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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد � وعىل آله وصحبه 
أمجعني وبعد: 

هتتم العلوم الطبيعية بدراســة الظواهر املادية عىل األرض، ويف الكون املحيط بنا، وتشكل أساًسا 
للعلوم التطبيقية، وتســهم معها يف تقدم األمم ورقي الشعوب، وحتقيق الرفاهية لإلنسان؛ فالعلم هو 
مفتاح النجاح والتنمية. وهلذا حيظــى تعليم العلوم الطبيعية بمكانة خاصة يف األنظمة الرتبوية، حيث 
ُتكرس اإلمكاناُت لتحســني طرائق تدريســها، وتطوير مضامينها وتنظيمها وفق أحدث التوجهات 
الرتبوية، وتطوير وتوفري املواد التعليمية التي تســاعد املعلمــني والطالب عىل حتقيق أهداف تدريس 

هذه املادة عىل الوجه األكمل واألمثل.
ويأيت اهتامم اململكة العربية الســعودية بتطوير املناهج وحتديثها ألمهيتها وكون أحد التزامات رؤية 
اململكة العربية الســعودية )2030( هو: "إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز عىل املهارات األساسية 
باإلضافة إىل تطوير املواهب وبناء الشــخصية"، وذلك من منطلق تطوير التعليم وحتســني ُمخرجاته 

عد. ومواكبة التطورات العاملية عىل خمتلف الصُّ
وقد جاء كتاب العلوم للصف األول املتوسط داعاًم لرؤية اململكة العربية السعودية )2030( نحو 
االســتثامر يف التعليم عرب "ضامن حصول كل طالب عىل فرص التعليم اجليد وفق خيارات متنوعة"، 
بحيث يكون للطالب فيه الــدور الرئيس واملحوري يف عملية التعلم والتعليم، فيتعلم الطالب يف هذا 
الكتاب من خالل ممارساته النشاطات العملية والبحث واالستقصاء بمستوياته املختلفة. واألمر نفسه 
للمعلــم، فقد تغرّي دوره من مصدر يدور حوله التعليم إىل موّجٍه وميرّّسٍ لتعلم الطالب. وهلذا جاءت 
أهداف هذا الكتاب لتؤكد عىل تشجيع الطالب عىل طرح التساؤالت لفهم الظواهر الطبيعية املحيطة 
هبم وتفســريها، وتزويدهم باملعارف واملهــارات واالجتاهات اإلجيابية للمشــاركة الفاعلة، وتزويد 

الطالب باملعارف واملهارات الالزمة لوظائف املستقبل.
جاء تنظيم وبناء حمتوى كتاب الطالب بأســلوب مشــوق، وبطريقة تشــجع الطالب عىل القراءة 
الواعية والنشطة، وتّسهل عليه بناء أفكاره وتنظيمها، وممارسة العلم كام يامرسه العلامء. وبام ُيعّزز أيًضا 
مبدأ رؤية )2030( "نتعّلم لنعمل". تبدأ كل وحدة دراســية بسؤال استهاليل مفتوح، وخلفية نظرية، 
ومشاريع الوحدة التي تدور حول تاريخ العلم، والتقنية، وبناء النامذج، وتوظيف الشبكة اإللكرتونية 
يف البحــث. وتتضمن كل وحدة عدًدا من الفصول، يبدأ كل منها بصورة افتتاحية تســاعد املعلم عىل 
التمهيد ملوضوع الفصل من خالل مناقشة مضمون الصورة، وتسهم يف تكوين فكرة عامة لدى الطالب 
حول موضوعات الفصل، ثم نشــاطات متهيدية تشمل: التجربة االســتهاللية، واملطويات، والتهيئة 
للقراءة، ثم ينتهي بمراجعة الفصل. ويتضمن الفصل عدًدا من الدروس، يشتمل كل منها عىل افتتاحية 

٤



حتتوي عىل أهداف الدرس، وأمهيته، ومراجعة املفردات السابقة، واملفردات اجلديدة. ويف متن الدرس 
جيد الطالب رشًحا وتفسرًيا للمحتوى الذي تم تنظيمه عىل شكل عناوين رئيسة وفرعية بألوان معربة، 
وهوامش تساعد عىل استكشاف املحتوى وارتباطه بمحاور رؤية اململكة العربية السعودية )2030( 
وأهدافها االسرتاتيجية. وتعنى الدروس ببناء املهارات العملية والعلمية من خالل التجارب العملية، 
والتطبيقات اخلاصة ببناء املهارات يف الرياضيات والعلوم. وخيتتم كل درس بمراجعة تتضمن ملخًصا 
ألبرز األفكار الواردة يف الدرس، واخترب نفسك. ويدعم عرَض املحتوى يف الكتاب الكثرُي من الصور 
واألشكال والرسوم التوضيحية املختارة واملعدة بعناية لتوضيح املادة العلمية وتعزيز فهم مضامينها. 

ا بمصادر تعلم الطالب، ومرّسًدا باملصطلحات. كام يتضمن كتاب الطالب ملحًقا خاصًّ
وقــد ُوّظف التقويم عــىل اختالف مراحله بكفــاءة وفاعلية، فقد راعى تنــوع أدواته وأغراضه، 
ومــن ذلك، القبيل، والتشــخييص، والتكويني )البنائي(، واخلتامي )التجميعــي(؛ إذ يمكن توظيف 
الصور االفتتاحية يف كل وحدة وفصل، واألســئلة املطروحة يف التجربة االستهاللية بوصفها تقويًما 
ا تشــخيصيًّا الستكشــاف ما يعرفه الطالب عن موضوع الفصل. ومع التقدم يف دراسة كل جزء  قبليًّ
ــا بكل درس من دروس  من املحتوى ُيطرح ســؤاٌل حتت عنــوان »ماذا قرأت؟«، وجتد تقويًما خاصًّ
الفصل يتضمن أفكار املحتوى وأســئلًة تســاعد عىل تلمس جوانب التعلــم وتعزيزه، وما قد يرغب 
الطالب يف تعلمه يف األقســام الالحقة. ويف هناية الفصل يأيت دليــل مراجعة الفصل متضمًنا تلخيًصا 
ألهم األفكار اخلاصة بدروس الفصل، وخريطة للمفاهيم تربط أبرز املفاهيم الرئيســة التي وردت يف 
الدرس. ييل ذلك تقويم الفصل والذي يشمل أســئلة وفقرات متنوعة تستهدف تقويم تعلم الطالب 
يف جماالت عدة، هي: اســتعامل املفردات، وتثبيت املفاهيم، والتفكري الناقد، وأنشــطة لتقويم األداء. 
كام يتضمن الكتاب يف هناية كل وحدة دراســية اختباًرا مقنًنا يتضمن أسئلة وفقرات اختبارية تسهم يف 
إعداد الطالب لالختبارات الوطنية والدولية، باإلضافة إىل تقويم حتصيلهم للموضوعات التي ســبق 

دراستها يف الوحدة.
واهلل نســأل أن حيقق الكتاب األهداف املرجوة منه، وأن يوفق اجلميــع ملا فيه خري الوطن وتقدمه 

وازدهاره.

٥
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ملاذا حتتاج اإىل كتاب العلوم؟

ْرَت  در�س العلوم فلم  هل �سبق اأن ح�سَ
ت�ستوعبه، اأو ا�ستوعبته كله لكنك عندم� 
ذهبت اإلى البيت وجدت م�سكلة في 
اإلإج�بة عن اإلأ�سئلة؟ وربم� ت�س�ءلت 

عن اأهمية م� تدر�سه وجدواه!
الت�لية  ال�سفح�ت  ّممت  �سُ لقد 
لت�س�عدك على اأن تفهم كيف ُي�ستعمل 

هذا الكت�ب.

كيف تستخدم ...
كتاب العلوم؟

قبل أن تقرأ  

التي  	 يبدأ كل فصل بصورة تشير إلى الموضوعات  افتتاحية الف�سل: 
تهيىء  التي  االستهاللية  التجربة  منها  تمهيدية،  أنشطة  ويليها  يتناولها، 
الطالب لمعرفه محتويات الفصل، والمطويات، وهي منظم أفكار يساعد 

عـلى تنظيم التعلم.

افتتاحية الدر�س: ُقسمت الفصول إلى دروس، كلٌّ منها موضوع متكامل  	
يستغرق أكثر من حصة دراسية.في بداية كل درس تحت عنوان »في هذا 
د قيمة الدرس من خالل أربعة أقسام : األهداف ويتم من  الدرس«، تحدَّ
خاللها التعرف على أهداف التعلم التي يجب أن تحققها عند االنتـهاء 
من هذا الدرس. األهمية: تدلُّنا على الفائدة التي يمكن تحقيقها من دراسة 
في  عليها  التعرف  تم  مصطلحات  المفردات:  مراجعة  الدرس.  محتوى 

مراحل سابقة من التعلم؛ أو من خالل خبراتك ومهارتك السابقة.

إليها  	 تحتاج  مصطلحات  الــجــديــدة:  الــمــفــردات 
على  تصفح  لذا  المحتوى.  لفهم  الــدرس  تعلم  في 
على  اشتماله  إلى  باإلضافة  أنه  ستالحظ  سريع،  نحو 
النصوص والصور فإن هناك أشياء جديدة، منها العلوم 
عبر المواقع اإللكترونية، وماذا قرأت؟ وتجارب بسيطة، 
وبعض التطبيقات في مختلف أنواع العلوم. وقد تضمنت 
وينبغي  اإلثرائية.  للعلوم  مستقلة  صفحات  الدروس 

التركيز على المفردات التي ُظّللت واستيعاب معانيها.
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عندما تقرأ

درس  	 كل  عنوان  ُكتب  الرئيـ�سة:  العناوين 
عناوين  إلى  قُسم  ثم  كبيرة،  حمراء  بأحرف 
كتبت باللون األزرق، ثم عناوين أصغر باللون 
األحمر في بداية بعض الفقرات؛ لكي تساعد 
األساسية  النقاط  وتلخيص  المذاكرة،  على 

نة في العناوين الرئيسة والفرعية. المتضمَّ

الهوام�س: سوف تجد في هوامش المحتوى  	
عبر  العلوم  منها  كثيرة،  مساعدة  مصادر 
مع  الربط  ونشاطات  اإللكترونية،  المواقع 
بين  التكامل  إلى  وتهدف  األخرى  المناهج 
كما  األخرى،  المناهج  ومحتويات  المحتوى 
المفاهيم  ترسيخ  على  تعمل  التجـارب  أن 

مها. العلمية التي يتم تعلُّ

تطبيقات خاصة  	 المهارات: سوف تجد  بناء 
مما  فصل،  كل  في  والعلوم  بالرياضيات 
وتطوير  للمعرفة،  إضافية  ممارسة  لك  يتيح 

مهاراتك.

م�سادر تعلم الطالب: تجد في نهاية هذا الكتاب  	
وتتضمن  الدراسة،  على  تساعد  تعلم  مصادر 
مهارات علمية وجداول مرجعية مختلفة ومسرد 
للمصطلحات. كما يمكن استعمال المطويات 
المساعدة على  المصادر  بوصفها مصدًرا من 
تنظيم المعلومات ومراجعة المادة قبل االختبار.

في غرفة ال�سف: تذكر أنه يمكن أن تسـأل  	
المعلم توضيح أي شيء غير مفهوم.

مفردات العلوم اعمل املطوية 
التالية لتساعدك عىل فهم مفردات 

الفصل ومصطلحاته.

ا  اطو الورقة طوليًّ
من جانب إىل آخر. 

قص اجلهة العلوية من الورقة لعمل أرشطة، 
كام يف الشكل. 

اكتب عىل كل رشيــط مصطلًحا، أو مفردة 
علمية من مفردات الفصل.

بناء املفردات: يف أثناء قراءتك للفصل، اكتب تعريف كل 
مفردة أو مصطلح يف اجلهة املقابلة من الورقة.

اخلطوة ١

اخلطوة ٢

اخلطوة 3

ابحث عن

فــي بدايـــة كل درس.
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في المختبر 

يعد العمل في المختبر من أفضل طرائق استيعاب المفاهيم وتطوير المهارات؛ فهو ال يمّكنك فقط من اتباع 
الخطوات الضرورية لالستمرار في عملية البحث، بل يساعدك أيًضا على االستكشاف واستثمار وقتك على 
أكمل وجه. وسيكون هذا الكتاب مرشًدا لك في التجارب العملية. وفيما يلي بعض اإلرشادات الخاصة بذلك:

يتضمن كل استقصاء سؤال من واقع الحياة؛ ليذكرك أن العلم شيء يستعمل يوميًّا في كل مكان، ال في  	
غرفة الصف وحدها. وهذا يقود إلى أسئلة أخرى تدور حول كيفية حدوث األشياء في الحياة.

تذكر أن التجارب ال تعطي دائًما النتائج التي تتوقعها. وقد كانت بعض اكتشافات العلماء مبنية على  	
البحث دون توقع نتائج مسبقة. وتستطيع تكرار التجربة للتحقق من أن نتائجك صحيحة، أو لتضع 

فرضية جديدة يمكن اختبارها.

 يمكنك كتابة أي أسئلة  في دفتر العلوم قد تبرز في أثناء بحثك. وهذه أفضل طريقة تذّكرك بالحصول  	
على إجابات لهذه األسئلة الحًقا.

اإجابات اأ�سئلة الدر�س األأول
	 .

للهواء وزن، وبالتالي يوّلد �سغًطا.
	 .

غبار، ملح، حبوب لقاح. 	 .

التروبو�سفير، ال�ستراتو�سفير، الميزو�سفير، الثيرمو�سفير، األإك�سو�سفير.
	 .

تبخر، نتح، تكاثف، هطل. 
	 .

األأر�س  الحرارة من �سطح  األأر�س، ثم تنتقل  ال�سم�س �سطح  ت�سخن طاقة 

اإلى طبقة التروبو�سفير بو�ساطة التو�سيل. 
	 .

يتكاثف ويكّون قطرات ماء �سائلة.
	 .

عن  بع�سها  فيبتعد  الجزيئات،  حركة  ت��زداد  الحرارة  درجة  زي��ادة  مع 

بع�س، ويقل �سغط الهواء. وعندما يبرد الهواء تقترب الجزيئات بع�سها 

من بع�س، ويزداد ال�سغط.
	 .

- تنخف�س درجة الحرارة في طبقة التروبو�سفير مع ازدياد األرتفاع. فاإذا 

كانت درجة الحرارة على الجبل منخف�سة لدرجة كافية فقد يتراكم 

الثلج.

كبيرة  الثلج  بلورات  اأو  الماء،  قطرات  ت�سبح  عندما  الهطل  - يحدث 

بحيث أل ت�ستطيع البقاء عالقة في الغيوم. 	 .

ت�سادم  ع��ن  التو�سيل  ينتج  ولكن  الطاقة  تنقالن  العمليتين  ك��ال 

الهواء  ي�سعد  عندما  الحمل  يحدث  بع�س.بينما  مع  بع�سها  الجزيئات 

الدافي ويهبط الهواء البارد.

ابحث عن: 

كل  	 بداية  في  االستهاللية  التجربة 
فصل.

التجربة في هامش كل فصل. 	

استقصاء من واقع الحياة في نهاية  	
كل فصل.

١0١0



قبل االختبار

يساعدك  وسوف  إليك.  محببة  االختبارات  لجعل  الطرائق  من  مجموعة  الكتاب  تضمن 
كتابك أن تكون أكثر نجاًحا في االختبار عند استعمالك المصادر المعطاة لك.

راجع جميع المفردات الجديدة، وتأكد أنك فهمت تعريف كل منها. 	

داخل  	 زمالئك  مع  سجلتها  أو  المطويات  ضمن  دونتها  التي  المالحظات  راجع 
عنه. اإلجابة  إلى  حاجة  في  أنت  ســؤال  أي  واكتب  المختبر،  في  أو  الصف 

أجب عن أسئلة المراجعة في نهاية كل درس. 	

ادرس المفاهيم الواردة في دليل مراجعة الفصل ، وأجب عن أسئلة مراجعة الفصل  	
وأسئلة االختبار المقنن الواردة في نهاية كل وحدة. 

ابحث عن: 
	 

األسئلة الواردة ضمن المحتوى.
	 

أسئلة المراجعة في نهاية كل درس.
	 

دليــل مراجعة الفصل فــي نهاية كل 
فصل.

	 

أســئلة مراجعة الفصل فــي نهاية كل 
فصل.

	 

االختبار المقنن في نهاية كل وحدة.

١١١١
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تباين الحياة٥

 مـا العـالقـة بـين  مـا العـالقـة بـين 

الحيـوانات والطائرات؟الحيـوانات والطائرات؟
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تباين الحياة

تف�صيلية  ر�صوم  ُو�صعت  وقد  بالطريان.  يحلمون  والنا�س  ال�صنني  اآالف  منذ 
الآالت طريان قبل حوايل 500 �صنة، ت�صمن بع�صها اأجنحة ميكانيكية تتحرك 
مثل اأجنحة الطيور. غري اأن قوة ع�صالت االإن�صان مل تكن كافية لتحريك هذه 
االأجنحة. ويعد اأبو القا�صم عبا�س بن فرنا�س )810م - 887م( اأول من حاول 

الطريان م�صتخدًما اأجنحة رّكبها على ج�صمه اأمام جمع من النا�س. 
وفيما بعد در�س املخرتعون ت�صميم وطريقة عمل اأجنحة بع�س الطيور؛ مثل 
الن�صور التي حتلق يف الهواء مب�صوطة اجلناحني. وقد جنحوا يف القرن التا�صع 
ع�صر يف ت�صميم طائرة �صراعية ذات اأجنحة ثابتة، اإال اأنه مل يتوافر اآنذاك 

حمرك قوي ميّكنها من الطريان.
    ويف عام 1900م اكت�صف خمرتعان �صر طريان تلك الطيور، التي تغريِّ �صكل 
يف  ب�صيط  بتغيري  اأ�صالك  ذات  طائرة  ببناء  اآخرون  وقام  هها.  وتوجِّ اأجنحتها 
لها ت�صميم مماثل  ال�صورة  التي تظهر يف  �صكل االأجنحة وزواياها. والطائرة 

للطائرة االأوىل التي متكنت من التحليق بنجاح يف العام 1903م.

ارجع إلى أي موقع إلكتروني للبحث عن فكرة أو موضوع يصلح لمشروع تنفذه بنفسك.
ومن المشروعات المقترحة ما يلي: 

كتابة بحث حول جهود العلماء في تصنيف الحيوانات. 	 التاريخ
استكشاف مهنة مرتبطة بعلم األحياء، وتصميم إعالن لشغل هذه المهنة. 	 المهن
دراسة حيوان، وتصميم حقيبة تظهر خصائص الحيوان وموطنه، وصفاته الخاصة. 	 النماذج

عن  خ�صائ���س الطي��ور  ابحث عبــر المواقــع اإللكترونية
خصائص الطيــور؛ ثم قــارن هذه الخصائــص بخصائص 

الطائرات النفاثة.

13
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ال�ف��ص�ل

تعم��ل اأجزاء اخللي��ة املختلفة 
مًعا لتبقى حية.

الدرس األول
عالم الخاليا

المختلفة  األنواع  الرئيسة الفكرة 
من الخاليا، قد يكون لها تراكيب 
التراكيب  مختلفة، ولكن بعــض 

موجودة في جميع الخاليا.

الدرس الثاني
وظائف الخاليا

الحية  المخلوقات  الرئيسة الفكرة 
عديـدة الخـاليـا لها خاليا مختلفة 

تعمل مًعا للقيام بوظائف مختلفة.

الخالياالخاليا
َلِبَنات الحياةَلِبَنات الحياة

9

َلِبنات احلياة
مجســمات الحيوانات والنباتــات في الصورة تتركب من قطع بالســتيكية 
صغيرة، وبالطريقة نفســها تتركب أجســام المخلوقــات الحية جميعها من 

وحدات بنائية صغيرة تسمى الخاليا.

دفتر العلوم      صف كيف تترتب القطع البالستيكية مًعا لتكوين شكل أكبر.
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نشاطات تمهيدية

التالية  املطويــة  اعمل  بــن اخلاليا  املقارنة 
الشــبه  أوجه  معرفــة  عــى  لتســاعدك 
واالختالف بني اخلاليــا النباتية واخلاليا 

احليوانية:

ا. اطـِو ورقة طوليًّ

أخرى  مــرة  الورقة  اطِو 
جانبيًّــا مــن منتصفها كام يف 

الشكل.

افرد الورقة مــرة واحدة، ثم 
قص اجلزء العلوي من الورقة 
عند املنتصف )حيث الطي(، 

واكتب عليها كام يف الشكل.

قبل قراءتك هلذا الفصل، اكتب يف املطوية ما  اقرأ واكتب
تعرفه عن نوعي اخلاليا، ويف أثنــاء قراءتك هلذا الفصل 
أضف أو صحح املعلومات املكتوبــة، وقارن بني نوعي 

اخلاليا. 

اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 3

مشاهدة خاليا البصل
داخل جسمك وأجسام بقية المخلوقات الحية عالم 

نشط ومنظم، ال تستطيع رؤيته بالعين المجردة.
لذا، اصنع مكبًرا، ليساعدك خالل هذا النشاط على 

مشاهدة تنظيم المخلوقات الحية.  
اثقب قطعة من الورق المقّوى . 1

من منتصفها بقطر 2 سم، ثم 
شفاًفا  بالستيكيًّا  شريًطا  ثبت 

فوق الثقب.
قم بثنــي طرفي القطعة بعرض . 2

1سم إلى أسفل بحيث تشكل قاعدة لها.
ضع جزًءا من بشرة بصلة على شريحة زجاجية، . 3

ثم ضع الشريحة أســفل قطعة الورق المقّوى 
بحيث تكون البشرة تحت الثقب مباشرًة.

ضع قطرة من الماء فوق الشــريط الشــفاف، . 4
وانظر من خالل الماء، والحظ بشــرة البصل، 

وارسم ما تشاهده.
التفكيــر الناقد  صف خاليا بشــرة البصل كما . 5

شــاهدتها بالمكبر الذي صنعته، ثم ســجل ما 
توصلت إليه في دفتر العلوم.       

خلية 
نباتية
خلية

حيوانية
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 1  أتعّلم األفكار الرئيسة هي األفكار األهم في الفقرة أو الدرس أو الفصل، أما 
التفاصيل الداعمة للفكرة الرئيسة فهي الحقائق أو األمثلة التي توضحها، ويساعدك 

فهم الفكرة الرئيسة على تكوين تصور عام عن الموضوع.

ا كالمرفق الحًقا؛ لتوضح   2  أتدّرب اقرأ الفقرة اآلتية، ثم ارسم منظًما تخطيطيًّ
فيه الفكرة الرئيسة، والتفاصيل الداعمة.

 

تحديد الفكرة الرئي�صة

3  أطّبق اختــر فقرة من الــدرس اآلخر في هذا 

الرئيســة  ا للفكرة  الفصل، وارســم مخطًطا تنظيميًّ
والتفاصيل الداعمة لها، كما فعلت آنًفا.

يم��الأ الخلي��َة �ش��ائٌل �ش��به هالم��ي ُي�ش��ّمى ال�ش��يتوبالزم، ي�ش��ّكل الم��اء ثلثي��ه، 
ويحت��وي عل��ى العدي��د م��ن الم��واد الكيميائية الالزم��ة للخلية.تح��دث معظم 
العملّي��ات الحيوي��ة داخ��ل ال�ش��يتوبالزم، وه��و بذل��ك ي�ش��به منطق��ة العم��ل في 

المخبز.

الرئي�صة الفكرة 
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توجيه القراءة وتركيزها

رّكز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

1 قبل قراءة الفصل أجب عن العبارات التالية في ورقة العمل أدناه.

اكتب )م( إذا كنت موافًقا عى العبارة. 	
اكتب )غ( إذا كنت غري موافق عى العبارة.  	

2 بعد قراءة الفصل ارجع إلى هذه الصفحة، لترى إن كنت قد غيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

إذا غريت إحدى اإلجابات فبنّي السبب. 	
صّحح العبارات غري الصحيحة. 	
اسرتشد بالعبارات الصحيحة يف أثناء دراستك. 	

قبل القراءة
م اأو غ

بعد القراءةالعبارة
م اأو غ

تنتج الخاليا الحية الجديدة عن خاليا حية سابقة لها.. 1

ال يمكن رؤية أغلب الخاليا إال باستخدام المجهر المركب.. 2

ال تحتاج بعض المخلوقات الحية إلى الطاقة الستمرار بقائها.. 3

تحتوي أنوية جميع الخاليا على كروموسومات.. 	

تحتوي البكتيريا على مكونات متخصصة تسّمى عضّيات.. 5

يحدد السيتوبالزم شكل الخلية.. 	

يتكون النسيج من أعضاء مختلفة تعمل مًعا لتنفيذ مهمة محددة.. 7

ال تعتمد أغلب المخلوقات الحية العديدة الخاليا على عملية البناء الضوئي.. 8

تقتصر القدرة على استغالل الطاقة الضوئية على الخاليا النباتية.. 9

عادة ما تكــون الفكرة الرئيســة هي 

اجلملة األوىل يف الفقرة لكن ذلك ليس 

حتًمـا.
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أهمية الخاليا

الخاليا أصغر َلبِنات الحيــاة في جميع المخلوقات الحيــة، وتكمن أهميتها في 
كونها تراكيب تســاعد المخلوقات الحية على القيام باألنشطة الحيوية المختلفة، 

مثل هضم الطعام والحركة والنمو والتكاثر. 

تختلف الخاليا باختالف وظائفها، فتســاعد بعض الخاليا النباتية مثاًل على نقل 
الماء واألمالح، كما تســاعد خاليا الدم البيضاء -الموجودة في اإلنسان ومعظم 
الحيوانــات- على مقاومة األمراض. وعلى الرغم من هذا االختالف فإن الخاليا 

النباتية، وخاليا الدم البيضاء، وجميع الخاليا األخرى، تتشابه في جوانب عدة.

نظرية الخلية اكتشــف العالم روبرت هوك الخاليا عام 1665م بعد اختراعه 
للمجهر، وذلك في أثناء تفحصه لمقطعٍ رقيٍق من الفلين، حيث شــاهد حجرات 

متراّصة، أطلق عليها اسم خاليا، )انظر الشكل 1(.

وخالل القرنين السابع عشر والثامن عشر، تفحص العلماء العديد من المخلوقات 
الحية باستخدام المجهر، وقد أدى إلى تطوير نظرية الخلية، التي تتلخص في ثالثة 

أفكار رئيسة، هي:

1- تتكون جميع المخلوقات الحية من خلية أو أكثر.

2- الخلية هي اللبنة األساسية للحياة، وتحدث داخلها األنشطة الحيوية.

3- تنشأ جميع الخاليا من خاليا مماثلة لها.

الخلية المجهرية تتكون جميع المخلوقات الحية من خاليا، )انظر الشكل 2(، 
وتعد البكتيريا أصغر المخلوقات الحية. ويتكون جسمها من خليـة واحـدة فقط.

 ما عدد اخلاليا التي تكّون البكترييا؟ 

المجهر  هذا  هوك  روبــرت  ال�صكل1 صمم 
ورسم خاليا الفلين التي شاهدها. 

عالم الخاليا 

الدر�س

األهداف 
تناقش نظرية الخلية.	 
تحدد بعض أجــزاء الخلية النباتية 	 

والخلية الحيوانية.
توضــح وظائــف أجــزاء الخلية 	 

المختلفة.

األهمية
تقوم اخلاليا بأنشطة احلياة.

 مراجعة المفردات
النظرية: تفسري األشياء واألحداث 
بنـاًء عـى معـرفة علمية مصدرها 
العديد من املالحظات والتجارب.

المفردات الجديدة 

البكترييا 	
الغشاء البالزمي  	
اجلدار اخللوي 	
السيتوبالزم 	
العضّيات 	
النواة 	

	 DNA
الفجوات 	
امليتوكندريا 	
البناء الضوئي 	
البالستيدات  	

اخلرضاء

1
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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تتكّون أجسام المخلوقات الحية الكبيرة من مجموعة من الخاليا تتعاون فيما بينها 
للقيام باألنشــطة الحيوية؛ لذا فإن معظم المخلوقات الحية من حولك مخلوقات 
متعددة الخاليا. وعلى ســبيل المثال يتكون جســمك، من أكثر من 10 تريليون 

 خلية. 
ن التطور في صناعة  المجهر بدأ العلماء دراســة الخاليا قبل 300 عام. وقد مكَّ
المجاهر من معرفة االختالفات بين الخاليا، وســاعدت بعض المجاهر الحديثة 

العلماء على دراسة أدق تفاصيل الخاليا. 

 ُيســمى المجهر المســتخدم في معظم المدارس، 
المجهر الضوئي المركب. وُيســتخدم لتكبير صور 
األجســام الدقيقة. وفي هذا النوع من المجاهر يمر الضوء خالل الجســم المراد 
رؤيته أواًل، ثم يمر من خالل عدســتين أو أكثر. تسمى عدسة المجهر األقرب إلى 
عين الرائي العدســة العينية، أما العدســة األقرب إلى الشيء المراد تكبير صورته 
فتسمى العدسة الشــيئية. وتعتمد قدرة  تكبير المجهر المركب على قوة تكبير كل 
ا من هاتين العدستين  فستالحظ  من العدســتين: العينية والشيئية. وإذا تفحصت أيًّ
وجود إشــارة ×  متبوعة برقم، والتي تعني قوة تكبيرهــا، فعندما نرى 10× على 
العدســة فهذا يعني أنها تكبر الجسم عشر مرات. ولحســاب قوة تكبير المجهر 

المركب نضرب قوة تكبير العدسة العينية في قوة تكبير العدسة الشيئية. 

مم تتكون الخاليا؟
تتكون الخلية -على الرغم من صغر حجمها- من أجزاء أصغر، لكل منها وظيفة 
محددة. ويمكن تشــبيه الخلية بالمخبز، الذي يحتاج إلــى العديد من المعدات 
ليعمل، إضافة إلى الطاقة والمواد األولية كدقيق القمح والماء والســكر وغيرها. 
وُتدار عمليات المخبز بأكملها من قبــل مدير المخبز الذي يضع خطة للعاملين، 

ولمراحل تصنيع منتجات الخبز وبيعها.

اأ- بكتريي��ا اأ. ك��والي )القول��ون( خمل��وق 
وحيد اخللية.

ب- تختل��ف اخلالي��ا النباتي��ة عن اخلاليا 
احليوانية.

ج�- خاليا االإن�شان ت�شبه خاليا بقية املخلوقات احلية كالقطط وال�شالحف.

ال�صكل2 جميع المخلــوقـات الحيـة 
تتكون من خاليا.
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العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

تعمل الخلية بطريقة مشابهة لعمل المخبز، فكما يوجد جدار للمخبز هناك غشاء 
يحيط بالخلية، تتم في داخله جميع األنشــطة الحيويــة، التي ُتدار بطريقة منظمة، 
فهناك أجزاء صغيرة تعمل على خزن المواد في الخلية. وأجزاء تســتخدم المواد 
األولية مثل األكسجين، والماء، واألمالح المعدنية، ومواد مغذية أخرى. في حين 
تطلــق أجزاء أخرى الطاقة، أو تنتج المواد الضرورية للحياة، وتنتقل بعض المواد 

من الخلية لتستخدم في أماكن أخرى من جسم المخلوق الحي.  

خ��ارج الخلية يحيط الغشــاء البالزمي، المبين في الشكل3، بمكونات الخلية 
ويحميها، وهو بذلك يشــبه جدران المخبز. ويشكل الغشاء البالزمي حاجًزا مرًنا 
يفصــُل بين الخلية والبيئــة المحيطة بها، وينظم مرور المواد مــن الخلية وإليها. 
ُتحاط بعض الخاليا - مثل خاليــا النباتات والطحالب والفطريات ومعظم أنواع 
البكتيريا- بجدار يقع خارج الغشــاء البالزمي، ُيسمى الجدار الخلوي، )كما في 

الشكل4(، ويوفر هذا الجدارالدعم والحماية للخلية.

املجهر اإللكرتوين
ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب 

شبكة اإلنرتنت لتعرف أجزاء اخللية 
التي  مل تكتشف إال بعد اخرتاع 

)EM( املجهر اإللكرتوين

ن�صاط: اعمل كتيًبا ت�شف فيه املجهر 
االإلكرتوين، واأهم اأجزاء اخللية التي 

اكت�شفت با�شتخدامه.

الغ�شاء البالزمي: ينظم مرور 
الفجوة: تخزن الغذاء واملاء املواد من اخللية واإليها.

واالأمالح املعدنية والف�شالت.

امليتوكندريا: حتول طاقة الغذاء 
اإىل �شكل اآخر من الطاقة ت�شتطيع 

اخللية ا�شتخدامه.

الكرومو�شومات: توجد داخل 
النواة. وحتتوي على ال� DNA الذي 

يحدد �شفات املخلوق احلي.

ال�شيتوبالزم: مادة �شبه هالمية 
حتتوي على العديد من املواد 
الكيميائية التي حتتاج اإليها 

اخللية.

النواة: تنظم معظم اأن�شطة اخللية.

ال�صكل3 بعض أجزاء الخلية الحيوانية 
بالعمـليـات  تقــوم  التي 

الضرورية للحياة. 
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 داخل الخلية يمأل اخللية ســائل شبه ُهالمي ُيسمى الســيتوبالزم، يشكل املاء 
ثلثيــه، ويحتوي على العديد من المواد الكيميائية الالزمة للخلية. وتحدث معظم 

العمليات احليوية داخل السيتوبالزم، وهو بذلك يشبه منطقة العمل يف املخبز.

الع�صيات حتتوي مجيع اخلاليا ما عدا خاليا البكترييا عى عضيات كالتي تشاهدها 
يف الشــكلن 3 و4، وهي أجزاء متخصصة تســتطيع التحرك داخل السيتوبالزم، 
وتقوم بالعمليات الرضورية للحياة. ويمكن تشــبيه العضيات بالعاملني يف املخبز، 
فلكل عضية وظيفة معينة تقوم هبا. بينام يف البكترييا، حتدث  معظم األنشطة احليوية 

يف السيتوبالزم.

الفجوة: تخزن الغذاء 
واملاء واالأمالح املعدنية 

والف�شالت.

امليتوكندريا: حتول طاقة الغذاء 
اإىل �شكل اآخر من الطاقة ت�شتطيع 

اخللية ا�شتخدامه.

النواة: تنظم معظم اأن�شطة اخللية.

الكرومو�شومات: توجد داخل 
 DNA �النواة. وحتتوي على ال

الذي يحدد �شفات املخلوق احلي.

اجلدار اخللوي: يوفر الدعم 
واحلماية للخلية. 

الغ�شاء البالزمي: ينظم مرور 
املواد من اخللية واإليها.

البال�شتيدات اخل�شراء: متت�س 
الطاقة ال�شوئية وت�شتخدمها 

يف حتويل ثاين اأك�شيد الكربون 
واملاء اإىل غذاء.

ال�شيتوبالزم: مادة �شبه 
هالمية حتتوي على العديد 

من املواد الكيميائية التي 
حتتاج اإليها اخللية.

يتك��ون  المف�ص��فرة  الده��ون 
طبق��ة  م��ن  البالزم��ي  الغ�ش��اء 
مزدوجة من جزيئات معقدة ت�شمى 
ع��ن  ابح��ث  المف�ش��فرة.  الده��ون 
العنا�شر المكونة لهذه الجزيئات.

تحتوي  النباتية  الخاليا  ال�صكل	 معظم 
الموجودة  كتلك  عضيات  على 
وللخاليا  الحيوانية.  الخاليا  في 
خلوي  جــدار  كذلك  النباتية 

وبالستيدات خضراء. 
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يضع مدير المخبز الخطط المناسبة، ويراقب سير العمل من أجل ضمان  
نجاح عمل مخبزه. يشــبه عمل المادة الوراثية في الخليــة عمل مدير المخبز، إذ 
النواة في جميع خاليا  تنظــم معظم عمليات الخلية. توجد المادة الوراثيــة داخل
المخلوقات ما عدا البكتيريا. وتكون محمولة على  الكروموســومات على شكل 
  ،DNA مركب كيميائي يســمى الحمض النووي الريبوزي المنقوص األكســجين
والتي تحدد صفات المخلوق الحي، كشكل أوراق النباتات أو لون عيني اإلنسان.

د صفات املخلوق احلي؟ دّ  ما املركب الكيميائي الذي حيُ

كما يســتخدم عمال المخبز الخزائن والثالجات لخزن المنتجات،  
ن الخلية الماء والغذاء وبقية المواد  ويجمعون النفايات في سالل وحاويات، تُخزّ
الضرورية داخل عضيات ضمن الســيتوبالزم، تشــبه البالون في شكلها، تُسمى 
الفجــوات، وتكون في الخاليــا النباتية أكبر من الخاليــا الحيوانية. وبعض هذه 
الفجوات يخزن الماء ومواد أخر لالســتفادة منهــا ، بينما يخزن بعضها اآلخر 

الفضالت لحين التخلص منها.

الطاقة والخلية

تســتخدم المخابز طاقة الكهربــاء وطاقة الوقــود، وتحولها إلــى طاقة حرارية 
تستعمل في األفران لتصنيع الخبز والكعك. أما الخاليا الحية - ما عدا البكتيريا-
فتحتوي على عضيات تسمى الميتوكندريا، تحدث داخلها سلسلة من التفاعالت 
الكيميائية، تُســمى التنفس الخلوي، ينتج عنها تحويل الطاقة المختزنة في الغذاء 
إلى شكل طاقة جديد، يمكن اســتخدامه داخل الخلية، (انظر الشكل ٥). تتحرر 
ا ثاني أكسيد  الطاقة بوساطة اتحاد األكسجين بالغذاء، وينتج عن هذه العملية أيضً

الكربون والماء.


الخطوات 

١.امجــع بعــض األدوات واملواد 
 ،املنزليــة، مثــل: ورق مقــو
أعواد  أزرار، صلصال،  خيــط، 

.األذن، وأي مواد أخر
٢.اعمــل من املــواد التي مجعتها 
خللية  األبعاد  ثالثــي  ا  نموذجً

نباتية أو خلية حيوانية.
٣. باســتخدام طبق مــن الورق، 

ا لنموذجك. اعمل مفتاحً

التحليل
١. ما وظيفة كل جزء من النموذج؟
ف عليه زمالؤك  ٢. ما اجلزء الذي تعرّ

دون الرجوع إىل املفتاح؟
النموذج  يمكنك حتسني  ٣. كيف 

الذي صنعته؟



ــل  ــذاء داخـ ــة الغـ ــول طاقـ تتحـ 
الميتوكندريـــا إلـــى طاقـــة يمكـــن 

اســـتهالكها داخـــل الخليـــة.
ــي  ــاء وثان ــدث للم ــاذا يح ــتنتج م اس
عــن  الناتجيــن  الكربــون  أكســيد 
اإلنســان؟  خاليــا  فــي  الميتوكندريــا 
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م�صان��ع طبيعي��ة للطاق��ة ال�صم�ص��ية تحصل الحيوانــات علــى غذائها من 
محيطها. فاألبقار تأكل األعشــاب في الحقول، وتتغذى الطيــور على الديدان. 

ولكن هل شاهدت يوًما نباًتا يأكل غذاءه ؟ كيف تحصل النباتات على غذائها؟

تصنع النباتات والطحالب وبعض أنواع البكتيريا غذاءها بنفسها بعملية تسمى البناء 
الضوئي،  وهي  تحدث داخل عضيات خضراء متخصصة ُتســمى البالســتيدات 

الخضراء. تكثر هذه العضيات في خاليا الورقة، وتكسبها اللون األخضر.

خــالل عملية البنــاء الضوئي، الموضحة في الشــكل 6، تمتص البالســتيدات 
الخضراء الطاقة الضوئية، وتســتخدمها مع ثاني أكســيد الكربــون الموجود في 
الهواء والماء فــي صنع الغذاء، وتخزن الطاقة في الغــذاء الناتج. وعندما تحتاج 
الخلية النباتية إلى الطاقة تقوم الميتوكندريا بإنتاجها بتفكيك الغذاء. وتنتقل الطاقة 
الضوئية بالتسلسل إلى مخلوقات حية أخرى تتغذى على المخلوقات الحية التي 

تقوم بعملية البناء الضوئي.

ثاين اأك�شيد 
الكربون

�شوء ال�شم�س

اأك�شجنيغذاء

م��اء

الضوئي  البناء  عملية  	 تحدث  ال�صكل 
الخضراء  البالستيدات  داخل 

في الخاليا النباتية.

امليتوكندريا تجربة عملية
ارجع إلى كراسة التجارب العملية على منصة عين اإلثرائية
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اخترب نف�صك
اذكر البنود التي تنص عليها نظرية اخللية.. 1
و�صح أمهية النواة للخلية احلية.. 2
�صف كيف حتصل اخللية عى الطاقة الالزمة للقيام . 3

بأنشطتها؟
�صف أمهية الغشاء البالزمي.. 4
التفك��ري الناقد افرتض أن معلمك أعطاك رشحية . 5

خللية جمهولة. كيــف تعرف إذا كانت خلية حيوانية 
أم نباتية؟

قارن بــني أجــزاء اخللية النباتيــة واخللية . 6
احليوانية، ووظيفة كل جزء منها. 

الخال�صة
اأهمية اخلاليا

احلية  	 املخلوقات  ت�شاعد  منظمة،  تراكيب  اخلاليا 
على القيام باأن�شطة احلياة.

املرتبطة  	 الرئي�شة   االأف��ك��ار  اخللية  نظرية  ت�شف 
باخلاليا.

�شاعدت املجاهر العلماء على درا�شة اخلاليا. 	
مم تتكون اخلاليا؟

االأجزاء املختلفة للخلية تقوم بوظائف خمتلفة. 	
الطاقة واخللية

وتنتج  	 بوظائفها،  للقيام  الطاقة  اإىل  اخللية  حتتاج 
هذه الطاقة عن عملية التنف�س اخللوي.

البكترييا  	 اأن���واع  وبع�س  والطحالب  النباتات  تقوم 
باإنتاج الغذاء بعملية البناء ال�شوئي.

1
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خاليا متخصصة لوظائف خاصة

البد أنك ســمعت الحكمة التي تقول: » اختر األداة المناسبة للوظيفة المناسبة«. 
فأنت ال تســتطيع قطع لوح من الخشــب باســتخدام المطرقة، أو تثبيت مسمار 

باستخدام المنشار. ويمكن القول إن خاليا جسمك تعمل بالطريقة نفسها.

  تتكــون المخلوقات الحية العديدة الخاليا، وأنت منهــا، من خاليا متخصصة، 
تعمل مجتمعة لتقوم بالعمليات الحيوية.

اأنواع خاليا ج�ص��م االإن�صان يتكون جسم اإلنسان والحيوانات من أنواع عديدة 
من الخاليا المتخصصة. ويظهر الشكل 7 بعضها. الحظ تنوع أحجامها وأشكالها. 

إن شكل الخلية وحجمها يرتبطان بالوظيفة التي تقوم بها.

وظائـف الخـاليـا

األهداف 
تناقش كيــف أن الخاليا المختلفة 	 

لها وظائف مختلفة.
النسيج، 	  بين كل من  الفرق  توضح 

والعضو، والجهاز.

األهمية
سوف تتعرف كيفية عمل اخلاليا املختلفة 

بشكل مشرتك؛ لتحافظ عى صحتك.

 مراجعة المفردات:
املخلوق احلي: كل ما له خصائص 

حيوية، ومنها التكاثر واحلركة.

المفردات الجديدة 

النسيج 	
العضو 	

اجلهاز 	

ال�صكل7  خاليا جسم اإلنسان لها أشكال وأحجامها مختلفة.

النواة

خلية عظمية

قنوات
حتاط اخلاليا العظمية مبواد 

�شلبة مكونة من الكال�شيوم 
والفو�شفور.

الغ�شاء البالزمي

النواة

دهن خمزن

تخزن اخلاليا الدهنية كميات 
كبرية من الدهون، مما يوؤدي 
اإىل دفع النواة يف اجتاه الغ�شاء 

البالزمي.

الن���واة

زوائد
اخللية

ن���واة

متتاز اخلاليا الع�شبية 
بطولها وكرثة الزوائد 

فيها، مما ي�شمح لها 
با�شتقبال الر�شائل 

واإر�شالها ب�شرعة.

غالًبا ما تكون خاليا اجللد 
م�شطحة ومرتا�شة حلماية 

طبقات ج�شمك الداخلية.

نواة

تكون اخلاليا الع�شلية طويلة 
يف الغالب، وحتتوي على 

الكثري من االألياف القادرة 
على االنقبا�س واالنب�شاط.

الدر�س

2
رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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اأنواع الخاليا النباتية يوجد في النباتات - كما في الحيوانات - أنواع مختلفة 
من الخاليا، تتوزع في أوراقها، وجذورها وسيقانها، الحظ الشكل 8. 

 يقوم كل نوع من الخاليا بوظيفة محددة، فبعض الخاليا في ســيقان النباتات شبه 
أنبوبية الشــكل وطويلة، يتصل بعضها ببعض لتشــّكل جهاًزا لنقل الغذاء والماء 
واألمــالح داخل النبات. وبعــض الخاليا كتلك التي تغلف الســاق من الخارج 

صغيرة وسميكة لزيادة قوة الساق.

 ما وظيفة اخلاليا الطويلة شبه األنبوبية يف النباتات؟

ال�صكل 8 تحتوي النباتات كالحيوانات 
على خاليا متخصصة.

استنتج ما العملية التي تحدث 
تحدث  وال  الورقة  خاليا  في 

في خاليا الجذر؟

بع�س خاليا الورقة ت�شبه اللبنات، 
وهي حتتوي على العديد من 

البال�شتيدات اخل�شراء.

معظم خاليا ال�شاق طويلة �شبه 
اأنبوبية ال�شكل، تنقل املاء ومواد 

اأخرى داخل النبات.

معظم خاليا اجلذر ت�شبه قوالب 
مرتا�شة ال�شكل، وال حتتوي على 

بال�شتيدات خ�شراء.
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حتليل اخلاليا
الخطوات  

تفــــّحص باسـتـخدام المجهر . 1
المركب شــرائح جاهزة لخاليا 

بشرية متنوعة.
في . 2 التي شاهدتها  الخاليا  ارسم 

دفتر العلوم.
حدد على رسم كل خلية األجزاء . 3

التي تمكنت من رؤيتها.
التحليل

التي . 1 الشــبه بين الخاليا  ما أوجه 
شاهدتها، وما أوجه االختالف؟

كّون فرضية حول مالءمة أشكال . 2
الخاليا لوظائفها.

خالي��ا ال��دم الحمراء يحتوي المللتــر الواحد من الدم على 5 ماليين خلية دم حمــراء تقريًبا، ويوجد في 
اإلنسان البالغ في المتوسط 3.5 لتر من الدم . ما عدد خاليا الدم الحمراء في اإلنسان البالغ؟

الحّل
عدد خاليا الدم الحمراء في 1 مل من الدم =  5000000  خلية. 	 1 المعطيات

 1000 مل = 1 لتر. 	
 حجم الدم في جسم اإلنسان البالغ تقريًبا = 3.5 لتر. 	

ما عدد خاليا الدم الحمراء في جسم اإلنسان البالغ؟ 	 2 المطلوب

باستخدام المعادلة اآلتية: 	 3 طريقة الحل
س = )عدد خاليا الدم الحمراء/1مل() 1000مل/ 1 لتر()3.5 لتر من الدم(  

 وبتعويض القيم المعطاة، فإن:
س = )1/5000.000مل()1000مل/ 1 لتر()3.5 لتر من الدم( = 17500000000

 يوجد 17.5 بليون خلية دم حمراء تقريًبا في جسم اإلنسان البالغ.

 اقســم 17500000000 على 1000 مل/1 لتر، ثم اقســم اإلجابــة على 3.5 لتر  	 التحّقق من الحل
وستحصل على 5000000 خلية دم حمراء/ ا مل

يحتوي المللتر الواحد من الدم على 7500 خلية دم بيضاء تقريًبا، احسب العدد التقريبي لخاليا الدم البيضاء في جسم اإلنسان البالغ؟. 1
يحتوي المللتر الواحد من الدم على 250000 صفيحة دموية تقريًبا. ما العدد التقريبي للصفائح في جسم اإلنسان البالغ؟. 2

م�صائل تدريبية

حل معادلة بسيطة

تنظيم الخاليا

ترى كيف يعمل جسمك لو كانت خالياه المختلفة المهام موزعة بشكل عشوائي، 
دونما نظام محدد؟ هل تســتطيع تحريك رجلك إذا كانت الخاليا العضلية مبعثرة 
هنا وهناك؟ هل كنت تســتطيع التفكير إذا كانت خاليا الدماغ غير متصل بعضها 

ببعض؟

تتجّمع الخاليا ذات النــوع الواحد في المخلوقات الحيــة العديدة الخاليا وفق 
ترتيب دقيق، يســاعدها على القيام بوظائفها، وبذلك تحافظ على اســتمرار بقاء 

المخلوق الحي، )انظر الشكل 9(. 



28

القلب هو الع�شو الذي 
ي�شخ الدم

العظام اأع�شاء تدعم اجل�شم، 
ك����م����ا اأن������ه������ا ت�����خ�����زن ب��ع�����س 
الدم. خاليا  وتنتج  االأم��الح 

ن�شيج �شام

ن�شيج �شام اأن�شجة طالئية مبطنة ن�شيج ع�شلي

خاليا عظمية ن�شيج دموي

عظم ال�شاق

القلب

ويقوم  مًعا،  يعمالن  اأكثر  اأو  ن�صيجين  من  الع�صو  9 يتكون  ال�صكل 
الع�صو بوظائف ال ي�صتطيع اأي ع�صو اآخر القيام بها.

التنظيم في المخلوقات الحية

28
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االأن�ص��جة واالأع�صاء تنتظم الخاليا المتشــابهة التي تقــوم بوظيفة محددة في 
نســيج. يتكون النســيج العظمي من خاليا عظمية. والنســيج العصبي من خاليا 
عصبية. والنســيج الدموي من أنواع مختلفة من خاليا الدم. وتجتمع األنســجة 
المختلفة لتعمل مًعا لتكون عضًوا. فالمعدة مثاًل عضو مكون من األنسجة العضلية 
والعصبية والدموية، التي تتآزر مًعا لتمّكن المعدة من القيام بوظيفة الهضم. ويعد 

القلب والكليتان عضوين آخرين في جسم اإلنسان.

 ما املصطلح الذي يطلق عىل »نسيجن أو أكثر يعمالن مًعا«؟

االأجهزة يطلق علــى مجموعة األعضاء التي تتآزر للقيام بوظيفة واحدة اســم 
الجهاز. فالمعدة والفم واألمعاء والكبد تتعاون للقيام بعملية الهضم، وهي تشكل 
مع أعضاء أخرى الجهاز الهضمي. وهناك أجهزة أخرى كجهاز الدوران والجهاز 
التنفسي والجهاز العصبي. )انظر الشــكل9(. وتتعاون األجهزة فيما بينها. ولعل 
أبســط مثال على ذلك هو طريقة عمل الجهاز العضلي، الذي يتكون من أكثر من 
600 عضلة ترتبط بالعظام. فعندما تنقبض خاليا النسيج العضلي يؤدي ذلك إلى 

تحرك العظام التي تشكل جزًءا من جهاز عضوي آخر، هو الجهاز الهيكلي.  

اخترب نف�صك
�صف ثالثة من أنواع اخلاليا يف جسم اإلنسان.. 1
قارن بني اخلاليا املوجــودة يف جذور النبات، ويف . 2

أوراقه ويف سيقانه.
و�صح العالقة بني اخلاليا والنســيج، وبني النسيج . 3

والعضو.
التفكري الناقد ملاذا جيب عى اخلاليا املتخصصة أن . 4

تعمل كمجموعة؟

خريط��ة املفاهيم ارسم خريطة مفاهيم عى . 5
شكل سلســلة تبني فيها مســتويات التنظيم 
اخللوية من اخللية إىل اجلهاز، وأعط أمثلة عى 

مستويات التنظيم. 

الخال�صة
خاليا متخ�ص�صة لوظائف خا�صة 

للخاليا النباتية واخلاليا احليوانية اأ�شكال واأحجام  	
خمتلفة.

 يرتبط �شكل وحجم اخللية احليوانية بوظيفتها. 	
 تتكون اأوراق النباتات و�شيقانها وجذورها من اأنواع  	

بوظائف  منها  ن��وع  كل  يقوم  اخل��الي��ا،  من  خمتلفة 
خمتلفة.

تنظيم اخلاليا
املتعددة اخلاليا  	 املخلوقات احلية  تنظم اخلاليا يف 

يف اأن�شجة، واأع�شاء، واأجهزة.
االأع�شاء  	 وت��ك��ّون  حم���ددة،  بوظيفة  ع�شو  ك��ل  يقوم 

مًعا االأجهزة التي حتافظ على �شحة املخلوق احلي 
وحياته.

2

اللبنات البنائية لألعضاء تجربة عملية
ارجع إلى كراسة التجارب العملية على منصة عين اإلثرائية

الطبيــب العالم محمد بن راشــد الفقيه أحد أهم 
رّواد طــب وجراحة قلب األطفال على مســتوى 
الوطن العربــي. وهو أول من أجرى عملية زراعة 
قلب لطفل على مســتوى الشــرق األوسط، وله 
إســهامات مهمة في تطوير آليات جراحية مبتكرة 
في هذا التخصص. كما أسس مركز األمير سلطان 
ألمراض وجراحــة القلب الذي ُيعــد أكبر مركز 
لجراحة القلب بالشــرق األوســط، وتتلمذ على 
يديــه العديد من الجراحين والفنيين الســعوديين 
ممن أصبحوا فيما بعد رؤســاء أقسام بارزين في 
الوطن العربي وخارجــه. وحاصل على 6 جوائز 
وأوسمة محلية وإقليمية وعالمية. ولمعرفة المزيد 
عن الجوائز الحاصــل عليها، ارجع لموقع جائزة 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.
http://www.hmaward.org.ae/profile.php?id=1857
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سؤال من واقع الحياة   

عندما تكون عطًشــا، بإمكانك أن ترشب املاء من 
الــكأس، أو مــن الصنبور. حتصــل النباتات عى 
حاجتها من املاء بطرائق أخرى. يف معظم النباتات 
ينتقل املاء من الرتبة إىل داخل اخلاليا عرب اجلذور. 

إىل أين يصل املاء يف النبات؟

تكوين  فرضية   

باالعتامد عى قراءتك الســابقة حول الطريقة التي 
يؤدي هبا النبات وظائفه، اكتب فرضية حول أين ينتقل املاء يف النبات.

اختبار الفرضية

اعمل خطة 
 ضع أنت وزمالؤك فرضية، ثم قرر كيف يمكن اختبارها؟ وحّدد النتائج . 1

التي ستؤكدها.

 اكتب قائمة باخلطوات التي تســتخدمها إلختبار فرضيتك بدقة. وصف . 2
بدقة ما ستعمله يف كل خطوة، ثم اكتب أسامء املواد التي ستستعملها.

 حــرض جــدواًل للبيانات عــى احلاســوب أو يف دفرت العلوم لتســجل . 3
مالحظاتك.

 اقرأ خطوات االستقصاء، وتأكد أهنا مرتبة بشكل منطقي.. 4

 حدد مجيع الثوابت واملتغريات وضوابط التجربة. . 5

ذ خطتك نفِّ

 تأكد أن معلمك وافق عى خطتك قبل أن تبدأ.. 1

 نّفذ التجربة بناًء عى اخلطة.. 2

انتقال الماء في النباتات

األهداف 
 تصمــم استقصاء توضح فيه 

انتقال املاء يف النبات.
التي  الزمنية  الفــرتة  تالحظ   
يف  لينتقل  املاء  يســتغرقها 

النبات.
المواد واألدوات 

ساق نبات الكرفس بأوراقه. 	
كؤوس زجاجية نظيفة. 	
مقصات 	
ملون الطعام األمحر. 	
ماء 	

إجراءات السالمة 

حتذير. كن حذًرا عند التعامل 
مع املواد احلادة مثل املقصات. 
ملون  وصــول  مــن  واحذر 

الطعام األمحر إىل مالبسك.



31

 سّجل نتائج جتربتك، وأكمل جدول البيانات الذي أعددته يف دفرت العلوم خالل إجراء التجربة.. 3

  تحليل البيانات

قارن بني لون ساق نبات الكرفس قبل التجربة، ويف أثنائها، وبعدها.. 1

 قارن بني نتائجك ونتائج املجموعات األخرى.. 2

 حدد بالرسم مكان القطع عى ساق نبات الكرفس.. 3

 ما ضوابط التجربة؟ وما متغريات التجربة؟. 4

 االستنتاج والتطبيق

فرس ما إذا كانت النتائج هلذه التجربة تؤكد فرضيتك.. 1

استنتج ملاذا تكون بعض أنسجة النبات محراء اللون؟. 2

وضح ماذا تعمل لتحسني هذه التجربة؟. 3

توقع هل لنباتات أخرى أنسجة تسهم يف انتقال املاء؟. 4

ببياناتك
اكتب تقريًرا حول جتربتك، بحيث تشتمل 
العمل،  خلطوات  توضيحية  رســوم  عى 
مستعيًنا بالشفافيات وجهاز العرض فوق 
تقريرك  احلاســوب، واعرض  أو  الرأس 

عى زمالئك يف الصف.

تــوا�صــــــل
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زراعة األنسجة
أصيبت فاطمة في أثناء قيامها بتحضير الطعام بحروق من 
الدرجة الثالثة أتلفت 80% من جلدها، فهل ستتعافى؟

قبل عشــرين عاًما كانــت اإلجابة الحتميــة عن هذا 
الســؤال: »ال«. لكن العلم تقّدم كثيًرا خالل السنوات 
األخيرة، وأصبحت فرصتها في النجاة ومتابعة حياتها 

ا. بشكل طبيعي، كبيرة جدًّ

يعد الجلد عضًوا، مثله كمثل الدماغ والقلب، وهو في 
1 من وزنه. 

12 الحقيقة أكبر أعضاء الجســم، ويشكل 
يتكون الجلد من عدة طبقات تحمي األجزاء الداخلية 
للجسم من اإلصابات وااللتهابات والتغير في درجات 
ا بزراعة جلد اإلنســان،  الحرارة. ويقوم العلماء حاليًّ

كما ُيزرع القمح في الحقول. كيف يتم ذلك؟

ُمهندسو زراعة األنسجة

يأخذ العلماء )مهندسو األنســجة(، قطعة صغيرة من 
الجلد غير المتضرر، من جســم الشــخص المصاب 
بالحروق )كمية ال تزيد علــى حجم قطعة نقدية(، ثم 
تعزل خاليا الجلــد، وتخلط بمغذيات خاصة، وتترك 

لتتضاعف في أطباق خاصة بزراعة األنسجة.

وباســتخدام جلد فاطمة بداًل من جلــد متبرع ) جلد 
مأخوذ من شخص متبرع أو من حيوان( يتخطى األطباء 
ثالث صعوبات  رئيسة. أولها: صعوبة وجود شخص 

مانــح للجلد. وثانيهــا: تجنب احتمال رفض جســم 
فاطمة للجلد الجديد المأخــوذ من المتبرع. وآخرها: 

الندوب التي قد يتركها جلد المتبرع على جسمها.

تجريب األنسجة 

يســتخدم العلمــاء أيًضا الجلــد الذي تمــت تنميته 
فــي المختبر لدراســة تأثير المســتحضرات والمواد 
الكيميائية المختلفة على جلد اإلنسان. وبذلك ينتهي 
عصر استخدام الحيوانات لمثل هذا النوع المؤلم من 
التجارب.ويحاول مهندســو زراعة األنسجة تجريب 
طرق أخرى لتعويض أجزاء أخرى من جسم اإلنسان، 
مثل الكبد واألذن وصمامات القلب، التي تختلف عن 

الجلد في أنها غير قادرة على النمو ذاتيًّا.

))علََّم االإن�صان مالم يعلم((العلق)5(.. الجلد ُيَنّمى في المختبرات

العلوم والتقنية      والمجتمع

ف إجراءات السالمة التي جيب اتباعها  قائمة تعليمات السالمة تعرَّ
هبا،  قائمة  اعمل  ثم  منزلك،  يف  الطوارئ  وخمارج  املطبخ،  داخل 

واعرضها عى أفراد أرستك. ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية
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9دليل مراجعة الفصل
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 عالم الخاليا 

تنص نظرية الخلية علــى أن جميع المخلوقات الحية . 1
مكونة من خلية واحــدة أو أكثر، وأن الخلية هي اللبنة 

األساسية للحياة، وأن الخاليا تنتج عن خاليا أخرى.
المجهر أداة تكّبر صور األجسام.. 2
جميع الخاليا محاطة بغشاء، وتحتوي على مادة وراثية . 3

وســيتوبالزم. الخاليا النباتية لها جدار خلوي خارج 
الغشــاء البالزمي، وجميع الخاليا، ما عدا البكتيريا، 

تحتوي على عضيات.
تســيطر النواة على جميع نشــاطات الخلية. وتحتوي . 4

الكروموســومات على مادة DNA التي تحدد صفات 
المخلوق الحي، وتخزُن الفجوات المواد في الخلية.

 وظائف الخاليا 

تتكــون المخلوقات الحية العديــدة الخاليا من أنواع . 1
مختلفة من الخاليا تقوم بوظائف مختلفة.

تنتظم خاليا المخلوقات الحية  في أنســجة، وأعضاء، . 2
وأجهزة لتؤدي وظيفة محددة تبقــي المخلوق الحي 

على قيد الحياة. 

الدرس الثاني

 ان�شخ خريطة املفاهيم التالية حول اأجزاء اخللية النباتية، واأكملها:

تحدث عملية التنفس الخلوي في الميتوكندريا؛ حيث . 5
تتحد جزيئات الغذاء مع األكسجين.

ُتمتص طاقة الضوء وُتختزن في جزيئات الغذاء خالل . 6
عملية البناء الضوئي. تنتج النباتات والطحالب وبعض 

أنواع البكتيريا غذاءها بعملية البناء الضوئي.

تصور األفكار الرئيسة

الدرس األول

مراجـعــة األفـكـار الرئيـســة

اخللية النباتية

منها ما

امليتوكندريا

ي�شنع الغذاء

يخزن املواديحرر الطاقة

يتحكم يف االأن�شطة

حتاط ب����يوجد داخلها

غ�شاء بالزمي )خلوي(

حممي ب�����

�شيتوبالزم
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9
قارن  بين كل مصطلحين فيما يأتي: 

ميتوكندريا – بالستيدات خضراء . 1
نسيج – عضو . 2
غشاء بالزمي – نواة. 3
عضو - جهاز. 4
نواة – عضية . 5
سيتوبالزم – نواة . 6
فجوة – ميتوكندريا . 7
جهاز - نسيج. 8
عضية – عضو . 9

جدار خلوي – غشاء بالزمي. 10

اختر اإلجابة الصحيحة: 

أي مما يلي يتحّكم في مرور المواد من الخلية وإليها؟ . 11
أ- الميتوكندريا    ب- الغشاء البالزمي

ج- الفجوة            د- النواة

أي مما يلي تجده في النواة؟. 12
أ- الفجوات                 ب- الكروموسومات

ج- البالستيدات الخضراء      د- الميتوكندريا
استعن بالشكل اآلتي لإلجابة عن السؤالين 13 و 14.

1

2

3

4

أي التراكيب يدل على الســائل الهالمي المحتوي على . 13
ماء ومواد كيميائية؟

أ-  1      ب-   2      ج-  3      د-  4

 أي التراكيــب يحّول طاقــة الغذاء إلى شــكل آخر من . 14
أشكال الطاقة يمكن للخلية استخدامه؟

أ-  1      ب-   2      ج-  3      د-  4 

ما المصطلح المناسب الذي يصف المعدة؟. 15

ب- نسيج أ- عضية   

د- جهاز ج- عضو   

تفيد عملية البناء الضوئي النبات في إنتاج:. 16

ب- الماء أ- الغذاء   

ج- األنسجة                        د- األعضاء

ما وظيفة الـ DNA؟. 17

ب- تحديد الصفات  أ- تصنيع الغذاء  

ج- تحويل الغذاء إلى طاقة       د- تخزين المواد

أي مصطلــح ممــا يلي يطلــق على أحد أجهزة جســم . 18
اإلنسان؟

ب- النمو أ- الحماية   

د- التنفسي ج- البناء الضوئي  

ما تركيب الخلية الذي يوفر الحماية والتماسك للنبات؟. 19

ب- الجدار الخلوي أ- الغشاء البالزمي  

د- النواة ج- الفجوات  

تثبيت الم���فاه������يم

ا�صتخدام المفردات
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9
توقع ماذا يحدث للخلية لو كان الغشــاء البالزمي . 20

صلًبا وغير منفذ للماء؟

صف ما يحدث للخلية إذا ُأزيل منها الميتوكندريا كلها؟. 21

وضح لماذا ُسميت الخلية لبنة الحياة؟. 22

اســتنتج أي نوع من الخاليا الحيوانيــة تكثر فيها . 23
الميتوكندريا.

ميز بين البكتيريا والخلية النباتية.. 24

قارن بين التنفس الخلوي والبناء الضوئي.. 25

اعمل جدواًل واســتخدمه انقل الجدول التالي إلى . 26
دفتر العلوم، وحّدد وظيفة األجــزاء التالية: النواة، 
البالســتيدات  الميتوكندريا،  البالزمــي،  الغشــاء 

الخضراء، الفجوة.

خريطة المفاهيم ارســم خريطة مفاهيم على شكل . 27
سلســلة ترتب األجزاء اآلتية من األبسط إلى األكثر 
تعقيــًدا: أمعاء دقيقة، خلية عضلية، إنســان، جهاز 

هضمي.

تحديــد المتغيرات والضوابط واســتعمالها صف . 28
تجربــة يمكنك تنفيذهــا لتحديد مــا إذا كان الماء 

يستطيع أن ينتقل من الخلية وإليها.

الســبب والنتيجة لماذا تكــون الخاليا التي تغلف . 29
ساق النبات صغيرة وسميكة؟

مســرحية اكتب مســرحية قصيرة بالتعاون مع ثالثة من . 30
زمالئك تتحدث فيهــا عن كيفية عمــل الخلية. بحيث 

تؤدي كل مجموعة دور جزء مختلف من الخلية.

اأن�ص���طة تق���ويم االأداءالتفك��ير الن�����اق�������د

التكبير احسب قوة تكبير مجهر مركب، إذا علمت أن . 31
قوة العدسة العينية 10× والعدسة الشيئية 40×.

 البكتيريا اســتخدم الحاســوب لتمثيل القيم اآلتية . 32
ــا: مليون خليــة بكتيريا عند درجة  الحـــرارة   بيانيًّ
س،  0.5 مليون عند درجة حـرارة 37.5˚س،   ̊37
مليــون عنــد درجــة حــرارة 37.8˚س،   0.25
38.3˚س،  حــرارة  درجــة  عنــد  مليــون   0.1

0.05 مليون عند درجة حرارة  38.9˚س.
استخدم الرسم البياني اآلتي في اإلجابة عن السؤال  33.

زمن التعر�س لل�شوء

جة
منت

ء ال
غذا

ة ال
مي

ك

نبات اأ
نبات ب

نبات ج

نبات د

اإنتاج الغذاء في النبات

إنتاج الغذاء في النبات الضوء ضروري إلنتاج الغذاء . 33
في النباتات. اســتعن بالشــكل أعاله لتحدد النبات 
الذي ينتج أكبــر كمية من الغذاء. مــا مقدار الضوء 
الذي يحتاج إليه النبات يوميًّــا إلنتاج أكبر كمية من 

الغذاء؟

الوظيفة جزء الخلية
وظائف الخلية



له��ا  لي���س  حيوان��ات  الالَفَقاري��ات 
عمود فقري.

الدرس األول
اإلإ�س�ف�ن�جي��ات والال�سعات 

والديدان المفلطحة والديدان 
اإلأ�سطوانية

الحيوانات  تصنف  الرئيســـة الفكرة 
الالفقــارية إلى شعب في مجمـوعات 
وكـل  متمـاثلــة.  خصــــائص  لهــا 
والالســعات  اإلســفنجيات  مـــن 
والــديدان  المـفلـطـــحة  والديـدان 

األسطوانية لها أجهزة جسم أساسية.

الدرس الثاني
الرخويات والديدان الحلقية 
والمف�سليات و�سوكيات الجلد

التراكيب  تساعد  الرئـيـســـة الفكرة 
الحيوانات  المتخصصــة  الجســمية 
على العيش في بيئــات متنوعة. وتعد 
الجلد من  المفصليــات وشــوكيات 

الشعب الحيوانية الكثيرة التنوع.

الحيوانات الحيوانات 
الالفـقــاريــةالالفـقــاريــة

ال�ف��س�ل

احلركات اإلإيقاعية حتت املاء
يتمايل المرجان وشــقائق النعمان مع تيارات المحيــط. بعض الحيوانات - ومنها 
بّزاق البحر - تتحــرك بطريقة ال تقدر عليها الحيوانات ذات الهيكل العظمي، وهي 

تنتمي إلى الالفقاريات )الحيوانات التي ليس لها عمود فقري(.

دفتر العلوم     اذكر أوجه الشــبه وأوجه االختالف بينك وبين الالفقاريات التي 

في الصورة.
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نشاطات تمهيدية

كيف ُتصنَّف احليوانات؟
اكتشــف العلمــاء أكثــر مــن 1.5 مليــون نوع 
مختلٍف من الحيوانات. ستتعلم في التجربة التالية 
 طريقــة تصنيف الحيوانات عــن طريق عمل لوحة

 إعالنات.
اكتب أسماء مجموعات مختلفة من الحيوانات . 1

على مغلفات كبيرة وثبتها على اللوحة.
اختــر مجموعة واحــدة لدراســتها، واعمل . 	

بطاقــة معلومات لــكل حيوان فيهــا، بحيث 
تتضمــن البطاقــة الواحــدة صــورة الحيوان 
 على أحــد وجهيها، وخصائصــه على الوجه

 اآلخر.
المغلف . 3 التي عملتها داخــل  البطاقــات  ضع 

المناسب.
اختــر مغلًفا آخر لتمثيــل مجموعة أخرى من . 	

الواردة  المعلومــات  واســتخدم  الحيوانات، 
إلى الحيوانــات  لتصنيــف  البطاقــات   فــي 

 مجموعات.  
التفكير الناقد ما الخصائص المشتركة بين هذه . 5

الحيوانات؟ ما الخصائص التي استخدمتها في 
أصغر؟  مجموعات  إلــى  الحيوانات  تصنيف 

سجل إجاباتك في دفتر العلوم.

   الالفقاريات اعـــمل مطـــوية تقـارن 
بــن خصائــص الالفقاريــات املائية، 

والالفقاريات التي تعيش عىل اليابسة.

من  قطعــة  اطــِو 
الورق من منتصفها 

ا. بشكل طوليًّ

الورقة مــرة أخرى ثالث  اطِو 
طيات.

الورقة مرة واحدة، ثم ارســم  افتح 
شكلن بيضاوين متـداخلن، وقص 

الوجه العلوي عىل 
امتداد الطية.

عْنِون الشكلن 
البيضاويــن، 
كام يف الشكل.

خالل دراســتك هلذا الفصل، وســجل  ارســم خمطط ڤن
الصفــات اخلاصة لالفقاريات املاء أســفل اجلزء األيمن من 
املطوية، والصفات اخلاصة لالفقاريات اليابســة أسفل اجلزء 

األيرس، والصفات املشرتكة بينهام أسفل اجلزء األوسط .

اخلطوة 1

اخلطوة 	

اخلطوة 3

كالهمااخلطوة 	
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أتهيأ للقراءةالوحدة

 1  أتعّلم ماذا تفعل عندما تواجه كلمة ال تدرك معناها؟ إليك بعض االستراتيجيات المقترحة.

1.  استخدم الدالالت الموجودة في سياق النص أو الفقرة لتساعدك على تحديد معنى الكلمة.

ابحث عن جذر الكلمة، فلعل معناها مفهوم لديك من قبل.  .2

اكتب الكلمة، واطلب المساعدة على إيجاد معناها.  .3

خمن معنى الكلمة.  .4

ابحث عن الكلمة في مســرد المصطلحات في نهاية الكتاب )مصــادر تعليمية للطالب(  أو في القاموس.  .5

 2  أتدّرب اقرأ الفقرة اآلتية، وتأّمل مصطلح "تصفية الطعام"، والحظ كيف تساعدك دالالت 
سياق النص على فهم معناه.

 

المفردات الجديدة

3  أطّبق جّهز قائمــة مرجعية بالمفردات الجديدة على 

شريط ورقي؛ وفي أثناء قراءتك ضّمن القائمة كل الكلمات 
التي ال تدرك معناها أو ترغب في فهمها بشكل أعمق.

تعيش معظم اإلسفنجيات في البحار، ويعيش 
القليل منها في المياه العذبة، وتترّكب أجسامها 
من طبقتين من الخاليا. تتغذى اإلســفنجيات 
بتصفية الطعام من المــاء الغني بالمخلوقات 
يتدفق عبر مسام  الذي  المجهرية واألكسجين 
جسمها إلى التجويف المركزي؛ حيث تقوم خاليا 
متخصصة ببلع الطعام وهضمه ونقله إلى جميع 

أجزاء الجسم، ثم تتخلص من الفضالت.

داللــة من ســياق النــص تتغذى 
من  الطعام  بتصفية  اإلســفنجيات 

الماء

داللة من سياق النص يحمل الماء 
الغذاء واألكســجين إلى أجســام 
المخلوقات التي تتغذى بالتصفية.

داللــة من ســياق النــص تحتوي 
بتصفية  تتغذى  التــي  المخلوقات 
الماء على خاليــا متخصصة تقوم 

ببلع الطعام وهضمه.
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أتهيأ للقراءة

توجيه القراءة وتركيزها

ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:      

1 قبل قراءة الفصل أجب عن العبارات التالية في ورقة العمل أدناه.

اكتب )م( إذا كنت موافًقا عىل العبارة. 	
اكتب )غ( إذا كنت غري موافق عىل العبارة.  	

2 بعد قراءة الفصل ارجع إلى هذه الصفحة، لترى إن كنت قد غيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

إذا غريت إحدى اإلجابات فبّن السبب. 	
صّحح العبارات غري الصحيحة. 	
اسرتشد بالعبارات الصحيحة يف أثناء دراستك. 	

قبل القراءة
م اأو  غ

بعد القراءةالعبارة
م اأو  غ

ُيمكن أن تشطر أغلب الحيوانات إلى نصفين متماثلين.. 1

تنتمي اإلسفنجيات إلى مملكة النباتات.. 2

الجوفمعويات مخلوقات لها أجسام مجوفة )مفرغة من الداخل(.. 3

ُتصّنف جميع الديدان في مجموعة واحدة.. 	

جميع الرخويات لها أصداف.. 	

تتنفس ديدان األرض عن طريق جلدها.. 	

تعيش بعض الديدان في المحيطات.. 	

يوجد لدى ذات األرجل األلف -  وهــي من عديدات األرجل - ألف . 	
رجل فعاًل.

العقرب من المفصلّيات.. 	

اقــرأ الفقرة التــي تتضمــن املفردة 

اجلديدة من بدايتها وحتى هنايتها، ثم 

عاود القراءة حماواًل حتديد معنى املفردة.
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العي���ش  البح��ر  قندي��ل  ي�س��تطيع 
واملي��اه  الب��اردة،  القطبي��ة  املي��اه  يف 
الدافئ��ة، وق��د ي�س��ل طول لوام�س��ه 

اإىل 30 مرًتا.

يعي�ش منقار البط يف اأ�سرتاليا، وهو 
من الثدييات.

ال�سكل1 تختلف الحيوانات في أشكالها وأحجامها.

خصائص الحيوانات

إذا سألت عشرة أشخاص عن الخصائص المشتركة بين الحيوانات، فربما تحصل 
على عشــر إجابات مختلفة، وقليل من اإلجابات المتشابهة. انظر إلى الحيوانات 

في الشكل1. ما الخصائص المشتركة بينها؟ 

الحيوانــات مخلوقات حية عديــدة الخاليا، تتكون من أنــواع مختلفة من   .1
الخاليا التي تقوم بهضم الطعام، والتخلص من الفضالت، والمساعدة على 

التكاثر. أو تشكل جزًءا من أجهزة عضوية تقوم بهذه الوظائف.

معظم خاليا الحيوانات لهــا نواة وعضيات. النــواة والعديد من العضيات   .2
محاطة بغشاء. ويسمى هذا النوع من الخاليا، الخاليا الحقيقية النوى.

ال تســتطيع الحيوانات صنع غذائها بنفســها، فبعضها يتغذى على النباتات   .3
ويحصل على طاقته منهــا، وبعضها اآلخر يتغّذى على الحيوانات األخرى، 

ومنها ما يتغّذى على النباتات والحيوانات مًعا.

تهضم الحيوانات غذاءها، وتحّول جزيئات الطعام الكبيرة إلى مواد أبســط   .4
تستطيع الخاليا االستفادة منها.

ي�ستطيع بع�ش الفرا�ش اأن 
يهاجر م�سافة 5000 كم 

كل عام.

الدر�س

األهداف 
تحدد خصائص الحيوانات.	 
توضح اختالف التماثل في الحيوانات.	 
تميز بين الفقاريات والالفقاريات.	 
تصف تركيب كل من اإلسفنجيات 	 

والالسعات.
تقارن بين اإلسفنجيات والالسعات 	 

من حيث التكاثر والتغّذي.
تميز بين الديدان المفلطحة والديدان 	 

األسطوانية.

األهمية
مجيع احليوانات هلا خصائص مشرتكة. 
اإلسـفنـجيـات  تــركـيـب  ودراسـة 
املفلطحــة  والديــدان  والالســعات 
فهم  عىل  تساعد  األسطوانية  والديدان 
األجهزة املعقدة لدى بقية املخلوقات.

 مراجعة المفردات
سيتوبالزم  يف  جسيامت  العضيات:
اخلاليا حقيقية النوى، تعمل كموقع 
ختزين، أو تنتج الطاقة، أو تنقل املواد، 

أو تصنع املواد. 
هلا  حية  خملوقــات  جمموعة  النوع:
خصائص متشاهبة وتستطيع التكاثر 

فيام  بينها.
المفردات الجديدة 

التامثل 	
الالفقاريات 	

الالسعات 	

1
اإلسفنجيات والالسعات والديدان 

المفلطحة والديدان األسطوانية

رابط الدر�ش الرقمي

www.ien.edu.sa
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تتحرك معظم الحيوانات من مكان إلى آخر؛ للحصول على الغذاء، والمأوى،   .5
والتزاوج، والهروب من الحيوانات المفترسة.

التماثل عند دراســتك شــعب الحيوانات المختلفة ســوف تالحظ تماثلها. 
والتماثــل هو ترتيب أجزاء الجســم وفق نمط معين، بحيث يمكن تقســيمه إلى 

نصفين متشابهين.  

معظــم الحيوانات ذا ت تماثل شــعاعي أو جانبي. وعندما تكون أجزاء جســم 
ا. هل تتخيل نفسك  الحيوان مرتبة دائريًّا حول نقطة مركزية يكون التماثل شــعاعيًّ
قادًرا على الحصول علــى الطعام وجمع المعلومات مــن اتجاهات متعددة في 

الوقت نفسه؟
الحيوانات المائية التي لها تماثل شعاعي - ومنها قنديل البحر وقنفذ البحر وشقائق 
النعمان البحرية الموضحة في الشكل	-أ - تستطيع ِفعل ذلك. أما الحيوانات ذات 
التماثل الجانبي  فيكون كل جزء فيها بمثابة انعكاس لصورة الجزء اآلخر في مرآة.
بحيث إذا ُرســم خط على طول منتصف الجسم فسيقسمه إلى نصفين متماثلين. 
ومن األمثلة على ذلك: الجندب وجراد البحر )الكركند(،  )انظر الشكل	-ب(، 
واإلنســان أيًضا ذو تماثل ثنائي جانبي. وهناك حيوانات ذات شــكل غير منتظم، 
وال يمكن تقسيم أجسامها إلى أنصاف متماثلة؛ لذا نقول إنها عديمة التماثل، ومن 

األمثلة عليها العديد من اإلسفنجيات الموضحة في الشكل	-جـ. 

مع دراســتك لالفقاريات، الحظ العالقة بين تماثل أجســامها، وطريقة حصولها 
على الطعام، وقيامها بالوظائف األخرى.

 ما املقصود بالتامثل؟ 

ااأ - �سقائق النعمان متماثلة �سعاعيًّا ج�-  ال���ع���دي���د م���ن اإلإ���س��ف��ن��ج��ي��ات ع��دمي��ة ب- جراد البحر متماثل جانبيًّ
التماثل

متماثلة  الحيوانات  ال�سكل2 معظم 
ا، والقليل  ا أو جانبيًّ شعاعيًّ

منها عديم التماثل.
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تصنيف الحيوانات
يعد تحديد أي مخلــوق حي - بوصفه أحد أفراد المملكــة الحيوانية - الخطوة 
األولى فــي عملية التصنيف. وقد وضع العلماء جميع الحيوانات في مجموعات 
أصغر مرتبطة مًعا، حيث بدؤوا في تقســيم الحيوانات إلى مجموعتين رئيســتين 
هما: الالفقاريات، والفقاريات. فـــالالفقاريات حيوانات ليس لها عمود فقري، 
وتشــكل حوالي 97٪ من عالم الحيوان، وقد صنفها العلماء إلى ثماني شــعب 
أصغر تشترك في خصائص متشــابهة. بينما الفقاريات حيوانات لها عمود فقري 
في داخله حبل ظهري يمتّد على طول جســمها. يوضح الشكل3 تصنيف الشعب 

الرئيسة في الالفقاريات.

اإلسفنجيات

هل تســتطيع التفريق بين الحيوان والنبات؟ يبدو ذلك سهاًل للوهلة األولى، لكن 
العلماء اعتقدوا فترة طويلة أن اإلســفنجيات نباتات ال حيوانات؛ ألنها ال تتحّرك 
بحًثا عن طعامها. ومع ذلك فاإلســفنجيات حيوانات غير قادرة على صنع غذائها 
بنفسها. واإلسفنج المكتمل النمو حيوان جالس؛ أي يعيش ملتصًقا بالصخور في 

ف 15000 نوع منها تقريًبا. مكان واحد، وقد تم حتى اآلن تعرُّ

ي اإلإ�س��فنجيات تعيش معظم اإلســفنجيات في البحار، ويعيش القليل منها  تغ��ذَّ
في المياه العذبة. ويتركب جســمها من طبقتين من الخاليا ) انظر الشكل 	(. تتغذى 
اإلسفنجيات بتصفية الطعام من الماء الغنّي بالمخلوقات المجهرية واألكسجين الذي 
يتدفق عبر مســام جســمها إلى التجويف المركزي؛ حيث تقوم خاليا متخصصة ببلع 

الطعام وهضمه ونقله إلى جميع أجزاء الجسم، ثم تتخلص من الفضالت.

دة بأسواط متحركة، على  وتســاعد الخاليا المبطنة للتجويف المركزي، والمزوَّ
استمرار تدفق الماء خالل الجسم. 

األشـواك   إسفنــج  ال�سكل	 ينمــو 
التي  المناطق  في  الحمراء 
والجزر  المد  فيها  يحدث 

سريًعا.

 ال�س��ويكات  تتك��ون ال�س��ويكات في 
اإلإ�سفنجيات من ال�سليكا، اأو كربونات  
يح�س��ل  اأي��ن  فم��ن  الكال�س��يوم. 
اإلإ�س��فنج عل��ى هذه المركب��ات؟ اكتب 

توقعاتك في دفتر العلوم.  

ال�سكل3 يوضح المخطط العالقة 
بين الشعب المختلفة 
ــمــمــلــكــة  ــي ال ــ ف

الحيوانية.
قــّدر نسبـة الحيـوانات 

الفقارية.
 

�سوكيات اجللدالديدان احللقيةالديدان اإلأ�سطوانيةالال�سعات

احلبليات

املف�سلياتالرخوياتالديدان املفلطحةاإلإ�سفنجيات

اململكة احليوانية

الفقارياتالالفقاريات

		



ا بالتبرعم. ال�سكل	 تتكاثر الهيدرا الجنسيًّ
قارن بيـــن الحيــــوان األم 

والبرعم.

ا. يحدث التكاثر  تكاثر اإلإ�س��فنجيات تتكاثر اإلســفنجيات جنسيًّا والجنســيًّ
الالجنســي بعملية التبرعم وذلك عندما ينمو برعم على جانب جســم اإلسفنج 
األصلي، ويتطور إلى إسفنج صغير، ثم ينفصل وينتقل ليثّبت نفسه في مكان آخر. 
ويحدث التكاثر الالجنســي أيًضا عند انفصال أجزاء من جسم اإلسفنج، تستطيع 

النمو فيما بعد بشكل منفصل، وتكوين إسفنج جديد مطابق لإلسفنج األصلي.

ا بأنها خنثى، أي أن الفرد الواحد قادر  تمتاز معظم اإلسفنجيات التي تتكاثر جنسيًّ
على تكوين البويضات والحيوانات المنوية، )انظر الشكل5(.  

 الالسعات )الجوفمعويات(
الالســعات - ومنهــا قنديل البحر وشــقائق النعمان والهيــدرا والمرجان - لها 
ــات حول فمها، تطلق خاليا السعة ُتســمى الحويصالت الخيطية ؛ وذلك  مجسَّ
لإلمســاك بالفريســة. ويشــبه هذا طريقة عمل الصياد عندما يرمي صنارته لصيد 
ا، فإن الالســعات تستطيع الحصول على  الســمك. وألن جسمها متماثل شعاعيًّ

غذائها من جميع االتجاهات المحيطة بها.
تسمى هذه الحيوانات الالســعات، بالجوفمعويات ألنها؛  تمتاز بأجسام مجوفة 
تتكون من أنسجة متخصصة، مؤلفة من طبقتين من الخاليا. تشّكل الطبقة الداخلية 
التجويف الهضمي؛ حيث يتم هضم الغذاء. وتحصل خالياها على األكسجين من 
الماء المحيط بها، وتطرح فيه ثاني أكسيد الكربون. أما الخاليا العصبية فتعمل مًعا 

مشّكلة شبكة عصبية تشمل الجسم كله.

ا بعملية التبرعم، كما هو مبين في  تكاثر الال�س��عات تتكاثر الالسعات الجنســيًّ
الشــكل6؛ حيث ينمو برعم على جانب جســم الهيدرا، ثم ينفصل لينمو ويكون 
ا؛ وذلك بإطــالق البويضات أو الحيوانات  فرًدا جديًدا. كما تتكاثر أيًضا جنســيًّ

المنوية في الماء؛ حيث تحدث عملية إخصاب ينتج عنها حيوان جديد. 

الحيوانات  اإلسفنج  ال�سكل	 يطلق 
فتدخل  الماء  في  المنوية 
إلى إسفنج آخر، وتخصب 
اليرقة،  فتتكون  البويضة، 
نفسها  وتثبت  تغادر  التي 
تنمو  ثم  جديد،  مكان  في 

مكونة إسفنًجا جديًدا. حيوانات منوية
بوي�سة

يرقة

اأ�سواط

اإ�سفنج جديد
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الديدان المفلطحة
تبحث الديدان المفلطحة عــن غذائها، بعكس اإلســفنجيات والجوفمعويات. 
وتمتاز الديدان المفلطحة بأجســام طويلة مفلطحة. ويتكون جســمها من ثالث 
ا. تعيش بعضهــا حرة كدودة البالناريا  طبقات من األنســجة. وهي متماثلة جانبيًّ
التــي تمتاز بجهاز هضمي ذي فتحة واحدة، وبعضها متطفل يعتمد في غذائه على 

جسم مخلوق آخر  يؤدي دور العائل.

ال��دودة ال�س��ريطية من الديدان المفلطحــة المتطفلة التــي تعيش في أمعاء 
اإلنســان )العائل( لتبقى على قيد الحياة، وبســبب افتقارها إلى الجهاز الهضمي 
فإنها تقوم بامتصاص الغذاء المهضوم في األمعاء. وتثبت الدودة الشريطية نفسها 

داخل أمعاء العائل بممصات وخطاطيف توجد في رأسها.
تنمو الدودة الشــريطية بتكوين قطع جديدة تظهر في منطقٍة خلف الرأس، تحتوي 
كل منها على أعضاء تناسلية أنثوية وذكرية تطلق حيوانات منوية وبويضات داخل 
القطعة، فيحدث التخصيب. وعندما تمتلــئ القطعة بالبيوض المخصبة، تنفصل 
وتخرج مع غائط اإلنسان )العائل( ، لتنتقل إلى عائل متوسط مثل األبقار، فتتطور 

داخله، ثم تعود إلى اإلنسان مرة أخرى، كما هو موضح في الشكل7.

 كيف ُيصاب اإلنسان بالدودة الرشيطية؟

ُي�������س���اب اإلإن���������س����ان ب����ال����دودة 
ال�سريطية عند اأكله حلم بقر 

غري مطبوخ. 

ت�ستخدم الدودة ال�سريطية 
مم�سات لتثبيت نف�سها يف جدار 

اأمعاء العائل.

حتتوي القطعة النا�سجة على 
بوي�سات خم�سبة تخرج مع الرباز 

وقد ت�سل اإىل اإلأع�ساب.

بعد فق�ش البوي�سة، حتفر 
الريقة يف حلم الع�سالت.

اإذا اأكلت اإلأبقار اإلأع�ساب التي 
حتوي بوي�سات خم�سبة ف�ست�ساب 

بالدودة ال�سريطية. 

طفيليــات  الشـريطيــة  ال�سكل	 الــدودة 
معوية، تثبت نفسـها بممصات 
وخطاطيــف. ودورة حياتهـا 

أدناه. مبينـة 

		



بالدودة  مصاب  كلب  ال�سكل	  قلب 
ينقلها  الــتــي  القلبية، 
أن  ويمكن  الــبــعــوض. 
تسبب الديدان انسداد قلب 
وفاته. ثم  ومن  الكلب، 

الديدان األسطوانية

هل سمعت يوًما بدودة اإلسكارس التي تصيب اإلنسان؟  

تنتمي هذه الدودة إلى الديدان األسطوانية التي تعد من أكثر الحيوانات انتشاًرا على 
األرض؛ فقد نجد الماليين منها في مساحة ال تتعدى متًرا مربًعا واحًدا من التراب. 

تكون أجسام الديدان األسطوانية على شكل أنبوب داخل أنبوب، بينهما تجويف 
مملوء بسائل. يفصل التجويف القناة الهضميـــة )األنبوب الداخلي( عـن جـدار 
الجسـم ) األنبوب الخارجي(. وتعد الديدان األسطوانية أكثر تعقيًدا من الديدان 
المفلطحة؛ ألن لها قناة هضمية بفتحتين، يدخل الطعام عبر الفم إلى القناة فُيهضم، 
ثم ُتطرح الفضالت من خالل فتحة الشــرج. وتمتاز الديدان األسطوانية بتنوعها، 
فمنها المحلِّالت، ومنها الُمفترسات، وبعضها يتطفل على الحيوانات أو النباتات، 

)انظر الشكل 8(.

اخترب نف�سك
قارن بين الفقاريات والالفقاريات.. 1

متماثاًل . 2 حيواًنا  وسّم  المختلفة،  التماثل  أنواع  �سف 
ا. جانبيًّ

والجوفمعويات . 3 اإلسفنجيات  حصول  طريقة  و�سح 
على غذائها.

قارن بين جسم الديدان المفلطحة والديدان األسطوانية.. 	

التفكير الناقد. 	

-  معظــم الحيوانــات ال تحتــوي على عمــود فقري. 
وُتســمى هذه الحيوانات الالفقاريــات. اذكر بعض 
الخصائص التي تمتاز بها الالفقاريات من الفقاريات؟ 

تتكاثر  والجوفمعويــات  اإلســفنجيات  أنواع  -  بعض 
ا، لماذا يعد ذلك مفيًدا لها؟  الجنسيًّ

الخال�سة
خ�سائ�س احليوانات

ترتّكب اأج�سام احليوانات من خاليا عديدة وخمتلفة. 	
معظم اخلاليا احليوانية لها نواة وع�سيات. 	
احليوانات إل تنتج غذاءها بنف�سها. 	
ته�سم احليوانات طعامها. 	

ت�سنيف احليوانات
�سغرية  	 جم��م��وع��ات  يف  احل��ي��وان��ات  ال��ع��ل��م��اء  ي�سنف 

مرتابطة.
هناك جمموعتان رئي�ستان للحيوانات، هما الفقاريات  	

والالفقاريات.
اإلإ�سفنجيات واجلوفمعويات

واحد  	 مكان  يف  ملت�سقة  تبقى  حيوانات  اإلإ�سفنجيات 
وتتكاثر جن�سيًّا وإلجن�سيًّا.

للجوفمعويات اأج�سام جموفة مكونة من طبقتني من  	
اخلاليا نظمت يف اأن�سجة.

الديدان املفلطحة والديدان اإلأ�سطوانية
للديدان املفلطحة ثالث طبقات من اإلأن�سجة الطرية  	

املنتظمة يف اأع�ساء واأجهزة.
اأو  	 متطفلة،  اأو  حمّللة،  اإلأ�سطوانية  ال��دي��دان  تكون 

اأكرث احليوانات  مفرت�سة للحيوانات والنباتات، وهي 
انت�ساًرا على اإلأر�ش.

1

وطوله . 	 سم،   1 إسفنج  قطر  يبلغ  معادلة  حل 
10 سم. ويستطيع تحريك 22.5 لتًرا من الماء 
خالل جسمه في اليوم. احسب كمية الماء التي 

يضخها إلى جسمه في دقيقة واحدة. 
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الدر�س

2

الرخويات 

تخيل أنك تمشــي على شــاطئ البحر وقت الجزر، وتشــاهد الحلزونات ذات 
األصداف المخروطيــة ملتصقة بالصخور، واألخطبوط يمــدُّ ذراعه من مخبئه، 
وبلح البحر بصدفته الســوداء والبيضاء ينتشر على مد البصر، )انظر الشكل9(. ما 

العالقة التي تجمع بين هذه الحيوانات؟ وما الخصائص المشتركة بينها؟

الخ�سائ���س الم�س��تركة الحلزون والمحــار واألخطبــوط رخويــات يأكلها 
اإلنسان في مناطق عديدة في العالم. معظم الرخويات لها أصداف، وقدم عضلية 
قوية يســتخدمها الحيوان في حركته وتثبيت نفسه على الصخور. ويغّلف جسمها 
غشــاء نسيجي رقيق ُيســمى العباءة، يفرز المادة المكّونة لألصداف. ويوجد بين 
العباءة والجسم الطري تجويف ُيســمى تجويف العباءة، يحتوي على الخياشيم 
في الرخويات المائية. والخياشــيم أعضاء يتم عن طريقها تبادل غاز ثاني أكسيد 
الكربون في جسم الحيوان مع األكسجين الموجود في الماء. أما الرخويات التي 

تعيش على اليابسة فتقوم بعملية تبادل الغازات عن طريق رئاتها.

اأجهزة الج�س��م للرخويات جهاز هضمي ذو فتحتين. ولمعظمها عضو خشــن 
يشــبه اللســان يســّمى الطاحنة. تحتوي الطاحنة على صفين من بروزات تشــبه 
األسنان تســتخدم في طحن الطعام. ولبعض الرخويات جهاز دوران مفتوح مثل 
المحار والحلزون، أي ليس له أوعية تنقل الدم. وبداًل من ذلك يتدفق الدم مباشرة 
حــول األعضاء.والبعض اآلخرله جهاز دوراني مغلــق مثل األخطبوط والحبار؛ 

حيث يمر الدم في أوعية دموية بداًل من تدفقه حول األعضاء .

األهداف 
تحدد خصائص الرخويات.	 
تقارن بيــن جهاز الــدوران المفتوح 	 

وجهاز الدوران المغلق.
تصف خصائص الديدان الحلقية.	 
لدى 	  الطعام  هضــم  عمليات  توضح 

دودة األرض.
تحدد الصفات المستخدمة في تصنيف 	 

المفصليات .
توضح عالقة تركيب الجهاز الدعامي 	 

الخارجي بوظيفته.
تحدد خصائص شوكيات الجلد.	 

األهمية
هناك أجهزة، وبِنًى عضوية متخصصة، 
احللقية  والديدان  الرخويات  تســاعد 
اجللد عىل  واملفصليــات وشــوكيات 

العيش يف بيئات خمتلفة.

 مراجعة المفردات
ن من أنواع  العضو: تركيــب مكوَّ
خمتلفــة من األنســجة التي تعمل 

مًعا، ومن أمثلته القلب.
التجديد: هــو عملية طبيعية لنمو 
اجلسم أو أجزائه ثانية بعد إصابتها 

برضر. 

المفردات الجديدة 

الرخويات 	
العباءة 	
اخلياشيم 	
الطاحنة 	
جهاز الدوران  	

املفتوح
جهاز الدوران  	

املغلق

املفصليات 	
الزوائد املفصلية 	
اهليكل اخلارجي 	
الثغور التنفسية 	
التحول 	
العنكبيات 	

الرخويات والديدان الحلقية 
والمفصليات وشوكيات الجلد

ال�سكل	  عند حدوث الَجْزر تشاهد العديد من الرخويات على امتداد الشاطئ الصخري.

رابط الدر�ش الرقمي

www.ien.edu.sa
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اأن��واع الرخويات هــل للحيوان صدفــة أم ال؟ هذه أولــى خصائص تصنيف 
الرخويات عند العلماء، يليها نوع الصدفة، أو القدم. ومن أنواع الرخويات )انظر 
الشــكل 10(: ذات المصراعين )الصورة اليمنى( ويعّد هذا االسقلوب مثااًل على 
هذه المجموعــة؛ وله صدفتان ترتبطان بمفصل، وتتحكــم في فتحهما وغلقهما 
عضلة قوية تسبب حركة المحار. ويتغّذى بترشــيح الماء المار خالل خياشيمه. 
والبطنية القدم )الصورة اليســرى( أكبر مجموعات الرخويات، ولمعظمها صدفة 
واحدة كالحلزون، أو يخلو منها كالبزاق، وتعيش في الماء أو على اليابسة، وتفرز 

خاليا في القدم مادة مخاطية تزحف فوقها

الديدان الحلقية

عندما تسمع كلمة دودة فإن أول ما يخطر بذهنك هو الشكل المألوف  لدودة األرض.

ُتصنف دودة األرض والعلق الطبي والديدان المائية ضمن مجموعة الديدان الحلقية. 
ويتكّون جســمها من  قطع أو حلقات متكررة، تمنحهــا مرونة كبيرة في الحركة. 
تحتــوي كل حلقة على خاليا عصبية، وأوعية دمويــة، وجزء من القناة الهضمية. 
وتمتاز الديدان الحلقية كذلك بوجود تجويف داخلي يفصل األعضاء الداخلية عن 
جدار الجسم الخارجي، ولها جهاز دموي مغلق، وجهاز هضمي مكتمل ذو فتحتين.

دودة اإلأر�س ربما شــاهدت دودة أرض كتلك المبينة في الشكل11، في أثناء 
تجولــك في إحدى الحدائق. لــدودة األرض قطع أو حلقــات متكررة، تحتوي 
كل منها على أشــواك، تستخدمها الدودة لتثبيت نفســها  في التربة. و هي تتحرك 
بانقباض وانبساط مجموعتين من العضالت، ملتهمة التراب في أثناء اندفاعها في 

التربة،  لتتغذى على المواد العضوية الموجودة فيه. 

ُيخزن التراب في الحويصلة، ثم ينتقل منها إلى عضو عضلي ُيسمى القانصة، حيث 
ُيطحن، ثم ُيدفع إلى األمعاء التي تعمل على هضم الطعام ونقله إلى الدم. أما التربة 

والفضالت الناتجة عن عملية الهضم فتطرح خارج الجسم عبر فتحة الشرج. 

 ما وظيفة األشواك؟

الرخويات  أنواع  من  ال�سكل10  العديد 
مصدر غني بالغذاء لإلنسان.

سمِّ أنواًعا أخرى من الرخويات 
يتغذى عليها اإلنسان.

بطبقة  مغطاة  أرض  ال�سكل11  دودة 
الذي  المخاط  من  رقيقة 
رطوبتـها،  على  يحـافظ 
الصلبة  األشواك  وتساعد 
على حركتها خالل التربة.   

ت�ستخدم اإلأ�سقلوب يف قيا�ش مدى 
�سحة النظام البيئي؛ وذلك إلأنها 

ح�سا�سة لنوعية املياه.

معظم اأنواع احللزونات املائية مهددة باإلنقرا�ش 
ب�سبب تعر�سها لل�سيد اجلائر من قبل اإلإن�سان.

 ال�س��موم  يتكّدس الســم في جسم 
المحــار فــي أثناء حــدوث المد 
األحمر، نتيجة تغّذيه على طحالب 
تحتوي على ســموم خطــرة على 
حياة اإلنسان. ويؤثر ذلك سلًبا من 
الناحية التجارية، ويســبب خسارة 
دفتر  في  اكتــب  مهمة.  اقتصاديــة 
العلوم كيــف يمكن تحديد الوقت 

المناسب لحصاد المحار.
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  يلتصــق العلــق الطبــي 
باألسـماك، والسـالحف، 
والثدييــات،  والحالزيـن 
ويحصـل منهـا علـى الدم 

وسـوائل الجسـم.    

مـن  وغيرهـا  األرض  لدودة  
الديـدان الحلقية أجهـزة، مثل 
والتكاثـر،  الـدوران،  جهـاز 
واإلخراج، والجهـاز الهضمي، 

والعضلـي.

ص دودة األرض الموضحة في الشــكل١٢، والحظ عــدم وجود رئات أو  تفحّ
خياشيم. تحدث عملية تبادل الغازات في دودة األرض من خالل جلدها المغطى 
بطبقة رقيقة من المخاط؛ حيث يتم التخلص من ثاني أكســيد الكربون والحصول 
على األكســجين. وقد يؤدي حملك لدودة األرض بيدك الجافــة إلى إزالة هذا 

ا. المخاط، ومن ثم موتها خنقً

 يعيش العلق الطبي في المياه المالحة والعذبة، والمناطق الرطبة. 
ح، ويتراوح طولها بين ٥مم إلــى ٤٦٠مم. وهي تمتاز  جســم هذه الديدان مســطّ
بوجود ممصات على طرفي جسمها، تستخدمها لتثبيت نفسها على جسم الحيوان، 
وامتصاص دمه (انظر الشــكل١٣). ولبعضها قدرة على امتصاص عشرة أضعاف 
د الجهاز  ا لحاجتها تــزوّ وزنهــا من الدم وتخزينه في جســمها عدة أشــهر، ووفقً
الهضمي بكميات بســيطة منه بين فترة وأخر. وعلــى الرغم من أن الدم غذاؤها 

الرئيس إال أنها تستطيع البقاء على قيد الحياة بأكل الحيوانات المائية الصغيرة.

ثبِّت العلق نفسه بأجسام احليوانات؟  كيف يُ


ا تحت سطح التربة تصل إلى عمق ٣٠سم، وقد يصل عمق األنفاق التي يحفرها  تحفر بعض األنواع من دودة األرض أنفاقً
بعض أنواعها - ومنها المسماة الزاحف الليلي - إلى ١٫٨ م، مما يساعد على تهوية التربة، وسهولة تغلغل الجذور فيها. 
ويوفر بيئة مناسبة لحياة وتكاثر بعض المخلوقات الدقيقة، التي تعمل على تحليل المواد العضوية، وزيادة خصوبة التربة. 

ا للطيور والضفادع والحيات. ا مهمًّ ا غذائيًّ ل الديدان كذلك مصدرً وتشكّ


تتجمع كميات كبيرة من المبيدات الحشرية، 
والمعادن الثقيلة السامة التي تدخل في تركيب 
األسمدة االصطناعية في جسم الدودة في 

أثناء حفرها األنفاق والتهامها التربة.


١-  إحد تقنيات تخصيب التربة إضافة الحمأة (رواســب محطات تنقية مياه 
ع  الصرف الصحي)، التي تحتوي غالبًا على معادن ثقيلة ومواد ضارة. توقّ

كيف يمكن أن يؤثر ذلك في الطيور.
ا؟ وضح إجابتك. ا حكيمً ا للتربة خيارً أَة سمادً مْ ٢-  هل يعد استخدام الحَ



ترشيح دودة األرض تجربة عملية
ارجع إلى كراسة التجارب العملية على منصة عين ا�ثرائية
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المفصليات 
المفصليات أكبر شــعب الحيوانات وأكثرها انتشــاًرا.  اكُتشــف منها حتى يومنا 
هذا أكثر من مليون نوع. وقد ُســميت بهذا االسم المتالكها زوائد مفصلية، هي: 

الكالبات واألرجل وقرون االستشعار.
يغطي جســم المفصليات هيكل خارجي صلب يدعم الجسم ويحميه ويقلل من 
فقده للماء. ال ينمو هذا الهيكل الخارجي بنمو الحيوان؛ لذا يستبدل بعملية ُتسمى 
االنسالخ. وتؤثر صالبة الهيكل الخارجي ووزنه بشكل سلبي في حركة الحيوان، 

لكن الزوائد المفصلية تحّل جزًءا من مشكلة الحركة.

 ما وظيفة اهليكل اخلارجي؟

الح�سرات إذا طلب إليك أن تسمي بعض الحشرات فربما تذكر النحلة أو الذبابة 
المنزلية أو الفراشة. بينما تعد الحشرات أكبر مجموعات المفصليات؛ حيث يبلغ 
عدد أنواعها المعروفة أكثر من 30 مليون نوع. وما زال العلماء يكتشــفون أنواًعا 

جديدة كل عام.
يتكون جسم الحشرة، كما هو مبين في الشــكل	1، من ثالثة أجزاء رئيسة، هي: 
الرأس والصدر والبطن. يحتوي الرأس على األعضاء الحسية، التي تشمل العيون 
وقرون االستشــعار. أما الصدر فتتصل به ست أرجل مفصلية، وجناحان أو أربعة 
أجنحة. والبطن مقســم إلى أجزاء ال تتصل بها أي أرجل أو أجنحة، وهو يحتوي 

على األعضاء التناسلية. 

من  أكثر  العالم  في  ال�سكل	1 يوجد 
النمل،  من  نوع   8000
مجتمعية  حشرة  ــو  وه

)تعيش في مستعمرات(.

البطن

الراأ�ش

ال�سدر
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 يحدث التحول في الحشرات
بطريقتين.

التحول  نوعي  مراحل  اذكر 
الحشرات. في 
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الفراش

العلــوم
عبر المواقع ا�لكترونية

عرب  اإللكرتونية  املواقع  إىل  ارجع 
عىل  للحصول  اإلنرتنت شبكة 

معلومات عن الفراش.
 ójóëàd áeóîà°ùŸG ¢üFÉ°üÿG É``e
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، يقتصــر دوره على نقل الغذاء  للحشــرات جهاز دوران مفتوحٌ 
والفضالت. أما األكســجين فال ينتقل عبر الدم، بل يدخل إلى أنسجة الحشرة من 
خالل الثغور التنفســية. وهي فتحات منتشــرة على جانبي الصدر والبطن، تتصل 

بأنابيب دقيقة تتفرع داخل الجسم.  

العديد من صغار الحشــرات ال تشــبه الحشــرات البالغة، بسبب تغير  
شــكل جســمها خالل مراحل نموها المختلفة. تُســمى هذه التغيرات التحول، 
وهناك نوعان من التحول في الحشــرات، هما: التحــول الكامل، والتحول غير 

الكامل (الناقص) (كما في الشكل١٥ ).
ل كامل في أثناء  يعد الفــراش والنمل والنحل أمثلة على الحشــرات التي تمر بتحــوُّ
دورة حياتها. ويشــمل التحول الكامل أربع مراحل، هي: البيضة، واليرقة، والعذراء، 
فالحشــرة البالغة. (الحظ االختالف الكبير بين هذه المراحل). بعض الحشــرات - 
ل  ومنها الجــراد، والصراصير، والمن واليعســوب - تمر خــالل دورة حياتها بتحوُّ
ناقص،  يشمل ثالث مراحل،  هي: البيضة، والحورية والحشرة البالغة. تشبه الحورية 
ا، وتنســلخ في أثناء نموها إلى أن تصل إلى حشــرة  أبويها ولكنها أصغر منهما حجمً

بالغة.  تنسلخ المفصليات الظاهرة في الشكل ١٦ أكثر من مرة خالل دورة حياتها.

 π`̀ `̀ `ë`̀ `̀ `æ`̀ `̀ `dG CG-15 π`̀`µ`̀`°`̀ `û`̀`dG
 iô`̀`NCG Ió`̀jó`̀Y äGô`̀°`̀û`̀Mh
 ™````````HQC’G π````MGô````ŸÉ````H ô`̀ `̀ `“
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ترشيح اجلندب تجربة عملية
ارجع إلى كراسة التجارب العملية على منصة عين ا�ثرائية
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ي�س��ل ط��ول امتداد جناحي ح�س��رة العث الطنان��ة، اإىل حوايل 
6�س��م، وت�سدر �سوًتا اأثناء طريانها ي�س��به �سوت طريان الطائر 

الطنان. 

عل��ى  تتغ��ذى  مفرت�س��ة  ح�س��رة  الغطا�س��ة  اخلنف�س��اء 
الالفقاريات، وت�ستطيع افرتا�ش اإلأ�سماك ال�سغرية. 

ال�سكل	1 المف�سليات اأكثر ال�سعب الحيوانية تنوًعا ونجاًحا 
على اإلأر�ش.

�س��م، وينت�س��ر يف   5 اإىل  ال�سر�س��ور  اأن ي�س��ل ط��ول  ميك��ن 
املناطق احل�سرية يف معظم اأنحاء العامل.

ت�ستطيع النحلة الطنانة الطريان يف اجلو البارد ب�سبب وجود 
غط��اء �س��عري �س��ميك، وقدرته��ا على جع��ل ع�سالتها ترتع���ش يف 

اأثناء الطريان إلإنتاج الطاقة. 

تنّوع المفصليات
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اأم اأربع واأربعني من العديدات اإلأرجل، وتنت�سر 
يف اململكة العربية ال�سعودية.

ج��راد البحر )الكركند( من الق�س��ريات التي تعي���ش 
يف مي��اه البح��ار واملحيطات، وتعد غذاء لالإن�س��ان يف 

مناطق عديدة. 

في  العقارب  أنواع  أخطر  من  النوع  هذا  	1 يعد  ال�سكل 
شبه الجزيرة العربية؛ حيث تؤثر لدغتها السامة 
وتسبب  لإلنسان،  العصبي  الجهاز  في  بشدة 
لدى  خاصة  الوفاة،  إلى  تؤدي  قد  تشنجات 
الضعيفي  واألشخاص  السن  وكبار  األطفال 

المناعة.
تعي�ش ه���ذه ال��ع��ق��رب حت��ت اإلأخ�����س��اب واإلأح����ج����ار، وت��ك��رث يف 
املناطق ال�سخرية والزراعية. وهي تنت�سر يف مناطق وا�سعة يف 
�سبه اجلزيرة العربية، كما توجد يف فل�سطني واإلأردن ولبنان 

و�سورية وتركيا و�سمال اإفريقيا

5	



العنكبوت الن�ّساج
العقرب

ذوات اإلأرجل اإلألف

العنكبيات تنتمــي العناكــب، والُقــراد، والَحَلــم، والعقارب إلــى مجموعة 
العنكبيات. وتمتاز العنكبيات بجســمها المكون مــن قطعتين، هما: رأس صدر، 
وبطن. ويكون الرأس والصدر مدموجين في قطعة واحدة. وجميع العنكبيات لها 

أربع أزواج من األرجل )8 أرجل( تتصل بمنطقة الرأس صدر.
العنكبوت حيوان مفترس، يســتخدم زوًجا واحًدا من الزوائد الموجودة بالقرب 
من فمه لحقن فريســته بُسّم يشّل حركتها، ثم يفرز مادة عليها، فيهضمها ويحّولها 
إلى ســائل يشربه. وتغزل بعض العناكب - مثل الموضحة في الشكل18 - شبكة 
تستخدمها في صيد فرائسها، وبعضها مثل العنكبوت القّفاز تطارد فريستها، ومنها 

من تشّل فرائسها بسّم من إبرها الالسعة، مثل العقرب.

 كيف متسك العناكب بفريستها؟

العديدات اإلأرجل الحيوانات الموضحة في الشكل19من العديدات األرجل، 
وهي حيوانات ذات أجسام رفيعة وطويلة مقســمة إلى قطع )عقل(، تحتوي كل 
قطعــة على زوج من الزوائــد المفصلية في ذوات األرجــل المئة، وزوجين من 
الزوائــد المفصلية )أربع زوائد( في ذوات األرجل األلف. وتمتاز ذوات األرجل 
المئة بأنها مفترسة تقتل فريستها باستخدام السم، أما ذوات األرجل األلف فتتغذى 

على النباتات. فيم تختلف ذوات األرجل المئة عن ذوات األرجل األلف؟

ال�سكل	1 يستخدم العنكبوت النّساج 
بفريسته،  لإلمساك  شبكته 
ليأكلها  بالنسيج  يلفها  ثم 
القّفاز  للعنكبوت  الحًقا. 
أربع عيون كبيرة في مقدمة 
رأسه، وأربع عيون صغيرة 
يختبئ  رأســه.  أعلى  في 
ليصطاد  عادة  العنكبوت 
العقرب  ــا  أم فريسته. 
فيختبئ في النهار ويصطاد 

فرائسه في الليل.  
ميزة وجود عدد كبير  اشرح 
العنكبوت  لدى  العيون  من 

القّفاز. 

عندما  عقلة.  مئة  من  أكثر  المئة  األرجل  لذوات  يكون  أن  ال�سكل	1 يمكن 
تشعر العديدات األرجل بالخطر فإنها تلتف حول نفسها.

ذوات اإلأرجل املئة )اأم اأربعة واأربعني(

العنكبوت القّفاز
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رفع  لــك:  أســهل  أيهما  الق�س��ريات ترى، 
األجســام الثقيلة على اليابســة أم فــي الماء؟ 
تبدو األجسام في الماء أخف وزًنا، بسبب دفع الماء لها في اتجاه عكس الجاذبية 
األرضية؛ لذا يمكن للحيوانــات ذات الهياكل الخارجيــة الكبيرة أن تتحرك في 
الماء بشكل أســهل من حركتها على اليابسة. من هذه الحيوانات مجموعة ُتسمى 
القشريات، وهي تضم أكبر المفصليات حجًما. لكن القسم األعظم من القشريات 
ا من العوالق الحيوانية الحرة  عبارة عن حيوانات بحرية صغيرة، تشكل جزًءا مهمًّ

الحركة، التي تعد مصدر غذاء رئيًسا لكثير من الحيوانات البحرية. 
ومن أمثلة القشريات: ســرطان البحر، وجراد البحر، والروبيان، وقمل الخشب. 
تمتاز القشــريات بأربعة قرون استشــعار متصلة بالرأس، وثالث زوائد للمضغ، 
وعشــر زوائد مفصلية. ولمعظمهــا زوائد تخرج من منطقة البطن تســمى زوائد 
السباحة، مهمتها دفع الماء إلى الخياشيم، من أجل مبادلة غاز ثاني أكسيد الكربون 

الموجود في أجسامها مع األكسجين الموجود في الماء.    

شوكيات الجلد 
معظم الناس يعرفون نجم البحر، الذي ينتمي إلى شعبة تضم حيوانات متنوعة ُتسمى 
ا، ومنها أيًضا نجم البحر  شوكيات الجلد. تمتاز هذه الحيوانات بأنها متماثلة شعاعيًّ
الهش، وقنفذ البحر، وخيار البحر) انظر شكل0	(. أفراد هذه المجموعة لها أشواك  
ا مكوًنا  ذات أطــوال مختلفة، تغطيها من الخارج. كما أن لجســمها هيــكاًل داخليًّ
من صفائح شــبه عظمية. وجهازها العصبي بســيط، وليس لها رأس أو دماغ. بعض 
شوكيات الجلد تتغذى بافتراس المخلوقات الحية، وبعضها يرشح غذاءه من المياه، 
ومنها ما يتغذى على المواد المتحّللة. وهي تتحرك بأقدامها األنبوبية. وتتميز بعض 
أنواع شوكّيات الجلد كنجم البحر بقدرتها على تجديد األجزاء المفقودة والتالفة من 

أجسامها، وهي ميزة تشترك فيها مع بعض الالفقارّيات األخرى.

دوإلر الرملقنفذ البحرجنمة ال�سم�ش

مراقبة قمل اخل�سب
الخطوات 

ضع 6 من قمل الخشــب في . 1
وعاء مسّطح نظيف.

بالماء . 	 مبّللة  إسفنج  قطعة  ضع 
في أحد طرفي الوعاء.  

غــّط الوعــاء مــدة 60 ثانية، . 3
ثــم ارفع الغطــاء والحظ أين 
تجّمع قمل الخشب، ثم سجل 

مالحظاتك في دفتر العلوم. 
التحليل

ما نوع البيئة التي يفضلها قمل . 1
الخشب؟

أيــن يمكنــك أن تجــد قمل . 	
الخشب بالقرب من منزلك؟

نجمة  أذرع  عدد  يصل  ال�سكل20 قد 
 12 من  أكثر  إلى  الشمس 
خمسة  من  ــداًل  ب ذراًعـــا 
نجوم  بقية  في  كما  أذرع، 
مغطى  البحر  قنفذ  البحر. 
ــواك مــن أجــل  ــاألشـ بـ
الرمل  ودوالر  حمايته. 
الجهة  في  أنبوبية  أقدام  له 

السفلية من جسمه.

5	



اخترب نف�سك
ا�سرح وظيفة الخياشيم.. 1

على . 2 بها  األرض  دودة  تحصل  التي  الطريقة  �سف 
غذائها، وبّين آلية هضمه.

عند . 3 خارجي  هيكل  وجود  ومضاّر  مزايا  ع���ّدد 
مخلوق حي.

و�سح  لماذا ال ُيعد العنكبوت والقراد من الحشرات؟. 	

األرجل . 	 وذوات  المئة  األرجل  ذوات  بين  ق��ارن 
األلف.

التفكير الناقد. 	
-  مــا الفائدة من ختزيــن الدم أشــُهًرا، ثم نقله عىل 

دفعات إىل اجلهاز اهلضمي عند العلق الطبي؟
-  يعد املحار الغذاء الرئيس لنجم البحر. ماذا يمكن 
أن حيدث لنجــم البحر إذا انقرض املحار؟ وضح 

إجابتك.

الخال�سة
الرخويات

لها  	 ط���ري���ة،  اأج�������س���ام  ذات  ال���رخ���وي���ات إلف���ق���اري���ات 
مغطى  غالًبا  ج�سمها  ويكون  ع�سلية،  وق��دم  عباءة، 

باإلأ�سداف.
الديدان احللقية

احللقية  	 ال���دي���دان  ُتك�سب  امل��ت��ك��ررة  اجل�����س��م  ح��ل��ق��ات 
مرونة.

اإلأع�ساء  	 يف�سل  معوي  جتويف  احللقية  للديدان 
الداخلية عن جدار اجل�سم.

املف�سليات
تعد املف�سلّيات اأكرب �سعب احليوانات واأكرثها تنّوًعا. 	
متر عدة اأنواع من احل�سرات بعملية حتّول يف اأثناء  	

دورة حياتها.
�سوكيات اجللد

متتاز �سوكيات اجللد باأنها ذات متاثل �سعاعي. 	
د  	 جتدُّ ميزة  البحر  جنم  ومنها  الالفقاريات  لبع�ش 

اإلأجزاء املفقودة اأو التالفة من اأج�سامها.

2

الديدان . 	 أو  الرخويات  إحدى  اختر  توا�سل     
على  لتقرأه  حولها  تقرير  بإعداد  وقم  الحلقية 
وصًفا  التقرير  ضّمن  الصف.  في  زمالئك 
لمظهرها، وكيفية حصولها على غذائها، وأماكن 

معيشتها، وحقائق أخرى عنها مثيرة لالهتمام.
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ديدان تأكل الفضالت

سؤال من واقع الحياة  
 تعرف مريــم أن نوعية الرتبة وطبيعتها قد تؤثــران يف نمو النباتات، وهي 

حتاول أن تقرر العوامل التي قد حتّسن الرتبة يف حديقة منزهلا.

 اقرتحت عليها إحــدى صديقاهتا أن ديدان 
األرض حتّسن نوعية الرتبة.  كيف يمكن ملريم 
أن تعرف ما إذا كان لوجود ديدان األرض أي 
قيمة يف حتســن حالة الرتبــة؟  وكيف يمكن 
لوجــود ديــدان األرض أن تغرّي مــن حالة 

الرتبة؟

 تكوين فرضية  

باالعتامد عىل قراءتك ومالحظاتك، اكتب فرضية حول إمكانية حتسن 
الرتبة يف وجود ديدان األرض.

 اختبار الفرضية

اعمل خطة 
 ضع أنت وزمالؤك فرضية، ثم قرروا كيف يمكن اختبارها، وحددوا . 1

النتائج التي تعّدوهنا مؤيدة لفرضيتكم.

األهداف 
 تصمم جتربة تقارن فيها حالة 
خمتلفتن،  بيئتــن  يف  الرتبة 
واحدة مــع ديدان األرض 

واألخرى من دون ديدان.
حاالت  يف  التغــري  تالحــظ   

الرتبة مدة أسبوعن.
المواد واألدوات 

ديدان األرض. 	
منهام  	 بكل  بالستيكيان  وعاءان 

ثقبان لترصيف املاء.
تربة . 	
صحيفة ممزقة عىل شكل رشائح. 	
قنينة رش. 	
فضـــالت الطعام املطحـــونة  	

الـفـاكـهـة  قشـــور  وتشمـل 
قرش  ومسحوق  واخلرضاوات، 
البيض، وأكياس شــاي )جتنب 

بقايا اللحم والدهون(.
إجراءات السالمة 

العمل  عند  حــذًرا  حتذير.كن 
احلية، واحرص  احليوانات  مع 
أن تكــون يــداك رطبتن عند 
األرض،  ديــدان  مع  التعامل 
وال تلمس وجهك خالل العمل 
يف املخترب، واغسل يديك جيًدا 

بعد العمل يف املخترب.
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 اكتب قائمة باخلطوات التي سوف تستخدمها لفحص الفرضية بدقة، وصف بدقة ماذا تعمل يف كل خطوة؟ . 	
ثم اكتب أسامء املواد التي ستستعملها.

 حرّض جدواًل للبيانات يف دفرت العلوم لتسّجل مالحظاتك.. 3

 تأكد أن خطوات التجربة مرتبة بشكل منطقي.. 	

 حدد مجيع الثوابت، واملتغريات، وضوابط التجربة. . 5

ذ خطتك نفِّ

 تأكد أن معلمك وافق عىل خطتك قبل أن تبدأ.. 1

 نفذ التجربة بناًء عىل اخلطة.. 	

 سجل مالحظاتك وأكمل جدول البيانات الذي أعددته يف دفرت العلوم يف أثناء إجراء التجربة.. 3

  تحليل البيانات

قارن التغريات يف املجموعتن من عينات الرتبة.. 1

 قارن بن نتائجك ونتائج املجموعات األخرى.. 	

 حدد الضوابط يف هذه التجربة.. 3

 ما متغريات جتربتك؟. 	

 االستنتاج والتطبيق

وضح  ما إذا كانت النتائج تؤكد فرضيتك.  .1

	.  صف تأثري األمطار يف الرتبة والديدان.

نــرشة إعالمية حــول كيفية اســتخدام  اكتب 
الديدان يف حتســن تربة احلديقة بحيث تشــمل 

رسوًما توضيحية وخطوات العمل.

تــوا�صــــــل
ببياناتك
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10 قياسية في العلوم أرقــــام

قوة الحبار
هل تعلم 

اأن بع�س اأنواع احلبار يوم�س مثل إلفتات النيون؟ 

ا يحدث داخل جســمه  يســتخدم الحبار تفاعــاًل كيميائيًّ

لإليقاع بفريسته، وللتواصل مع أبناء جنسه،  ويطلق على 

الحبار ذي األلوان المتألقة الحبار الناري؛ ألنه يســتطيع 

إصدار ومضات ضوئية زرقــاء وحمراء وصفراء وبيضاء 

اللون، تدوم 0.3 ثانية، بمعدل ومضة واحدة كل 5 ثواٍن.

م�سا�س الدماء.. احلبار اإلأكرث اإثارة للرعب!

يســتطيع الحبار المصــاص الدماء أن يلــف أذرعه ذات 

النهايات المدببة حول نفســه كالعباءة. وتبدو زعانفه مثل 

آذان حادة. أما جسمه فهو ُمغطى بأعضاء تضيء وتنطفئ 
باستمرار، مما يعطيه مظهًرا مخيًفا.

احلبار من ذوي الدم اإلأزرق !

ينتقل األكســجين في جســم الحبار عن طريق ســائل 

يحتوي على أحد مركبات النحاس ذات اللون األزرق 

بداًل مــن الهيموجلوبين األحمر اللون الموجود في دم 
اإلنسان. 

احلبار العمالق... من اأ�سخم املخلوقات احلية

هل تعلم أن بعض أنواع الحبار ومنها الحبار العمالق 

ُيعدُّ من المخلوقــات األضخم على األرض؟ قد يزيد 

طول أنثى الحبار العمالق علــى 13م، أما الذكر فقد 

يبلغ طوله 10م. تمكن فريــق ياباني من التقاط صور 

ا في بيئته الطبيعية للمرة  فوتوغرافية للحبار العمالق حيًّ

األولى عام 2004م، وتمكن الفريق نفسه عام 2006م 

مــن توثيق مشــاهدات لحبار عمــالق بالغ حي على 

مقطع فيديو، وبذلك ُفتح الباب لدراسة هذا المخلوق 
الغامض عن كثب.

أن  العلمــاء  يقــدر           
الحبار مّصاص الدماء البالغ، والذي يصل طوله إلى 
15سم، يمكن أن يســبح بحيث يقطع مسافة تعادل 
ضعفي طول جســمه في الثانيــة الواحدة. كم تكون 

سرعته بوحدة كيلومتر لكل ساعة؟

تطبيق الريا�سيات

ابحث يف املواقع اإلإلكرتونية عن  
  أين تتوقع أن تجد حباًرا عمالًقا على قيد الحياة؟ وعلى أي عمق؟ استعن بالمواقع اإللكترونية.
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10دليل مراجعة الفصل

الدرس األول

مراجـعــة األفـكـار الرئيـســة

 اإلسفنـجيات   والالسـعات 
والديدان المفلطحة 

والديدان األسطوانية
الحيوانات مخلوقات عديدة الخاليا، عليها أن تحصل . 1

على غذائها وتهضمه.
الالفقاريــات حيوانــات ليــس لهــا عمــود فقري، . 	

والفقاريات حيوانات لها عمود فقري.
التماثل طريقة تترتب فيها أجزاء جسم الحيوان. أنماط . 3

التماثل ثالثة، هي: جانبي، وشعاعي، وعديمة التماثل.
ال توجد أنسجة في اإلسفنجيات.. 	
اإلسفنج المكتمل النمو يثبت في مكانه، ويحصل على . 5

غذائه وعلى األكسجين من خالل تصفية الماء.
الالسعات ذات تماثل شــعاعي، ولها لوامس تحتوي . 6

على خاليا السعة تستخدمها في الحصول على الغذاء.
الديدان المفلطحة والديدان األســطوانية ذات تماثل . 7

جانبي، وتعيش حرة ومتطفلة.

 الرخويــات والديــدان الحلقية 
والمفصليات وشوكيات الجلد 

الرخويــات أجســامها طرية، وعادة مــا يكون لها . 1
صدفة، وبعضها له جهاز دوري مفتوح.

الديــدان الحلقية أجســامها مكونة مــن حلقات. . 	
ويفصل تجويف الجســم األعضــاء الداخلية عن 

جدار الجسم.
للمفصليات هيكل خارجي يغطي جسمها ويحميها، . 3

ويوفر الدعامة لها.
تنمو المفصليات بوســاطة التحول الكامل أو غير . 	

الكامل. 
شوكيات الجلد الفقاريات لها جلد شوكي، وجهاز . 5

عصبي بسيط.

الدرس الثاني

تصور األفكار الرئيسة

الالفقاريات

تتحرك ب�تتحرك ب�تتحرك ب�تتحرك ب�

الديدان احللقية�سوكيات اجللد

ان�سخ خريطة املفاهيم التالية، واأكملها لتبني اأمناط احلركة يف  الالفقاريات

الرخويات
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وضح العالقة بين كل مصطلحين فيما يأتي: 
جهاز الدوران المفتوح – جهاز الدوران المغلق.    . 1
فقاريات – الفقاريات. . 2
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الهيكل الخارجي- العباءة.  . 	
المفصليات – الزوائد المفصلية.. 	
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الديدان الحلقية – الديدان األسطوانية.. 	
الالفقاريات – الديدان المفلطحة.. 	

اختر اإلجابة الصحيحة: 
ـِ:. 10 تستعين دودة األرض في حركتها ب

أ- األشواك              ب- األسواط   
ج- األقدام              د-  الزوائد المفصلية   

أمثلة على حشرات  تمر . 11 الفراشات والنمل والنحل 
ـِ: خالل دورة حياتها ب

أ- تحول غير كامل)ناقص(  ب- تحول كامل    
ج- ال تقوم بأي تحول     د- عملية االنسالخ   

أي مّما يلي يعد حيواًنا متطفاًل؟. 12

أ- اإلسفنج             ب- البالناريا   
ج- الدودة الشريطية        د- قنديل البحر   

 أي المجموعات التالية تنسلخ؟. 13

أ – القشريات             ب- ديدان األرض  
ج- نجم البحر             د- الديدان المفلطحة                      

أي المخلوقات اآلتية له جهاز دوران مغلق؟. 	1

أ – األخطبوط             ب- الحلزون   
    ج- المحار             د- اإلسفنج

من . 	1 أجسامها  تتكون  التالية  الحية  المخلوقات  أي 
جزأين رئيسين؟

ب- الرخويات    أ – الحشرات    
د- الديدان ج- العنكبيات    

أّي مجموعات الالفقاريات التالية يظهر  فيها التماثل . 	1
الشعاعي بوضوح؟

ب- الرخويات    أ – الديدان    
د- المفصليات ج- شوكيات الجلد   

استخدم الشكل التالي لإلجابة عن السؤال 17.  

ما نوع التماثل في الحيوان المبين في الشكل؟  . 	1

ب- جانبي   أ –عديم التماثل        
د- داخلي ج- شعاعي          

أي الحيوانات التالية ال ينتمي إلى المجموعة نفسها؟. 	1

ب- نجم البحر أ – الحلزون        
د- المحار ج- األخطبوط        

أي األطــوار اآلتية يميِّــز التحول غيــر الكامل من . 	1
التحول الكامل؟

أ – البيضة    ب- الحشرة المكتملة النمو   
ج- الحورية      د- اليرقة  

10

تثبيت الم���فاه������يم

ا�ستخدام المفردات
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اســتنتج ما الصفة التي تجعل اإلســفنج حيواًنا   .20
وليس نباًتا؟

21  وضــح فائدة وجود أكثر مــن طريقة للتكاثر عند 
بعض المخلوقات الحية؟

22  وضح االختالف بين التبرعم والتجدد؟

استنتج تمتاز ذوات األرجل المئة وذوات األرجل   .23
األلف بأن أجسامها مقســمة إلى قطع وحلقات. 

فلماذا ال ُتصنف مع الديدان؟

ي كل من اإلسفنج والالسعات. قارن بين تغذِّ  .24

اأن�س���طة تق���ويم اإلأداء

ن ذلــك في  25. مفكــرة تخيــل حيــاة دودة أرض! دوِّ
مفكرة تصف فيها تفاصيــل حياتها اليومية، مثل: 
كيف تتحــرك؟ وكيف تحصل على الغذاء؟ وأين 

تسكن؟

10
التفك��ير الن�����اق�������د

استخدم الشكل في اإلجابة عن السؤال 6	.
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26. مقارنــة بالحبار كم ضعًفا تقريًبا يســاوي طول 
الحبار العمــالق كالًّ من: الحــوت القاتل، 

الزرافة، الفيل، اإلنسان؟

ي دودة األرض إذا كان لديك تفاحة كتلتها  27. تغذِّ
141 جم، ودودة أرض كتلتها 11 جم، فكم 
يوًما تحتاج دودة األرض لتأكل التفاحة؟ مع 
العلم أن هذه الدودة تســتطيع أكل ما يعادل 

كتلتها كل يوم. 
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األأ�س��ماك والربمائيات والزواحف  
جميع���ها  والث���دييات  والطي�����ور 

حيوانات فقارية.

الدرس األول
الحبليات ومجموعاتها 

للفقاريات هيكل عظمي  الفكرة الرئيسة
ا. وتنقسم  داخلي، يحوي عموًدا فقريًّ
إلى طوائف منها األسـمـاك والبرمائيات 
والزواحــف التي تتكاثــر بالبيض، 
ودرجات حرارة أجســامها متغيرة.

الدرس الثاني
الطيور والثدييات

تنتمي الطيور  الفكــرة الرئيســة
الثابتة  الفقاريات  إلى  والثدييات 
فــي درجة حــرارة أجســامها. 
وتتميز الطيــور بأنها الحيوانات 
الوحيــدة التي يغطي أجســامها 
الريــُش، أما الثدييــات فتكّيف 
األجهزة العضوية في أجســامها 

تبًعا للبيئة التي تعيش فيها. 

الحيوانات الحيوانات 
الـفــقـــاريـةالـفــقـــاريـة

ال�ف��س�ل

�شفات ن�شرتك فيها مع احليوانات
يحلق النســر في السماء، وتسبح أسماك السلمون في األنهار، وتزحف األفعى على 
األرض، ويمشــي الجمل على الرمال. للوهلة األولى تبدو هذه الحيوانات مختلفة  
تماًما فيما بينهما، لكنها تشــترك في صفات عامة؛ إذ تحتوي أجسامها جميًعا - مثل 

اإلنسان- على هيكل عظمي.

دفتر العلوم       ما الصفات األخرى التي تشترك فيها هذه الحيوانات مع اإلنسان؟

11
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نشاطات تمهيدية

حيوانات ذات عمود فقري
تشــترك العديد مــن الحيوانات فــي أن لها هيكاًًل 
داخليًّا، من العظم أو الغضروف. يعطي هذا الهيكل 
األجسام شكلها المميز ويتآزر مع العضاًلت  ألداء 

الحركات المختلفة للجسم.

تحذير: ال تأكل أو تشرب في المختبر.

اســتخدم حلقات باًلســتيكية، . 	
مرًنا،  وســلًكا  جياًلتينية،  ومادة 

لعمل نموذج عمود فقري.
انزالق . 2 لمنع  السلك،  طرفي  اثِن 

الحلقات.
التفكير الناقد اثِن النموذج ببطء، . 	

هل يتحــرك بســهولة؟ إلى أي 
 مدى تستطيع ثنيه؟ 

اكتب ماًلحظاتك وإجاباتك في 
دفتر العلوم.

الفقاريات

البرمائيات
األسماك

الطيور
الثدييات

الزواحف

الـتالية  املـطـــوية  اعـــمل    الَفَقاريات 
أفــكارك حول  لتســاعدك عىل تنظيم 

الفقاريات قبل دراستك هلا.
ثــاث أوراق ورتبها  خــذ 
بحيث  بعض  فــوق  بعضها 

تظهر حوافها مدرجة.

اطِو األوراق من منتصفها بحيث 
حواف  ســت  لديــك  يتكــون 

مدرجة.

األوراق جـــيًدا يف  ثبــت 
باستخدام  احلايل،  وضعها 
مشبك ورق. ثم اكتب كل 
عنــوان مما ييل عــىل احلافة 
ورقة:  كل  مــن  الظاهــرة 
األسمـاك،  الفقاريـــات، 
الزواحـف،  الربمائّيـات، 

الطيور، والثدييات.

َسْلِســل أفكارك  قبل البدِء يف قــراءة هذا الفصل، دّون ما 
تعرفه عــن هذه املجموعــات، ثم صحــح أو أضف إىل 

املعلومات التي دّونتها، خال دراستك هلذا الفصل.  

اخلطوة 	

اخلطوة 2

اخلطوة 	

6	



أتهيأ للقراءة

1  أتعلم تتحقق أفضل طريقة لتذكــر المعلومات من خال كتابتها أو كتابة الماحظات 
الجيــدة حولها، مّما يفيد في الدراســة والبحث؛ لذا يجدر مراعاة مــا يلي عند كتابة هذه 

الماحظات :

التعبير عن المعلومة بلغة القارئ الخاصة.  	
إعادة صياغة األفكار بصورة موجزة وقابلة للتذكر.  	
التركيز على األفكار الرئيسة، والتفاصيل الداعمة واألكثر أهمية. 	

2  أتدرب استخدم جدواًًل يساعدك عىل تنظيم املعلومات بطريقة واضحة. 
كون جدولك مــن عمودين، وعنون العمود األيمن »األفكار الرئيســة«، والعمود األيرس 
»التفاصيــل الداعمة«، ثم اقرأ حمتــوى الدرس األول من هذا الفصــل الذي حيمل عنوان 
»احلبليات وجمموعاهتا«، ودّون يف العمود األيمن األفكار الرئيســة للدرس، ثم اكتب ثاثة 

تفاصيل داعمة عىل األقل لكل منها يف العمود األيرس.

التفا�سيل الداعمةالفكرة الرئي�سة
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

ن جدواًًل يتضمن  3 أطّبق بعد قراءة هذا الفصل، كوِّ
األفكار الرئيسة، واكتب مقابل كل منها اثنتني عىل األقل 

من التفاصيل الداعمة.

ت�سجيل المالحظات
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ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:      

1  قبل قراءة الفصل أجب عن العبارات التالية في ورقة العمل أدناه.

اكتب )م( إذا كنت موافًقا على العبارة. 	

اكتب )غ( إذا كنت غير موافق على العبارة. 	
2 بعد قراءة الفصل ارجع إلى هذه الصفحة، لترى إن كنت قد غيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

إذا غيرت إحدى اإلجابات فبّين السبب. 	
صّحح العبارات غير الصحيحة. 	
استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك. 	

توجيه القراءة وتركيزها
اقــرأ أواًل فقرة أو فقـــرتني، ودّون 

املاًلحظــات بعد قراءتــك. إذا كنت 

القراءة  أثناء  فـــي  ماًلحظاتك  تكتب 

فمن املرجح أن تسجل الكثري منها.

قبل القراءة
م اأو  غ

بعد القراءةالعبارة
م اأو  غ

للســمكة عضو يمنعها من الغوص ألعماق أبعد مما ينبغي، كما يحميها من . 1
الطفو على سطح الماء.

تقضي البرمائيات حياتها في الماء.. 2

ل خال حياتها.. 3 تخضع البرمائّيات لعملية تحوُّ

تضع كل من الزواحف والبرمائّيات النوع نفسه من البيوض.. 	

تستطيع جميع الطيور أن تطير.. 	

تستخدم الطيور ذيلها للتوجيه في أثناء الطيران.. 	

يغّطي جسم الطائر نوعان من أنواع الريش.. 	

تتماثل أنواع األسنان لجميع الثدييات.. 	

يغطي جسم كل ثديي شعر أو فرو أو صوف.. 	

تلد جميع الثدييات صغاًرا تشبهها.. 	1
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ما الحبليات؟
لو ســألت زمالءك عن حيواناتهم األليفة والمحببــة إليهم فمن المؤكد أن القطط 
واألسماك والطيور واألغنام ستكون ضمنها. إن معظم الحيوانات المألوفة بالنسبة 
لنا هي حيوانات ذات عمود فقري، تنتمي إلى شــعبة أكبر ُتسمى الحبليات. وهي 
ا، وشقوًقا  تمتاز بثالث خصائص مشتركة، هي امتالكها حباًل ظهريًّا، وحبال عصبيًّ
بلعومية تظهر في مراحل خالل نموها. الحبل الظهري الموضح في الشــكل1 هو 
حبل رفيع مرن، يمتد على طول جسم المخلوق الحي في أثناء نموه. أما الشقوق 
البلعوميــة فهي فتحات تصل تجويف الجســم بالبيئة المحيطــة، ونصادفها فقط 
فــي المراحل المبكرة من نمو المخلوق الحي. وفــي معظم الحبليات يتغير أحد 
طرفــي الحبل العصبي لُيكّون الدماغ. صنف العلماء شــعبة الحبلّيات إلى ثالث 
مجموعات، وهي: الفقارّيات، والسهيمات، والكيسيات. وسوف نكتفي بدراسة 

واحدة منها وهي الفقاريات.

 صّنــف العلماء 42500 نــوع من الحبليات فــي مجموعات أصغر،  الفقاريات
حة في الشــكل2. تشــترك حيوانات كل مجموعة في خصائــص معينة. وُتعد  موضَّ
الفقاريات - ومنها اإلنسان - أكبر مجموعات الحبليات. وتتنوع أشكال مجموعاتها، 

كمــا تتنوع بيئاتها، وفي ذلك قال الله عز وجل في محكم تنزيله 

]النور:45[.

للفقاريات جهاز داخلي عظمي ُيســمى الهيكل الداخلي. فالفقرات والجمجمة 
وبقية عظام الهيــكل الداخلي تدعم األعضاء الداخلية للجســم وتحميها. فعلى 
ســبيل المثال، تحيط الفقرات بالحبل العصبــي وتحميه. ومن جهة أخرى تتصل 

العديد من العضالت بالهيكل العظمي، لتجعل الحركة ممكنة. 

اجتاه 
حركة املاء

حبل ع�شبي�شقوق خي�شومية

حبل ظهري

ح للغذاء، يمكن أن يصل طوله إلى 7 سم، ويعيش في المحيط.   السهيم حيوان مرشِّ ال�شكل1
وللسهيم البالغ شقوق خيشومية كانت شقوًقا بلعومية في أطوار حياته األولى.

الدر�س

األهداف 
تحدد الخصائص الرئيسة للحبليات	 
تحدد الخصائص الرئيسة المشتركة 	 

للفقاريات كلها.
توضح الفرق بين الحيوانات المتغيرة 	 

درجة الحــرارة والحيوانات الثابتة 
درجة الحرارة.

تسمى خصائص ثالثة طوائف لألسماك.	 
تصف كيف تكيفت البرمائيات للعيش 	 

في الماء وعلى اليابسة.
توضح التغيرات التي تصاحب تحول 	 

الضفدع.
تحدد التكيفات التي تساعد الزواحف 	 

على العيش على اليابسة.
األهمية

لإلنسان والفقاريات هيكل عظمي داخيل 
يوفر ألجسامها الصالبة، وحيمي أعضاءها 
الداخلية. ومتتاز الربمائيات بحساســيتها 
جتاه التغريات البيئية، وهذا يســاعدنا عىل 

حتديد وتشخيص مشكالتنا البيئية.

 مراجعة المفردات
حيوانات ليس هلا عمود  الالفقاريات:

َفَقري.
تغري كامل يف شــكل املخلوق  التحول:
احلــي )بيضة، يرقة، عــذراء يف رشنقة،  
النمـــو(، أو تغري غيـر  حرشة مكتمـلة 
كامـــل )بيضة، حورية، حيوان مكتمل 

النمو(.
المفردات الجديدة 

الحبليات ومجموعاتها1

احلبليات 	
 احليوانات املتغرية   	

درجة احلرارة 
احليوانات الثابتة  	

درجة احلرارة

الغرضوف 	
البيات الشتوي 	
البيات الصيفي 	
البيضة األمنيونية 	

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

66



 تتغير درجة حرارة معظم الفقاريات مع تغير درجة حرارة  درجة حرارة الج�سم
البيئة المحيطة بها، وتســمى هذه المجموعة الحيوانات المتغيرة درجة الحرارة، 
ومنها األسماك والبرمائيات والزواحف. وينتمي اإلنسان والعديد من الفقاريات 
األخــرى إلى الحيوانات الثابتة درجة الحرارة، التي تبقى درجة حرارة أجســامها 

ثابتة ، ال تتأثر بدرجة حرارة الوسط المحيط بها.

درجة حرارة جسمك 37 °س تقريًبا، وقد تتغير ضمن مجال ضيق ال يتعدى درجة 
واحدة، بحســب أوقات النهار. أما إذا تجاوزت الزيادة درجة أو درجتين، فذلك 

دليل على اإلصابة بعدوى، أو التعرض الشديد لدرجة حرارة عالية. 

 هل اإلنسان من املخلوقات املتغرية درجة احلرارة أو من املخلوقات 
الثابتة درجة احلرارة؟

األسماك

ُتعد األســماك أكبر مجموعات الفقاريات التي تعيش فــي الماء، وهي حيوانات 
متغيــرة درجة الحرارة. وقد هيأ الله  أجســامها بحيث تســتطيع العيش في المياه 

العذبة، والبرك الدافئة الضحلة، أو في المياه المالحة في أعماق المحيطات.

لألســماك تراكيب مليئة بشعيرات لحمية )فتائل( ُتسمى الخياشيم )انظر الشكل3( 
تحدث فيهــا عملية تبادل الغــازات. فهي تمتص األكســجين الذائــب في الماء 
بشــعيراتها الدموية، وتطرح فيه ثاني أكسيد الكربون. ولمعظم األسماك عدة أزواج 
من الزعانــف، منها الزعانف الظهرية والبطنية التي تســاعد على اتزان الســمكة، 
وتعمل الزعانف الجانبية على تحريكها، أما الزعنفة الذيلية فتساعدها على االندفاع 
في الماء. ولمعظم األســماك قشــور تغطي جلدها، وهي عبارة عن صفائح عظمية 

مستديرة ورقيقة، يتراكب بعضها فوق بعض بطريقة تشبه قرميد األسقف.

 يوضـح هذا المخـطـط  ال�سكل2
تصنيف الفقاريات.

اســتنتج الخصـائـــص 
فـي  اسـتـخدمـت  التـي 

تـصنيف الفقاريات.

في  الغازات  تبادل   يحدث  ال�سكل3
الصفائح الخيشومية.

اخليا�شيم

خيوط خي�شومية

اململكة احليوانية

احلبلياتالالفقاريات

الكي�شيات

األأ�شماك

الالفكيات

الربمائيات

األأ�شماك 
الغ�شروفية

الزواحف

األأ�شماك 
العظمية

الثديياتالطيور

الفقارياتال�شهيمات
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تجربة عملية
ارجع إلى كراسة التجارب العملية على منصة عين اإلثرائية

ترشيح سمكة

الغوا�شة  ت�ش��خ  تغيير الكتلة
الم��اء م��ن حجرة خا�ش��ة واإليها، 
الغو���س  عل��ى  ي�ش��اعدها  مم��ا 
م�ش��ابهة  وبطريق��ة  الطف��و.  اأو 
مثان��ة  م��ن  الغ��ازات  تتح��رك 
الع��وم ف��ي ال�ش��مكة واإليه��ا، مم��ا 
ي�ش��مح له��ا بالغو���س اأو الطف��و. 
الت��ي  األأ�ش��ماك  ت�ش��تطيع  كي��ف 
أل تح��وي اأج�ش��امها مثانة للعوم 
واإل��ى  اأعل��ى  اإل��ى  تتح��رك  اأن 
اأ�ش��فل؟ اكت��ب اإجابت��ك ف��ي دفتر 

العلوم.

العمود الفقري مثانة العوم الدماغ

الفتحات األأنفية

الفم
اخليا�شيم

املعدةالكبدالقلب
األأمعاء

الق�شور

ال�سكل	 تتفاوت األنواع العديدة من األسماك العظمية في أطوالها؛ فبعضها اًل يتجاوز طوله 
الملمترات، ومنها ما يصل إلى أمتار.

استنتج لماذا تتشابه معظم األسماك العظمية في تركيب أجسامها؟

أنواع األسماك

يصّنــف العلماء األســماك في ثاث طوائف رئيســة، هي: األســماك العظمية، 
والافكيات، واألسماك الغضروفية. تمتاز األسماك العظمية بهيكلها المكّون من 
العظام، بينما يتكّون الهيكل الداخلي لألســماك الغضروفية من الغضروف، وهو 
عبارة عن نسيج مرن وقاس يشــبه العظام، ولكنه أقل صابة وأكثر مرونة. يمكن 

اعتبار أذنك الخارجية ومقدمة أنفك مثالين واضحين على الغضاريف.

األأ�سماك العظمية تشّكل األســماك العظمية 95% تقريًبا من األسماك، ومنها 
أسماك الهامور والشعور. يبين الشكل4 تركيب جسم السمكة العظمية، وشكلها 
الخارجي؛ حيث تســتطيع ااًلنسياب بســهولة عبر الماء، بفضل قشورها المغطاة 

بطبقة من المخاط.

إذا راقبت األسماك يوًما وهي تسبح فقد تتساءل عن الطريقة التي تغوص السمكة 
بها أو تطفو. لقد تكيفت األســماك العظمية للقيام بهذه العملية باســتخدام مثانة 
العوم. وهي كيس هوائي يتحكم في العمق الذي تســبح فيه الســمكة، عبر امتاء 
هذا الكيس أو إفراغه من الغازات كاألكسجين في األسماك التي تعيش في المياه 
العميقة، والنيتروجين في األسماك التي تعيش في المياه الضحلة. تنتقل الغازات 
من مثانة العوم إلى الــدم، والعكس صحيح؛ فعندما تمتلــئ المثانة بالغاز ترتفع  

السمكة إلى أعلى، وعندما تفرغ تغوص السمكة إلى األعماق.  

تتكاثر معظم األسماك باإلخصاب الخارجي، الذي يتم خارج جسم األنثى، حيث 
تطلــق األنثى في الماء أعداًدا هائلة من البيض، ثم يســبح الذكــر مطلًقا حيواناته 

المنوية فوقها، فيتم اإلخصاب. 
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ال�سكل	-اأ الجلكي متطفل متخصص.
تسبب وجوده في البحيرات 
في  ملحوًظا  نقًصا  العظمى 
أعداد بعض أنواع األسماك.

ال�سكل	-ب الشـفنينات من األسماك 
الغضروفية المفترسة، وتمتاز 

بفكوكها المتحركة.

ال�سكل	 خلـق الله سبحـانه وتعـالى 
البرمائيات بحيث تستطيع 
التكيـف بطـرق مختـلفـة 
للعيش عـلـى اليابسـة وفي 
الماء. ويقضي السلمندر 
المرقـط باألحمر معظم 

حياته على اليابسة.
يعود  أن  يجب  لماذا  فسر 

إلى الماء؟ 

يوجد داخل فم الجلكي 
لتثبيته  تستخدم  تراكيب 

على األسماك الكبيرة.

الالفكّي��ات واألأ�س��ماك الغ�سروفية تضم رتبة الافكّيــات عدًدا محدوًدا من 
أنواع الســمك. وتتميز هذه األسماك بجســم أنبوبي طويل، غير مغطى بالقشور، 
وهيكل داخلي غضروفي، وفم دائري عضلي من دون فكوك، يحتوي على تراكيب 
ا على  تشبه األسنان. يمكن اعتبار سمك الجلكي )انظر الشكل5-أ( مثااًًل نموذجيًّ
الافكيات. يتطفل على األسماك الضخمة، فيثبت نفسه عليها باستخدام عضات 
فمه القوية، والتراكيب الفموية الشبيهة باألسنان، ويستخدم لسانه الحاد اًلختراق 

جلد السمكة العائل، ويتغذى على دمها.

القرش والشــفنينات )انظر الشكل5-ب( أســماك غضروفية، وهيكلها الداخلي 
مكون من الغضروف، كما في الافكيات. وقشورها خشنة كورق الصنفرة )ورق 
الزجاج(، ولها فكوك متحركة. وللعديد من أسماك القرش أسنان حادة لها طريقة 
نمو شبيهة بطريقة نمو القشور. ومن الجدير بالذكر أن معظم األسماك الغضروفية 

حيوانات مفترسة. 

البرمائيات 
الضفدع حيوان برمائي، يعيش حياة مزدوجــة؛ حيث يقضي جزًءا منها في الماء، 
وجزًءا آخر على اليابســة. فهــل تحيا بعض الحيوانات بالطريقة نفســها؟ جميع 
البرمائيات تعيش بالطريقة نفســها، ومنها: العلجوم، والسلمندر المرقط باألحمر 

المبين في الشكل 6.
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ال�سكل	 معظم صغار البرمائيات كصغار 
الضفادع المبينة في الشكل اًل 
من  تخرج  عندما  أبويها  تشبه 

البيضة.
يمــر أبــو ذنيبة بسلســلة من 
التغيرات إلى أن يصبح ضفدًعا 

بالًغا يعيش على اليابسة.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

تكي��ف البرمائيات يختلــف العيش على اليابســة عما في المــاء؛ فالتغير في 
درجات الحرارة أســرع في الهواء منه في الماء. واألكسجين يتوافر بكميات أكبر 
في الهواء. والهواء اًل يستطيع دعم وزن الجسم كما يفعل الماء. إاًل أن البرمائيات 
تكيفت بحيث تستطيع تحمل الظروف المختلفة على اليابسة وفي الماء على حد 

سواء.
البرمائيــات حيوانات متغيرة درجة الحــرارة، تتغير حرارة أجســامها تبًعا للبيئة 
المحيطة بها. ففي المناطق الباردة خال الشــتاء تدفن الضفادع نفسها في الطين 
أو بين أوراق الشــجر، ويقل نشــاطها كثيًرا مع انخفاض درجة حرارة أجسامها. 
وفــي الربيع والصيف ترتفع درجة الحرارة، وتعود لتمارس نشــاطها. وتســمى 
فتــرة الخمول في أثناء الطقس البارد البيات الشــتوي. أما البرمائيات التي تعيش 
فــي المناطق الحارة الجافة فتختبئ في فصل الصيف في مناطق أكثر رطوبة تحت 

األرض، وتدخل في مرحلة من الخمول تعرف باسم  البيات الصيفي.

خ�سائ�س البرمائيات تمتاز البرمائيات بوجود هيكل داخلي مكون من العظام، 
يعمل على دعم أجسامها في أثناء وجودها على اليابسة، والفرد المكتمل النمو من 

العاجم أو الضفادع له أرجل خلفية قوية تساعده على القفز والسباحة.

وتســتخدم البرمائيات المكتملة النمــو  رئات، بداًًل من الخياشــيم؛ لتبادل غاز 
األكســجين وغاز ثاني أكســيد الكربون، وهذا تكيف مهم للعيش على اليابسة. 
وألن القلب فيها يتكون من ثاث حجرات فإن الدم المحمل باألكسجين يختلط 
مع الدم المحمل بثاني أكســيد الكربون، مّما يجعل كمية األكســجين التي ينقلها 
الــدم أقل من المقدار المطلوب. وتعوض البرمائيات هذا النقص بالحصول على 
األكسجين من خال جلدها الرطب كمصدر ثاٍن.  تستطيع البرمائيات العيش على 
اليابسة مدة طويلة، لكنها تحتاج أن ُتبقي جلدها رطًبا لتبادل الغازات. وقد تكيفت 

تعرف الربمائيات 
ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب 

شبكة اإلنرتنت للبحث حول 
الربمائيات والبيئة املائمة هلا.

ن�ساط عّدد األأ�شباب املحتملة ألنخفا�س 
اأع��داد الربمائيات. و�ش��ح ملاذا يجب على 
األإن�ش��ان حتديد األأ�ش��باب التي توؤدي اإىل 

ذلك؟

اأ-   يفق���س البي���س ف��ي الم��اء فتخ��رج �شغار 
اأبي ذنيبة

لتب��ادل  الخيا�ش��يم  ذنيب��ة  اأب��و  ب -  ي�ش��تخدم 
الغازات.
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حاستا السمع والبصر لدى هذه الحيوانات للعيش على اليابسة، فطبلة األذن فيها 
تهتز اســتجابة للموجات الصوتية، وعيناها الكبيرتان تســاعدانها على اإلمساك 

بفريستها.
توفر بيئة اليابسة أنواًعا خمتلفة من احلرشات التي تتغذى عليها الربمائيات، املزودة بلسان 

لزج طويل قادر عىل ااًلندفاع بشكل خاطف لإلمساك باحلرشات، وسحبها برسعة إىل 
داخل الفم.

 ما احلواس التي تكيفت يف الربمائيات لتمّكنها من العيش عىل اليابسة؟

التح��ول ف��ي البرمائيات تختلف صغــار البرمائيات عن صغــار الحيوانات 
األخــرى - مثل القطط واألبقار - في أنها اًل تشــبه أبويها، بــل تمر خال دورة 
حياتها، بسلســلة من التغيرات ُتســمى التحول. معظم البرمائيــات البالغة ومنها 
الضفدع )انظر الشكل 7 ( تعيش على اليابسة، إاًل أنها تعتمد في بداية حياتها على 
المــاء حيث تضع إناث الضفدع بيضها في المــاء، وعندما يفقس بعد مدة تخرج 
منه صغار تشــبه اليرقات تعرف بأبــي ذنيبة، اًل أرجل لها، وتتنفس بالخياشــيم. 
ومع مرور الوقت، يدخل تركيـــب أجسـام الصغار طوًرا آخر، بحيث تتناسب مع 
حاجات الحياة على اليابـســـة، فتتكّون األرجل والرئات. وتعتمد المدة الزمنية 
للتحول على نوع الحيوان، ودرجة حرارة المــاء ووفرة الغذاء.  فكلما كان هناك 
نقص في الغذاء، وانخـفاض في درجات الحرارة احتاج اكتمال التحول إلى فترة 

زمنية أطول.

يحدث اإلخصاب في البرمائيات خارج الجسم، كما هو الحال في األسماك؛ لذا  
فهي تحتاج إلـى الماء لتتـكاثر. ورغـم أن معظـمها يتكاثـر فـي البرك والمستنقعات 
إاًل أن بعضها يســتفيد من مصادر الماء األخرى، فعلى ســبيل المثال بعض أنواع 
ضفادع الغابات ااًلستوائية تضع بيضها في مياه األمطار المتجمعة على األوراق. 

ج-  تب��داأ األأرج��ل ف��ي الظهور ويختف��ي الذيل 
بالتدريج.

د-  ي�ش��تخدم ال�شف��دع البال��غ جل��ده ورئتيه 
ليتبادل الغازات مع محيطه )يتنف�س(. 
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اأ-  اأ�شبح�ت ال�ش��الح�ف البح��ري�ة مه�ددة 
وال�شيد  التلوث  ب�شبب  باألنقرا�س، 
الجائر، وافتقارها المتزايد اإلى مواطن 

ب-  تبني التما�شيح اأع�شا�شها بالقرب التع�شي�س.
من الم�شطحات المائية، وتحمي 

بي�شها حتى يفق�س.

ال�سكل	 تختلف الزواحف في أشكال 
أجسامها وأنماط معيشتها.

الزواحف

للزواحف أشكال وأحجام وألوان مختلفة. ومنها: الحيات والسحالي والساحف 
والتماســيح. والزواحف فقاريات متغيرة درجة الحرارة، ذات جلد جاف مغطى 
بالحراشــف. وألنها اًل تعتمد على الماء في تكاثرهــا فقد تكيف معظمها بحيث 

يعيش طوال حياته على اليابسة.

اأنواع الزواحف  يختلف تركيب أجســام الزواحف بشكل واضح. فالساحف 
تتغذى على الحشرات والديدان والنباتات واألسماك، ولها غطاء صلب تنسحب 
داخله لتحتمي من األعداء )انظر الشكل8-أ(. أما التماسيح فهي حيوانات مفترسة 
تعيش فــي الماء أو بالقرب منه. وتوجد هذه الزواحف الضخمة بكثرة في جنوب 

الواًليات المتحدة وجنوب السودان، )انظر الشكل8-ب(.

ع������اِل������م ال����ب����رم����ائ����ي����ات 
ي�����ق�����وم ع��ل��م��اء  وال���زواح�������ف
بدرا�شة  وال��زواح��ف  البرمائيات 
ال���������زواح���������ف وال�����ب�����رم�����ائ�����ي�����ات 
وت�����ش��ن��ي��ف��ه��ا وت�����ش��م��ي��ت��ه��ا. وه��م 
ع������ادة ي��ع��م��ل��ون ف����ي ال��م��ت��اح��ف 
عملهم  ويت�شمن  وال��ج��ام��ع��ات، 
ع�����ادة رح�����الت م��ي��دان��ي��ة لجمع 
ال����م����ع����ل����وم����ات ون���������ش����ره����ا. م��ا 
علماء  ي�شتخدمها  التي  الطرق 
الت�شنيف لتحديد العالقة بين 
المخلوقات الحية؟ دّون اإجابتك 

في دفتر العلوم.

ج-  لالأفاعي خا�شية �شم متطورة في �شقف الفم، 
اأرجل، لكنها  اأو  اآذان  اأو  ولي�س لالأفاعي جفون 

تتح�ش�س األهتزازات في األأر�س. 

د-  لمعظم ال�شحالي جفون متحركة واآذان 
مخالب،  ذات  واأ�شابع  واأرج���ل  خارجية 
لتحتمي  التمويه  ال�شحالي  وت�شتخدم 
من األأعداء. وهي تتغذى على الح�شرات، 

وبع�شها يدخل النبات في غذائه.
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من  الزواحف  صغار  ال�سكل	 تفقس 
البيضة األمنيونية.

صف فائدة ذلك.

الشــكل8-ج،  )انظر  والســحالي  الحيات  تشــكل 
الشــكل8-د( أكبر مجموعات الزواحف، وللحيات 
حاسة شــم متطورة؛ وذلك لوجود عضو متخصص 
في ســقف الفم، يحس بالجزيئــات التي يتم جمعها 
اللسان المتكررة خروًجا ودخواًًل-  باللسان. وحركة 
التــي نلحظهــا عند مراقبة األفعى- ليســت ســوى 
طريقتها الخاصة في شم محيطها. ولمعظم السحالي 
جفــون متحركة وآذان خارجيــة، ولمعظمها أرجل، 
وأصابع ذات مخالب، أما الحيات فليس لها جفون أو 
آذان أو أرجل، وهي تعوض عدم قدرتها على ســماع 

األصوات بتحسس ااًلهتزازات في األرض. 

تكّي��ف الزواحف يعــد الجلــد الســميك الجاف 
المقاوم للماء من أهم التكيفات التي حدثت للزواحف 
من أجل العيش على اليابسة. وهو مغطى بالحراشف 
التي تقلل من فقدان أجســامها الماء، وتســاعد على 

حمايتها من األذى.

 اذكر وظيفتني للجلد يف الزواحف؟

للزواحف رئات لتبادل الغازات )التنفس(، فحتى الحيات والســاحف البحرية 
التي تستطيع البقاء فترات طويلة تحت الماء تحتاج إلى الصعود بين الحين واآلخر 
إلى السطح لكي تتنفس. وللزواحف عنق يتيح لرأسها الحركة والرؤية على نطاق 
واســع. وفيما يتعلــق بعملية التكاثر تكيفــت الزواحف بنجاح مــع الحياة على 
ا مقبواًًل  اليابســة بطريقتين: فبيوضها األمنيونية مغطاة بقشــور صلبة تكفل لها حدًّ
من الحماية. وهــي تتكاثر عن طريق اإلخصاب الداخلي؛ حيث تلقح الحيوانات 

المنوية البيوض داخل جسم األنثى؛ لذا فالماء غير ضروري لتكاثرها. 

ينمو الجنيــن ويتغير داخل بيئة البيضة األمنيونية )انظر الشــكل9(، حيث يتغذى 
على المح )صفار البيضة(. وتحمي القشــور كاًّ من الجنين والمح إلى أن تفقس 

البيضة، ويخرج الزاحف الصغير مكتمل النمو.

وفي بعض أنواع الحيات تحتفظ اإلناث بالبيض داخل أجسامها، فتحضنه إلى أن 
يفقس وتخرج الصغار. 

7	



اخترب نف�سك
عّدد أنواع طوائف األســاك الثاثــة، وبنّي أهم . 	

ااًلختافات بينها؟
قارن بــني احليوانــات املتغــرية درجــة احلرارة، . 2

واحليوانات الثابتة درجة احلرارة.
كّون فر�سية ليس لســمك القرش مثانة عوم؛ لذا . 	

جيب أن يستمر يف احلركة وإاًل يغرق. اكتب فرضية 
حــول الكمية التــي جيب أن تأكلها ســمكة قرش 

مقارنة بسمكة عظمية بحجمها.
ا�س��تنتج كيف يســاعد اجللــد الســميك اجلاف . 4

الزواحف عىل العيش عىل اليابسة؟
رتب مراحل التحول لدى الضفدع.. 5
ااًًل؟ . 6 ا�ستنتج ملاذا يعد اإلخصاب الداخيل فعَّ
الربمائيات للعيش يف أشــُهر . 7 ف�ّس��ر كيف تكيفت 

الربد الشــديد خال الشتاء، ويف أشهر احلر اجلاف 
خال الصيف؟

التفكري الناقد. 8
بها في بحيرة  -  ت�صع األأ�صماك ماليين البيو�ض وتخ�صّ

واحدة �صنويًّا. لماذا أل تكتظ البحيرة باألأ�صماك؟ 
-  بع�ض الحيات غير ال�صامة ت�صبه في األوانها الحيات 
غير  الحيات  على  تعود  التي  الفائدة  ما  ال�صامة. 

ال�صامة من ذلك؟

الخال�سة
ما احلبليات؟

ل��ل��ح��ب��ل��ي��ات ح��ب��ل ظ���ه���ري، وح��ب��ل ع�����ش��ب��ي، و���ش��ق��وق  	
بلعومية تظهر  خالل مراحل منوها.

الفقاريات حبليات ذات هيكل عظمي داخلي. 	
احل��رارة،  	 درجة  متغرية  اأج�شامها  الفقاريات  معظم 

والطيور اأج�شامها ثابتة درجة احلرارة.
األأ�سماك

الفقاريات  	 من  جمموعة  اأك��رب  اإىل  األأ�شماك  تنتمي 
املتغرية يف درجة احلرارة.

اأنواع األأ�سماك
حوايل 95% من األأ�شماك لها هيكل عظمي. 	
���ش��م��ك ال��ق��ر���س واجل��ل��ك��ي وال�����ش��ف��ن��ي��ن��ات ل��ه��ا هيكل  	

غ�شروف�ي.
الربمائيات

واجل��زء  	 امل��اء  يف  م��ن حياتها  ج���زًءا  تق�شى  حيوانات 
األآخر على الياب�شة.

الدعم  	 ألأج�شامها  يوفر  عظمي  هيكل  للربمائيات 
الذي ي�شاعدها على العي�س على الياب�شة. كما حتتاج 

اإىل املاء لتتكاثر )ذات اإخ�شاب خارجي(. 
متر الربمائيات يف اأثناء منوها ب�شل�شلة من التغريات  	

ت�شمى التحول.
الزواحف

الزواحف من املخلوقات املتغرية درجة احلرارة، ولها  	
جلد جاف وحر�شفي.

لدى الزواحف تكيفان ي�شاعدانها على التكاثر بنجاح  	
والبي�س  ال��داخ��ل��ي،  األإخ�����ش��اب  ه��م��ا:  الياب�شة  على 

األأمنيوين املغطى بق�شرة �شلبة.
ت�شكل ال�شحايل واحليات اأكرب جمموعات الزواحف. 	

1

. ت�سمي��م الر�س��وم البياني��ة وا�س��تعمالها مّثل 	
فة  با�صتعمال القطاع الدائري اأنواع األأ�صماك الم�صنَّ
حاليًّا في كل طائفة من طوائف األأ�صماك. علًما اأن 
طائفة األأ�ص��ماك الالفكية ت�ص��ّم 70 نوًعا، وطائفة 
األأ�ص��ماك الغ�صروفي��ة ت�ص��ّم 820 نوًع��ا، وطائف��ة 

األأ�صماك العظمية ت�صم 23500 نوع.
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الدر�س

2
خصائص الطيور

تستخدم النعامة أرجلها القوية للركض الســريع هرًبا من أعدائها، ويلتقط البجع 
األســماك بمنقاره، واًل يستطيع البطريق الطيران رغم أنه سباح ماهر، ويحط طائر 

الطنان وطائر الدوري على األغصان بكفاءة عالية. 

هذه الطيور رغم اختافها، تجمعها خصائص مشتركة، فجميعها فقاريات، درجة 
حرارة أجسامها ثابتة، ولكل منها جناحان ورجان ومنقار. ويستطيع مربو الطيور 
ومراقبوها تحديد البيئــة التي تعيش فيها، والغذاء الذي تأكله، من خال ماحظة 

أشكال األجنحة واألقدام والمناقير.

يغطي الريش أجسام الطيور، وهي صفة مميزة تتفرد بها هذه المخلوقات. وتضع 
الطيـــور البيـــض المغطى بالقشور وترقـد عليـــه لتحفظه دافًئا إلى أن يفقـس، 
وهي-إضافة إلى األســماك- تعــد أكثر الفقاريــات عدًدا علــى األرض. يبين 

الشكل0	  بعض أنواع الطيور والتكيفات التي حباها الله بها.

الطيور والثدييات

األهداف 
تحدد خصائص الطيور.	 
تصف تكيفات الطيور التي تساعدها 	 

على الطيران.
توضح وظائف الريش.	 
بين 	  المشــتركة  الخصائص  تحدد 

جميع الثدييات.
الثدييات 	  تكيفــت  كيــف  توضح 

للعيش في بيئات مختلفة .
الثدييات األولية، 	  بين كل من  تميز 

والكيسية والمشيمية.

األهمية
الثدييات يف تراكيب أجسامها  تتشــابه 
وتتشــابه مع الطيور يف أهنــا فقاريات 
درجة حــرارة أجســامها ثابتــة. وقد 
مراقبة ودراسة  من  اإلنســان  اســتفاد 
الطائرات  صناعــة  يف  الطيــور  طريان 

وتطويرها.

 مراجعة المفردات
تراكيب تنمو من  الزوائد املفصلية:
واألرجل  الكابات  مثل  اجلسم، 

وقرون ااًلستشعار.
املخلوق  أجـزاء  ترتيب  التامثـل:

احلي يف أنصاف متاثلة.

المفردات الجديدة 

الريش الكفايف 	
الزغب 	
آكل األعشاب 	
آكل اللحوم 	

ي 	  مزدوج التغذِّ
ثدييات أولية 	
ثدييات كيسية 	
ثدييات مشيمية 	

ال�سكل	1 انواع الطيور لها تكيفات عديدة .

▲  أل ي�����ش��ت��ط��ي��ع ط���ائ���ر األإمي����و 
الطريان، لكن اأرجله القوية 
تكيفت بحيث ي�شتطيع الرك�س 

ال�شريع.

للطيور املفرت�شة ومنها العقاب خمالب حادة 
▼ وقوية متكنها من األإم�شاك بالفري�شة. 

وي�شاعده  الطريان  البفني  ي�شتطيع 
امل�شتدقة  واأجنحته  ج�شمه األن�شيابي 
على الطريان وال�شباحة داخل املاء. ◀

رابط الدر�س الرقمي
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كيف تعمل العضاًلت والعظام مًعا؟ تجربة عملية
ارجع إلى كراسة التجارب العملية على منصة عين اإلثرائية

م�شاحة  ألأن  ط��وي��ل��ة؛  زمنية  ف��رتة  ع��ال��ًي��ا  التحليق  ال��ع��ق��اب  ي�شتطيع 
الوقت  معظم  يطري  لكي  كافية  رف��ع  ب��ق��وة  ت���زوده  ال��ك��ب��رية  اأجنحته 

حمّلًقا، دون اأن ي�شطر اإىل حتريكها.   

عند  كما  اأجنحتها،  م��ن  ال��رف��ع  ق��وة  على  ال�شراعية  الطائرة  حت�شل 
العقاب.

التكيف للطيران

ن معظمها من الطيران بكفاءة  خلق الله سبحانه وتعالى أجسام الطيور بحيث يتمكَّ
وســهولة؛ فشــكلها انســيابي، وهيكلها العظمي خفيف وقوي. كما أن عظامها 
مجوفة، ذات بنية شبكية داخلية تزيد من قوة العظام، وتجعلها أخف وزًنا من عظام 
الثدييــات. وألن الطيران يحتاج إلى جســم صلب فإن فقــرات الذيل في الطيور 
مندمجة؛ لتوفر الصابــة والقوة والثبات الازم في أثناء الطيران. يســاعد الذيل 
على توجيه الطيــور خال طيرانها.وعلى الرغم من أن الطيور قادرة على الطيران 
من دون ذيل إاًل أن طيرانها في هذه الحالة يكون أصعب كثيًرا، والمســافات التي 

تستطيع قطعها أقصر.

 بم متتاز عظام الطائر؟

يحتاج الطيــران إلى كمية كبيرة مــن الطاقة، لذا تتغذى الطيور على الحشــرات 
واألسماك واللحوم، ومصادر الغذاء األخرى الغنية بالطاقة. كما أن لها قلًبا كبيًرا 
فعااًًل، وجهــاز تنفس فريًدا؛ فالرئتان تتصان بأكياس هوائية توفر مصدًرا ثابًتا من 

األكسجين للدم، وتجعل الطيور أخف وزًنا. 

ُيظهر التصويــر البطيء أن أجنحة الطيــور تتحرك إلى أعلى وأســفل، وإلى األمام 
والخلف في أثناء الطيران. ويوفر التوافق بين كل من حركة الجناح، و شكله ، ومساحة 
سطحه،  والزاوية التي يشــكلها مع الهواء المتحرك، ومقدار سرعة الهواء قوة الدفع 
الازمة لطيران الطيور. وفي بعض الطيور كالنســر والعقــاب تتضافر هذه العوامل 
مشّكلة قوة رفع تسمح للطائر بااًلستمرار في التحليق وقًتا طويًا )انظر الشكل		(.

وقد استخدم مخترعو آاًلت الطيـــران األولى - مثـل الطـائـرة الشراعية - شكَل 
جســم الطائر نموذًجا في تصميم طائراتهم، فكلما مّر الهواء فوق الجناح وأسفله 
تنشأ قـــوة رفع، تســمح للطائر بالبقاء محّلًقا في الهواء. وينطبق األمر نفسه على 

الطائرة.
ال�سكل11 توفر األجنحة قوة الرفع 
الازمة لكل من الطـائر 

والطائرة.
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باملجهر األإلكرتوين املا�شح

وظائف الريش

الطيور هي الحيوانات الوحيدة التي يغطي الريش جسمها. هناك نوعان من الريش: 
الريش الخارجي ) الكفافي(، والزغب. )انظر الشكل2	(.

يمتاز الريش الكفافي بأنه قوي وخفيف، يكســب الطائر البالغ شــكله ااًلنسيابي 
ولونه. وبالتدقيق في تركيب الريش الكفافي  تاحظ وجود خيوط متوازية ُتسمى 
الشعيرات، تخرج من الفروع الرئيسة المسماة القصيبات، مهمتها المحافظة على 
تماســك الريشة. يســاعد الريش الكفافي الطائر على الحركة في الهواء أو الماء. 
كما أن الريــش الطويل الموجود علــى األجنحة )الخوافي والقــوادم( والذيل 
يساعد على توجيه الطائر، والســيطرة على توازنه. وهناك ألوان وأشكال مختلفة 
من الريش، تســاعدنا على التمييز بين أنواع الطيور المختلفة، وتعمل على جذب 

األزواج في أثناء موسم التزاوج، والتمويه بهدف حماية الطيور من المفترسات.

هل اًلحظت أن شعر يدك يقف في يوم بارد؟ يعد هذا السلوك إحدى طرائق الجسم 
للحفاظ على الهــواء الدافئ بالقرب من الجلد. وفي الطيور يعمل الزغب، )انظر 
الشــكل 		(، وهو الريش الخفيف الصغير، كطبقة عازلة تحتفظ بالهواء الدافئ 

بالقرب من جلد الطيور البالغة، كما يغطي الزغب أجسام صغار معظم الطيور.

   ما الطريقتان اللتان حيمي الريش هبام أجسام الطيور؟

المجهرية  الشعيرات  ال�سكل12 تنتشر 
على طول الريش الكفافي، 
ومهمتها حفظ أجزاء الريشة 

مًعا وجعلها ناعمة. 

ال�سكل13 بعض أنواع الطيور - ومنها 
العصـافير - يغطي جلـدها 
من  تخرج  عنـدما  الزغـب 

البيض.
وضح: كيف تستفيد صغار 

الطيور من الزغب.
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خصائص الثدييات

كم نوًعا من أنواع الثدييات المختلفة تعرف؟ الخلد، والقط، والخفاش، والدلفين، 
والخيل واإلنســان جميعها ثدييات. منها ما يعيش في الماء، أو في بيئات مختلفة 

على األرض، ومنها ما يحفر تحت األرض أو يطير في السماء. 

الثدييات فقاريات أجســامها ذات درجة حــرارة ثابتة، وإلناثها غــدد لبنية تفرز 
ى بالشــعر الذي يحميها من  الحليــب لتغذية الصغار. ويكــون جلدها عادة مغطًّ
الحــرارة والبرودة، كمــا يحميها من الرياح والماء. بعــض الثدييات، مثل الدب 
يغطي جسمها فرو ســميك، ولبعضها- ومنها اإلنسان- شــعر كثيف في مناطق 
محددة من الجســم، وخفيف في مناطق أخرى. ولبعضها - ومنها الدلفين المبين 
في الشــكل4	- القليل من الشــعر. وُتعد األشــواك والقرون والصوف أشكااًًل 

مختلفة من الشعر المتحور. ترى، ما فائدة األشواك؟

الغدد اللبنية ُتخصص الثدييات فترة طويلة من حياتها لاعتناء بصغارها، حتى 
قبل واًلدتها. وعندما تحمل أنثى الثدييات يزداد حجم الغدد اللبنية؛ وبعد الواًلدة 

تنتج وتفرز الحليب الازم لتغذية الصغير، خال األسابيع أو األشهر األولى.  

منذجة عمل الري�س
الخطوات 

 لف قطعــة مــن القطن حول . 	
مستودع مقياس حرارة كحولي، 
ثم ضعه في كيس باســتيكي، 
وسجل درجة الحرارة في دفتر 

العلوم.

ضــع مقياس حــرارة آخر في . 2
كيس باســتيكي، ثم ســجل 

درجة حرارته.

اغمر طرفي المقياسين في ماء . 	
بارد.

بعد مرور دقيقتين سجل درجة . 4
حرارة كل من المقياسين.

التحليل

درجة . 	 تغير  كان  المقياسين  أي 
حرارته أكبر؟

ما نوع الريش الذي مّثله القطن . 2
في التجربة ؟

يف املنزل

ل��ي�����س ل���ل���دألف���ني ال���ك���ث���ري م����ن ال�����ش��ع��ر ع��ل��ى 
ج�شمها؛ حيث تعمل طبقة �شميكة من الدهن 

حتت جلدها كطبقة عازلة.

للني�س فرو بالقرب من اجللد، واأ�شواك اإىل 
اخلارج . األأ�شواك �شعر متحور.

ال�سكل	1 شعر الثدييات يختلف من نوع إلى آخر.
فسر مزايا ومساوئ وجود الشعر. 
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اأ�س��نان مختلفة للثدييــات أســنان متخصصــة تتناســب مع طبيعــة غذائها. 
فالحيوانات التي تأكل النباتات تســمى آكاًلت األعشاب، والحيوانات التي تأكل 
اللحوم تسمى آكاًلت اللحوم. وتســمى الحيوانات التي تأكل  النباتات واللحوم 
ي. يمكن معرفة ما إذا كان الحيوان آكل لحوم أو آكل أعشــاب أو  مزدوجــة التغذِّ
كليهما من شــكل أســنانه، كما هو مبين في الشــكل5	. وهناك أربعة أنواع من 

األسنان هي القواطع واألنياب واألضراس األمامية واألضراس الخلفية.

 ما أوجه االختاًلف بني كـــل من آكـــاًلت األعشــاب، وآكاًلت 
ي؟ احليوانات  واملزدوجة التغذِّ

اآكلة األأع�شاب مثل القند�س لها قواطع تقطع 
األأع�شاب، واأ�شرا�س م�شطحة لطحنها.

آكات  من  الجبال  ال�سكل	1 أسد 
اللحوم. وله أنياب حادة 
تمـزيق  في  يستخـدمها 

الفريسة. 

ي، فله ق��واط��ع لقطع  األإن�����ش��ان م���زدوج ال��ت��غ��ذِّ
كاف  ب�شكل  ح��ادة  اأمامية  واأ�شرا�س  اخل�شار، 
مل�شغ اللحم، واأ�شرا�س خلفية لطحن الطعام.
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اأجهزة الج�س��م تعيش الثدييات حياة نشــطة، فهي تركض، وتســبح، وتتسلق، 
وتقفز وتطير؛ لذا يجب أن تكون أجهزة جســمها قــادرة على التفاعل ودعم هذه 

األنشطة.

 للثدييــات رئــات متطــورة مكونة مــن مايين األكيــاس المجهرية المســماة 
الحويصات الهوائية، والتي تمتاز بقدرتها على تبادل غازي ثاني أكسيد الكربون 
ا متخصًصا قادًرا على  واألكســجين خال عملية التنفس، كما أن لها جهاًزا عصبيًّ
التعلــم والتذكرأكثر من بقية الحيوانات. والدمــاغ فيها يكون عادة أكبر من أدمغة 
بقية الحيوانــات ذات الحجم نفســه. واإلخصاب في الثدييــات داخلي؛ حيث 

تتحول البويضة المخصبة إلى جنين داخل عضو في أجسام إناثها ُيسمى الرحم.

وتقسم الثدييات تبًعا لمراحل نمو الجنين فيها إلى ثاثة أنواع رئيسة، هي: الثدييات 
األولية، والثدييات الكيسية، والثدييات المشيمية.  

كم من الوقت؟ في دراسة أجريت على الفقمة تبين أنها خال الشهور األربعة التي قضتها في البحر، أمضت 
90% من وقتها تحت ســطح الماء. كم من الوقت، بين الســاعة 10:00 صباًحا و3:00 مساًء، بقيت الفقمة 

على سطح الماء ؟
الحّل

مجموع الساعات من 10:00 إلى3:00 مساًء  هو: 5 ساعات. 	 1 المعطيات
 1 ساعة = 60 دقيقة، لذا فإن: 5 ساعات × 60 دقيقة = 300 دقيقة. 	
 نسبة مدة الصعود إلى سطح الماء: %100 -%90 = %10 = 0.10 	

ما الوقت الذي بقيت فيه الفقمة على السطح؟ 	 2 المطلوب

باستخدام المعادلة اآلتية: 	 3 طريقة الحل
وقت بقائها على السطح = ) مجموع الوقت( × ) نسبة وقت بقائها على السطح(.

وبتعويض القيمة المعلومة يصبح  وقت بقائها على السطح: )300( × ) 0.10( =30 دقيقة

قّسم إجابتك على مجموع الوقت، هل يساوي الناتج 10%؟ 	 التحّقق من الحل

في يوم اعتيادي من هذه الشــهور األربعة ، ما الزمن الذي قضته الفقمة على السطح،  من الساعة 11:00 مساًء وحتى 6:00 . 1
صباًحا؟

في يوم اعتيادي من هذه الشــهور األربعة ، ما الزمن الذي قضته الفقمة تحت ســطح الماء  من الســاعة 9:00 صباًحا وحتى . 2
6:00 مساء؟

م�سائل تدريبية

التعامل مع النسب
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أنواع الثدييات

الثدييات األأولية: ينتمي منقار البط المبين في الشكل6	، باإلضافة إلى نوعين 
من آكل النمل الشوكي، إلى أصغر مجموعة في الثدييات، وهي مجموعة الثدييات 
األوليــة. وتختلف هذه المجموعة عن بقية الثدييــات في أنها اًل تلد صغارها، بل 
تتكاثر بوضع البيض المغطى بالقشــور. وتحتضنه اإلناث مدة عشرة أيام تقريًبا، 
حتى يفقس. كمــا تختلف عن باقي الثدييات، في طريقــة حصول صغارها على 
الحليــب؛ إذ اًل توجد لدى اإلناث حلمات أثداء لإلرضاع.  وبداًل من ذلك، تفرز 
الغدد اللبنية الحليب فوق جلد األم أو فروها، وتقوم الصغار بلعقه مباشرة. وتكثر 

هذه الثدييات في غينيا الجديدة وأستراليا.

الثديي��ات الكي�س��ية: تحمل معظــم الثدييات الكيســية صغارها في كيس أو 
جراب؛ ألنها اًل تبقى في الرحم إاًل بضعة أســابيع، فتولد غير مكتملة النمو عمياء 
ودون شعر، وتزحف الصغار مستخدمة حاسة الشم حتى تصل إلى حلمات الغدد 
اللبنية فتمســك بها، وتتغذى عليها إلى أن يكتمــل نموها. تعيش معظم الثدييات 
الكيســية مثل الكنغر و الكوااًل ووحش تسمانيا في أستراليا. أما األبوسوم المبين 

في الشكل7	، فهو الحيوان الوحيد من هذه المجموعة الذي يعيش في أمريكا.

   ملاذا متتلك معظم الثدييات الكيسية كيًسا؟

الكيسـية مثـل  ال�سكل	1 الثـدييـات 
األبوسوم تولد قبل اكتمال 
األبوسوم  فصغير  نموها. 
عن  بحًثا  واًلدته  بعد  يتحرك 
الموجـودة  األثداء  حلمـات 
على  )جراب(  كيس  داخـل 
بطـن األم، ويبقى هناك حتى 

يكتمل نموه.

ال�س�كل	1 ينتمي منقــار البــط إلى 
أصغر  األولية،  الثدييـات 

الثدييات. مجموعـات 

الثدييات األولية 

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

عرب  اإللكرتونية  املواقع  إىل  ارجع 
حول  للبحث  اإلنرتنت  شبكة 
خصائص الثدييات األولية وكيفية 

العناية بصغارها .
ن�س��اط اكت��ب تقري��ًرا يت�شم��ن املعلوم��ات 
الت��ي ح�شل��ت عليه��ا، ثم اعر�ش��ه على باقي 

زمالء ال�شف.
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 تنتمي معظم الثدييات إلى مجموعة الثدييات المشيمية،  الثديي��ات الم�ش��يمية
وُسميت بذلك نســبة إلى المشيمة، وهي عضو كيســي،  ينشأ من أنسجة كل من 
الجنيــن والرحم. تحدث الباري عن إعجاز خلــق الجنين في رحم أمه، فقال عز 

مــن قائل: 

 ]الزمر:6[.
يتصل الجنين بالمشيمة من خالل الحبل السري )انظر الشكل18(. و تحُدُث في 
المشيمة عمليات تبادل الغذاء واألكسجين والفضالت بين دم األم، ودم الجنين، 

دون أن يتم اختالطهما.
 يحمل دم األم كالًّ من الغذاء واألكسجين إلى المشيمة، وينتقالن منها إلى الجنين 
ــّري. كما تنتقل الفضالت من دم الجنين عبر الحبل الســري إلى  عبر الحبل السُّ
المشــيمة، ومنها إلى دم األم. تسمى الفترة بين حدوث عملية اإلخصاب وموعد 
الوالدة فترة الحمل. وتتفاوت هذه الفترة من حيوان مشيمي إلى آخر. فعند الفئران 
تدوم 21 يوًما، وتصل إلى 280 يوًما تقريًبا عند اإلنسان، أما عند الفيلة فتصل إلى 

616 يوًما، أْي سنتين تقريًبا. 

الثدييات الحالية
يعيش اليوم أكثر من 4000 نوع من الثدييات على األرض. وللثدييات قدرة على 
العيش في البيئات المختلفة مــن المناطق الباردة القطبية إلى الصحراوية الحارة. 
ولكل منها طريقته فــي التكيف. تؤدي الثدييات كغيرها مــن المخلوقات الحية 
دوًرا فــي الحفاظ على التوازن البيئي. فآكلة اللحــوم الكبيرة كالذئاب تعتمد في 
غذائها على عدد من آكالت األعشــاب كالغزالن واأليائل. وهي بذلك ُتحّد من 
الرعي الجائر للغابات والمروج. وتساعد الخفافيش والثدييات الصغيرة األخرى 
على تلقيح األزهار، وينقــل بعضها اآلخر بذور النباتات التي تلتصق بشــعرها، 
وتساعد على انتشــارها ونموها في أماكن متباعدة. وتتعرض الكثير من الثدييات 
والحيوانات األخرى فــي وقتنا الحالي لخطر االنقراض، بعد تدمير مســاحات 
واســعة من مواطنها البيئية بســبب التلوث، والتزايد المستمر لحاجات اإلنسان. 
فالمهــا العربي، الذي يعيش فــي المملكة العربية الســعودية، مهّدد باالنقراض؛ 
بسبب الصيد الجائر، وتقلص المساحات  التي يمكن أن تكون موطًنا بيئيًّا صالًحا 
لمعيشــته )انظر الشــكل19(، وقد تنبه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لهذه 
المشكلة، فأعدت محميات واسعة لحيوانات المها، مما خفف من حدة المشكلة.

الماضي،  في  المها   كانت  ال�شكل19
في  كبيرة  بأعداد  تعيش 
المملكة العربية السعودية، 
العمراني  الزحف  وبسبب 
وفقدان  الجائر  والصيد 
عددها،  تناقص  الموطن، 
عـلى  وجودها  واقتصر 

منـاطق محددة.

المشيميات  جنين   يعتمد  ال�شكل18
في  ّري  السُّ الحبل  على 
الغذاء،  على  الحصول 
الفضالت. من  والتخلص 
الذي  المكان  هي  والسرة 
السري  الحبل  فيه  يتصل 

للجنين بجسم أمه. 

مجتمع حيوي

3 4 2 حماية وتهيئة المناطق الطبيعية.
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اخترب نف�سك
�سف كيف يعمل اهليكل العظمي، واجلهاز التنفيس . 	

وجهاز الدوران جمتمعة؛ لتجعل الطائر قادًرا عىل الطريان؟
ا�س��تنتج ملاذا يكون حجم الدماغ يف الثدييات أكرب . 2

مما يف احليوانات األخرى ذات احلجم نفسه؟
ف�ّسر ملاذا تعد احليوانات يف خطر اليوم؟. 	
ح كيف تتكاثر الثدييات األولية؟ وكيف ترضع . 4 و�سّ

صغارها؟ 
التفكير الناقد . 	

-  وّضح كيف تســتطيع الطيور التكاثر في القطب 
المتجّمــد الجنوبي، على الرغــم من أن درجة 

الحرارة أقل من صفر؟
-  قارن بين تطــور األجنة في الثدييات الكيســية 

والمشيميات.

الخال�سة
خ�سائ�س الطيور

الطيور فقاريات اأج�شامها ثابتة درجة احلرارة، لها  	
جناحان ورجالن، ومنقار وج�شمها مغطى بالري�س.

التكيف للطريان
للطيور اأج�شام م�شتدقة وهيكل عظمي قوي وخفيف. 	
تكون عظام الطيور تقريًبا جموفة. 	
ت�شمى  	 اأعلى،  اإىل  دفع  بقوى  الطيور  األأجنحة  تزود 

الرفع.
وظائف الري�س

للطيور ري�����س خ��ارج��ي ي�����ش��اع��ده��ا ع��ل��ى احل��رك��ة يف  	
الهواء واملاء.

الزغب ري�س ناعم، يحب�س الهواء القريب من ج�شم  	
الطيور ويبقيه دافًئا.

خ�سائ�س الثدييات
للثدييات غدد لبنية تفرز حليًبا لتغذية �شغارها. 	
للثدييات اأ�شنان متخ�ش�شة، تختلف اأ�شكالها بح�شب  	

نوع األأطعمة التي تاأكلها.
على  	 ي�شاعدها  الثدييات  يف  اجل�شم  اأج��ه��زة  تركيب 

والت�شلق  وال�شباحة  الرك�س  مثل  بن�شاطات  القيام 
والقفز والطريان.

اأنواع الثدييات
األأولية  	 الثدييات  هي  الثدييات  يف  جمموعة  اأ�شغر 

الزواحف  كبي�س  بالق�شور  مغطى  ا  بي�شً ت�شع  التي 
والطيور، وتفرز احلليب ألإطعام �شغارها.

من��وه��ا،  	 يكتمل  اأن  ق��ب��ل  الكي�شية  ال��ث��دي��ي��ات  ت��ول��د 
ومعظمها يحمل �شغاره يف كي�س.

امل�شيميات اأكرب جمموعة من الثدييات. 	
الثدييات احلالية

اأك��ر م��ن 4000 ن��وع من  	 يعي�س على األأر����س ال��ي��وم 
الثدييات.

2

ا�ستخدام جداول البيانات احلا�سوبية يـرفرف . 6
جنـــاح الغـــراب بمعدل 20 مرة كل 10 
ثــوان، وأيب احلناء 23 مرة، والقرقف 270 
باستخدام جدول  مرة.  والطنان 700  مرة، 
بيانات حاســويب، احســب كم مرة يرفرف 
فيها جناح كل منها إذا طــار مدة 5 دقائق.

حل املعادلة الزرافة أطــول الثدييات التي . 7
تعيش عىل اليابســة )يبلــغ طوهلا 5.6 م(. 
قس طولك باملرت، ثم احسب كم شخًصا يف 

مثل طولك تساوي أطواهلم طول الزرافة؟

8	



ا�صنع نموذًجا وابتكر

مأوى للحيوانات المهددة باالنقراض

سؤال من واقع الحياة   

املحميــات، وحدائق احليوانــات، واألحواض املائية ُتعــدُّ أماكن آمنة 
للحيوانات املهددة بااًلنقراض. منذ ســنوات كانت احليوانات األسرية 
)حيوانات يف غــري بيئاهتا الطبيعية( توضع يف أقفــاص صغرية أو وراء 
زجاج النوافذ، كــا تم عرض احليوانات يف املتاحــف كأعال فنية، أما 
اآلن، فقــد تم حفظ  بعض هــذه احليوانات يف مناطــق مماثلة ملواطنها 
الطبيعيــة، وزّودت هذه املناطق ببيئات مناســبة للحيوانات متكنها من 
التكاثــر، وااًلعتناء بصغارهــا، والعيش بصحة فــرتة طويلة. ما أنواع 
البيئات املناسبة لرتبية احليوانات يف األرس؟ كيف يمكن إنقاذ احليوانات 

املهددة بااًلنقراض؟

عمل النموذج  
  اخرت حيواًنا مهدًدا بااًلنقراض لتجري بحًثا حوله. ابحث يف مكان . 	

وجوده  يف الطبيعة. ماذا يأكل؟ ما احليوان الذي يفرتسه؟ هل يظهر 
سيطرته عىل مكانه، أو يظهر سلوكيات خاصة بالتزاوج أو أي نوع من 
أنواع السلوك ااًلجتاعي؟ كيف تكيف هذا احليوان مع بيئته الطبيعية؟

 ملــاذا ُيعدُّ هذا احليــوان مهّدًدا . 2
بااًلنقراض؟

ا باملوطن . 	 م نموذًجــا خاصًّ صمِّ
املقرتح للحيــوان الذي اخرتته 
حتى يتمّكن من العيش بنجاح.

األهداف 
الطبيعية  املواطــن  يف  تبحث   
ألحد  األساسية  واحلاجات 
أنــواع احليوانــات الفقارية 

املهددة بااًلنقراض.
ملحميــة  نموذًجــا  تصمــم   
حيوانات مناسبة، أو حلديقة 
حيــوان متكاملة، أو لبيئـــة 
املهدد  للحيـــوان  مـائيـــة 
مع  بالتعــاون  بااًلنقــراض 

زمائك.
المواد واألدوات 

لوح 	
أقام ملونة 	
مواد من البيئة لعمل نموذج  	

مصغــر ملحميــة أو حديقة 
حيــوان مثل: حــوض من 
حمار،  أصــداف،  الزجاج، 
قواقع، قش، سعف النخيل، 
جذع شجرة، أوراق نباتات، 
ألـــواح خـشبيـة، أسـاك 
باســتيكية  ناذج  معدنية، 

حليوانات خمتلفة.

84



ببياناتك

ا عــن احليوانــات املهددة  ْم عرًضــا شــفهيًّ قــدِّ
بااًلنقراض واملحميات إىل فئة أخرى من الطاب 
املواد  استخدم  أنشــأته.  الذي  بالنموذج  مستعيًنا 
الازمة مــن حدائــق احليوان إلكــال عرضك 

التوضيحي.

تــوا�شــــــل

ابحث كيــف يمكن للمحمية، أو حديقة احليــوان، أو األحواض املائية أن توفر املوطن املناســب هلذا . 4
احليــوان؟ اتصل بإحــدى إدارات حدائق احليوان أو املحميات أو األحــواض املائية لتحصل عىل هذه 

املعلومة. 

اختبار النموذج 
استخدم مجيع املعلومات التي مجعتها، وأنشئ نموذًجا موضًحا فيه منطقة احليوان الذي اخرتته. . 	
اكتب قائمة بأساء النباتات واحليوانات التي قد توجد يف املنطقة املعروضة. . 2

  تحليل البيانات
حّدد ما إذاكانت مجيع احليوانات املهددة بااًلنقراض - التي درســها طاب الصف. يف هذا النشــاط - . 	

يمكن أن توجد يف نفس حديقة احليوان أو املحمية التي اخرتهتا.
 توقع أي احليوانات يمكن أن تكون جمتمعة مًعا يف املساحة املعروضة؟. 2

 االستنتاج والتطبيق
حّدد كم تبلغ مساحة حديقة احليوان أو املحمية التي تريد إنشاءها؟ أي احليوانات حتتاج إىل موطن كبري؟. 	
 استخدم املعلومات املتوافرة لديك من مجيع زمائك، ثم صّمم حديقة حيوان أو حممية ألغلب احليوانات . 2

املهددة بااًلنقراض التي قد درستها.
 حلل  أي نوع من املشكات قد تكون يف تصميمك؟. 	
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11

لماذا انقرضت الديناصورات؟
اإح��دى الفر�سيات ألهمــت ظاهرة تســاقط النيازك 
وقطع الكويكبات على سطح األرض ُكاًّ من العالمْين 
لويــس، وولتــر ألفاريز، وضــع فرضيــة أجابت عن 
ســؤال طالما حير العلمــاء: »ما الذي ســّبب انقراض 

الديناصورات؟«.
بدأت القصة قبل 65 مليون سنة، عندما انقرض 60% من
األنــواع الحية التي كانت تعيــش على األرض، ومنها 

الديناصورات.
كان ولتر ألفاريز ووالده يعمان ضمن بعثة جيولوجية 
في إيطاليــا؛ لتحليل طبقــة من الصخور الرســوبية. 
وباســتخدام تقنية تحديد األعمار توّصا إلى أن هذه 
الطبقة قد ترســبت في الحقبة نفســها التي شــهدت 
انقــراض الديناصــورات. فافترض ألفاريــز ااًلبن أن 
هذه الصخور تحتوي علــى مفتاح حل لغز ااًلنقراض 
الجماعي )ااًلنقــراض العظيم(. فاقترح تحليل عينات 
من الصخور الرســوبية، وتقديــر محتواها من عنصر 
اإليريديوم، وهو عنصر ثقيل، يوجد بنســب ضئيلة في 
لب األرض. وقد توقع العلماء وجود نســبة ضئيلة منه 
فــي العينات الصخرية، ولكنهــم فوجئوا بوجود كمية 

أعلى كثيًرا مما توقعوا.
وبحســب اعتقاد ألفاريز، فإن التركيــز العالي من عنصر 
اإليريديوم يشــير إلــى وجود مواد نيزكيــة ضمن الطبقة 
الصخريــة الرســوبية. وعلى هذا األســاس بنى فرضيته 
التالية:  قبل 65 مليون سنة اصطدم نيزك ضخم باألرض، 
انبعثت على أثــره أطنان من الغبــار والحطام، وكميات 
كبيرة مــن اإليريديوم، انتشــرت في الغــاف الجوي، 

وشكلت غيمة عظيمة حجبت ضوء الشمس، وأدت إلى 
انخفاض كبير فــي درجات الحــرارة، فماتت النباتات، 
وعانت الحيوانات من مجاعة رهيبة أدت إلى »ااًلنقراض 
العظيم«. وعندما تاشت الغيمة أخيرا تساقط اإليريديوم 

على األرض، ليبقى دليًا على حدوث المأساة.
ُنشــرت فرضية ألفاريز عــام 1980م، ومــا زالت مثيرة 
للجدل. وعلى أي حال، فــإن األبحاث األخرى دعمت 
هذه الفرضية، بما في ذلك اكتشــاف حفرة على شــكل 
فوهــة كبيرة في المكســيك، يعتقد العلماء أنها نشــأت 
نتيجة اصطدام نيزك كبير بحجم قمة إفرســت باألرض.

الغبار الكوني والديناصورات

اكتب تخيل أن نيــزًكا اصطدم باألرض، وكنت 
أحد الناجين، اكتب يوميات تصف فيها األحداث 

التي مرت بك خال خمسة أيام متوالية.

بع�س األكت�سافات العظيمة اكت�سافات مفاجئ�ةمفاجئ�ة
مل تكن يف احل�سبان

ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية
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11دليل مراجعة الفصل

الدرس األول

مراجـعــة األفـكـار الرئيـســة

الحبليات ومجموعاتها 
جميع الحبليات لها حبل عصبي وشــقوق بلعومية في . 	

مرحلة من مراحل نموها.
الحيوانــات الثابتة درجة الحــرارة تبقى محافظة على . 2

ثبات درجة حرارة أجســامها الداخلية، أما الحيوانات 
المتغيرة درجة الحرارة  فتتأثر درجة حرارة أجســامها 

بالبيئة المحيطة بها.
هناك ثاث طوائف رئيسة لألســماك، هي: األسماك . 	

العظمية، والافّكيات، واألسماك الغضروفية.
البرمائيــات فقاريات درجة حرارة أجســامها متغيرة، . 4

وتقضي جزًءا من حياتها في الماء، والجزء اآلخر على 
اليابسة. وتمر معظم البرمائيات بمراحل تحّول خال 
فترة حياتها، تشــمل طــوًرا يعيش في المــاء، وأفراًدا 

مكتملة تعيش على اليابسة.
الزواحــف حيوانات درجة حرارة أجســامها متغيرة، . 5

تعيش على اليابسة، ولها جلد جاف حرشفي. 

 الطيور   والثدييات 
الطيور حيوانات درجة حرارة أجســامها ثابتة، ويغطي . 	

جسمها الريش، وتضع بيًضا له قشرة قاسية.
األجنحة والريــش والعظام الخفيفــة المجّوفة، كلها . 2

تكيفات تساعد الطيور على الطيران.
الثدييات حيوانات درجة حرارة أجســامها ثابتة، ولها . 	

غدد ثديية، وجميــع الثدييات يغطي جســمها بعض 
الشعر.

للثدييات أســنان متخصصة مناسبة لنوع الطعام الذي . 4
تأكله.

هناك ثاثة أنواع من الثدييات، هي: الثدييات األولية، . 5
للثدييات  المشيمية.  والثدييات  الكيســية،  والثدييات 
الكيســية جراب ينمو فيــه الجنين، بينمــا ينمو جنين 

الثدييات المشيمية داخل الرحم.

الدرس الثاني

تصور األفكار الرئيسة

 ان�سخ اجلدول التايل اخلا�س باملقارنة بني خ�سائ�س كل من األأ�سماك والربمائيات والزواحف واأكمله

خ�سائ�س الفقاريات
اخلا�شية

متغريةدرجة حرارة اجل�شم

األأرجل
داخلي

طريقة احلركة
اأع�شاء التنف�س

غطاء اجل�شم

األإخ�شاب
من دون ق�شورنوع البي�س

الزواحفالربمائياتاألأ�شماك
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قارن بين كل مصطلحين فيما يأتي:

الريش الخارجي – الريش الزغبي . 	

فقاريات متغيــرة درجة الحرارة- فقاريــات ثابتة درجة . 2
الحرارة.

البيات الشتوي- البيات الصيفي. 	

آكل األعشاب – آكل اللحوم. 4

الثدييات الكيسية – الثدييات األولية. 5

ي . 6 آكل اللحوم – حيوان مزدوج التغذِّ

الثدييات المشيمية – الثدييات الكيسية. 7

اختر اإلجابة الصحيحة: 

أي الحيوانات التالية لها زعانف عندما تكون بالغة؟ . 8
أ- البرمائيات          ب- الزواحف   

ج- التماسيح           د- األسماك  

أي األسماك التالية لها مثانة للعوم؟. 9
أ- القرش          ب- الجلكي    
ج- السلمون      د- الشفنينات  

أي األسماك التالية يعد مثااًًل على األسماك الغضروفية؟. 0	
أ- السردين         ب- السلمون    

ج- القرش         د- البلطي  

أي التكيفات التالية تساعد الطيور على الطيران؟. 		
أ- عظام خفيفة            ب- منقار كبير    

ج- بيض ذو قشرة قاسية    د- جسم مستعرض  

أي الحيوانات اآلتية له جلد دون حراشف أو قشور؟. 2	
أ – الدلفين               ب- الثعابين      

ج- الضب               د- السمك   

أي الفقاريات التالية تتنفس بالرئات والجلد؟. 		
أ – البرمائيات               ب- األسماك  

ج- الزواحف               د- الثدييات  

أي الثدييات التالية تضع البيض؟. 4	
أ – األولية               ب- المشيمية  

ج- الكيسية               د- آكات اللحوم  

استعن بالشكل التالي لإلجابة عن  السؤال 5	. 

ما الوظيفة األساسية للريش المبين في الشكل أعاه؟. 5	
أ- الطيران               ب- العزل الحراري  

ج- جذب األزواج       د- عدم ااًلبتال بالماء  

11

تثبيت الم���فاه������يم

ا�ستخدام المفردات
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ناقش الســبب في قلة أنواع البرمائيــات، مقارنة بأنواع . 6	
الفقاريات األخرى.

عّدد أهم التكيفات التي ســاعدت الزواحف على العيش . 7	
والتكاثر على اليابسة، دون أن تضطر إلى العودة إلى الماء 
)كما تفعل البرمائيات( لكي تتكاثر وتكمل دورة حياتها. 

ا في البرية يأكل أرنًبا بعد أن . 8	 اســتنتج شاهدت حيواًنا ثدييًّ
اصطاده. ما نوع أسنان هذا الحيوان؟ وكيف يستخدمها؟

قارن بين أسنان آكات اللحوم وأسنان آكات األعشاب، . 9	
ي الحيوان. من حيث تكيفها مع نمط تغذِّ

استنتج  كيف تستطيع بعض الطيور مثل البطريق الوقوف . 20
على الثلج دون أن تفقد حرارتها؟ 

خريطــة مفاهيــم أكمل خريطــة المفاهيــم التي تصف . 	2
مجموعات الثدييات:

حّدد المتغيرات وتحّكم فيها  صّمم تجربة توضح فيها . 22
تأثير درجة حرارة الماء في تطور بيض الضفادع.

11

اســتخدم المعلومات في الجدول التالي الذي يمثل 
أعداد ســمك الســلمون في األعوام من 996	م - 

2000م لإلجابة عن السؤالين 	2 و 24:

اأعداد ال�سلمون 
العدد في قطاع 
م�ساحته		1م2

ال�سنة

1				

1				
1				

1			3
2				

تغيرات جماعات الســلمون مّثل برســم بياني . 	2
خّطيٍّ المعلومات الواردة في الجدول أعاه.

كثافة جماعات الســلمون احســب متوســط . 24
عدد أسماك الســلمون في قطاع مائي مساحته 
100متر مربع، مســتخدًما البيانات الواردة في 
الجدول. ثم حدد الســنوات التي كان فيها عدد 

األسماك أكبر من المعدل.
نمو األجنة في البيوض تفقس بيوض السلمندر . 25

إذا كانــت درجة حرارة الماء 15-16°س، بعد 
60-70 يوًمــا. أما إذا كانت درجة حرارة الماء 
17°س، فتفقس بعد 69-92 يوًما. ما أكبر فرق 

بين زمني الفق�س، وما أصغر فرق؟ 

لها لها

مثال مثال

الثدييات

امل�شيمية

تق�شم اإىل ثالث جمموعات اعتماًدا على

املجموعات هي 

لها

مثال

بيو�س ذات 
ق�شرة �شلبة

اأن�س���طة تق���ويم األأداءالتفك��ير الن�����اق�������د
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اختبار مقننالوحدة 5
اأ�سئلة االختيار من متعدد اجلزء االأول

الفكرة التي تقول: »إن جميع الخايا تنتج عن خايا . 	
موجودة أصًا« هي جزء من نظرية:
أ- المجهر           ب- القواعد

ج- هوك            د- الخلية

استخدم الشكل اآلتي لإلجابة عن السؤال 2.

يمكن مشاهدة هذه العضية في:. 2

ثاين اأك�شيد 
الكربون

اأ�شعة ال�شم�س
ماء

اأك�شجنيغذاء

أ- دماغك                  ب- قلبك

ج- ورقة نبات            د- عظامك

أّي مما يأتي ليس صحيًحا؟. 	
أ- جميع الحيوانات ذات تماثل شعاعي أو جانبي.

ب- جميع الحيوانات عديدة الخايا.
ج- جميع الحيوانات تحتاج إلى الطاقة.

د- جميع الخايا الحيوانية تحتوي على أنوية وعضّيات.
استخدم الصورة التالية لإلجابة عن السؤالين 4و 5.

ما نوع الحيوان الافقاري المبين في الصورة؟. 4

ب- مفصليات أ- رخويات  

د- جوفمعويات ج- إسفنجيات 

يتميز الحيوان الظاهر في الصورة بأنه:. 5

ا  ب - عديم التماثل - متماثل شعاعيًّ   أ 

ا  د - ذو شكل غير منتظم   ج - متماثل جانبيًّ

استخدم الصورة اآلتية في اإلجابة عن السؤال 6.

ما الخاصية التي ليست لدى هذا الحيوان؟. 6

أ- قلب مكون من ثاث حجرات. 

ب- وجود طبلة أذن.

ج-يتبادل الغازات عن طريق جلده.

ى بقشور. د- يضع بيًضا مغطًّ

أّي مما يلي ينتمي إلى الحيوانات الثابتة درجة الحرارة؟. 7

ب- الثدييات. أ- البرمائيات 

د- األسماك. ج- الزواحف. 

مادة DNA مادة كيميائية مسؤولة عن تحديد الصفات . 8
الوراثية، وتكون محمولة على:

ب- الفجوة أ- الميتوكندريا 

د- الكروموسومات ج- الغشاء البازمي 

مجموعــة الخايا المتشــابهة التي تقــوم بوظيفة . 9
محددة مًعا ُيطلق عليها اسم:

ب- عضو أ- نسيج  
د- مخلوق حي ج- جهاز  
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اختبار
مقنن

 
ممَّ يتكون السيتوبالزم؟. ١٠

ا . ١١ ما الشيئان اللذان تصنعهما النباتات، ويؤديان دورً
ا في مســاعدة رواد الفضاء على البقاء على قيد  مهمًّ

الحياة في أثناء رحلة طويلة إلى المريخ؟ 

استخدم الشكل التالي لإلجابة عن السؤال ١٢.
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ما الحيوان الالفقاري الذي تظهر طريقة تكاثره في . ١٢
الشكل أعاله؟ وما نوع التكاثر؟

قارن بين الحشــرات والعنكبيات، من حيث أجزاء . ١٣
الجسم، واألرجل المفصلية، وأزواج األجنحة.

ما الثدييات التي تتكاثر بالبيض؟. ١٤

ــا يمثل حركــة الغذاء فــي الجهاز . ١٥ ارســم مخططً
الهضمي لدودة األرض.

استخدم الرسم التالي لإلجابة عن السؤال ١٦.

لهــذا الحيــوان طريقة خاصــة في الســباحة في . ١٦
مستويات مختلفة. وضح ذلك.

 
سمّ ثالث عضيات خلوية، وصف دور كل منها.. ١٧

يحمل الــدم األكســجين إلى الخاليــا، وتحتاج . ١٨
ــر لماذا يضخ قلب  عضــالت القط إلى الطاقة. فسِّ

القط الدم بشكل أسرع عندما يقفز؟

ما أهم خصائص الديدان الحلقية؟. ١٩

قارن بين غطاء الجسم عند كل من الثدييات والطيور . ٢٠
من حيث نوع الغطاء والوظيفة التي يقوم بها.

قارن بين جهاز الدوران المفتوح وجهاز الدوران المغلق.. ٢١

استخدم الشكل التالي لإلجابة عن السؤالين ٢٢و ٢٣:
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، وأيها يمثل . ٢٢ أي المخططــات يمثل تحوالً كامــالً
تحوالً غير كامل؟

قارن بين مراحل تحول كل من الحورية واليرقة.. ٢٣

(ب)(أ)

oÜQ sóJCG

 Ée nR uõ`̀YCG ≈`̀àM ;á∏Ä`̀°SC’G ≈`̀∏Y pá`̀HÉLE’G p∫Ó`̀N ø`̀e
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.äGQÉ¡e øe o¬oàÑ°ùàcG Éeh nº«gÉØe øe o¬oàª∏©J
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الحياة والبيئة6الوحدة

 ما العالقة بين  ما العالقة بين 

وجبة الشوفان والسجادة؟وجبة الشوفان والسجادة؟
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ارجع إلى أي موقع إلكتروني للبحث عن فكرة أو موضوع يصلح لمشروع تنفذه بنفسك.
ومن المشروعات المقترحة ما يأتي: 

أنت عالم بيئة، صّمم شــبكة عالقات في نظام بيئي تبين فيهــا عالقة مخلوق حي بغيره منذ  	 المهن
نشأته وحتى موته.

اعمل جدواًًل يوضح نتائج البحث عن مواد مصنعة مختلفة من حيث التكلفة، واســتخدام  	 التقنية
الطاقة، والمصادر، وااًلهتمامات البيئية.

صّمم مشــروًعا حول حماية البيئة تنفذه في أســبوعين، وحــّدد كيف يمكنك أن تحدث  	 النماذج
تغييرات من خالل إعادة ااًلستخدام، والتدوير، والترشيد. 

عن  اإللكترونية  المواقع  عبر  المرجاني  ابحث  الحيد 
تصوًرا  وكّون  المرجاني،  الحيد  جزر  في  البيئي  النظام 

حول إنشاء المباني في هذا النظام البيئي الهش.

الحياة والبيئة

القرن  منت�صف  يف  املتحدة،  الواليات  يف  عملها  لل�صوفان  مطحنة  اأول  بداأت 
اإفطارال�صوفان  وجبة  اأ�صبحت  التالية  العقود  وخالل  )1850م(  ع�صر  التا�صع 
ال�صاخنة وجبة �صائعة. ويف بداية القرن الع�صرين )1900م( بداأت هذه الوجبة 
رقائق احلبوب  املكونة من  الباردة  الوجبة  بعد اخرتاع  �صديدة  مناف�صة  تواجه 
ال�صاخنة  اأو  الباردة  الوجبات  هذه  واأ�صبحت  ال��ذرة.  رقائق  مثل  )ال�صرييل( 
�صائعة اال�صتعمال، ولكن ا�صتخدام ال�صوفان والذرة يف مثل هذه الوجبات يخلف 
1922م  عام  ويف  ال�صوفان.  بذور  وق�صرة  الذرة،  كيزان  بقايا  مثل  كثرية  ف�صالت 
اكت�صفت �صركات ت�صنيع هذه الوجبات اأنه ميكن ا�صتخدام هذه املخلفات يف ت�صنيع 
ال�صناعي  املطاط  اإنتاج  يف  ت�صتخدم  التي  ال�صائل(  )االألدهايد  الفورفرال  مادة 

والبال�صتيك والنايلون، مبا فيها النايلون الذي يدخل يف �صناعة ال�صجاد.
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درا�ص��ة  عل��م  ه��و  البيئ��ة  عل��م 
التفاعالت يف النظام البيئي.

الدرس األول
ما النظام البيئي؟

النظام  يحتوي  الرئيســة الفكــرة 
الـــبيئي عـلى مخـــلوقات حـية 

ومخلوقات غير حية.
الدرس الثاني

المخلوقات الحية والبيئة 
والطاقة

ال تعيش المخلوقات  الفكرة الرئيسة
الحيــة منفــردة وإنمــا تنتظــم في 
مجموعــات تتفاعــل بعضهــا مع 
الحية  غير  المكونــات  ومع  بعض، 
الطاقة  انتقال  يتيح  البيئي مما  للنظام 

في النظام البيئي.

علم البيئةعلم البيئة

ال�ف��ص�ل

كيف ي�صطاد ال�صفدع احل�صرات ؟
اليــوم هو الوقت المناســب  للقيام برحلة إلــى مزرعة فيها بركة مــاء. ابحث بين 
األعشاب بحذر، ستشاهد ضفدًعا يلتقط حشــرة بلسانه اللزج، ويسحبها إلى فمه، 

ثم يقفز إلى الماء عندما يشاهدك. لقد راقبت للتو نظاًما بيئيًّا.

دفتر العلوم     صف كيف ُتسهم كل من الحشرات وأوراق النباتات المتساقطة في 
استمرار بقاء الضفدع في هذا النظام البيئي؟

12
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نشاطات تمهيدية

اعمــل املطويــة اآلتية  البيئة  علــم 
لتســاعدك عىل حتديد ما تعرفه، وما 
الذي تريد معرفته، وما الذي تعلمته 

عن علم البيئة. 
واجعل  ا،  طوليًّ الورقــة  اطِو 
أحد طرفيها أقرص من الطرف 

اآلخر 1.25سم تقريًبا.

ثالث  ا  عرضيًّ الورقة  اطو 
طيات.

افــرد الورقة مــرة واحدة. 
ثم  الطيات،  افتح 
قــص الورقة عىل 
طول خط الطيات 

الثالث.
األجزاء  عنون 

كام يف الشكل.

تعرفه عن  ما  اكتب  للفصل،  قبل دراستك  تعريفية أسئلة 
ما حتب  املطوية، ودّون  األيمن من  اجلزء  البيئة حتت  علم 
أن تعرفه يف اجلزء األوسط. وما تعلمته خالل دراسة هذا 

الفصل حتت اجلزء األيرس.

اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 3

اخلطوة 4

ما النظام البيئي؟ 
النظام مجموعة من األشياء التي تتفاعل فيما بينها. 
وتتفاعل المخلوقات الحية بعضها مع  بعض، ومع 
البيئة لتشكل النظام البيئي. وُيعَنى علم البيئة بدراسة 

هذه التفاعالت.
اختر مساحة صغيرة من األعشاب في مدرستك، . 1

ثم حددها. 
راقب بدقة، وســجل جميع األشــياء )الحية، . 2

المحددة،  المساحة  في  الموجودة  الحية(  وغير 
بما فيها الهواء والتربة. 

صّنف األشياء التي شــاهدتها إلى مجموعتين:  . 3
المخلوقات الحية واألشياء غير الحية. 

التي . 4 األشــياء  تشــكل  كيف  الناقد التفكيــر 
شاهدتها نظاًما؟ سجل ذلك في دفتر العلوم. 

Know? Learned?Like to 
know?

M460-01A-MSS05

Know? Learned?Like to 
know?

M460-01A-MSS05

Know? Learned?Like to 
know?

M460-01A-MSS05

ماذا
اأعرف؟

 ماذا اأريد
اأن اأعرف؟

 ماذا
تعلمت؟
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أتهيأ للقراءة

 1  أتعّلم التوقع تخمين ذكي يرتكز على معرفتك السابقة. تكمن إحدى طرائق التوقع 
في أثناء القراءة  في تخمين ما ســيقوله لــك المؤلف الحًقا، فكل موضوع جديد تنتقل 

ا؛ ألنه مرتبط بالفقرات التي تسبقه. إليه في أثناء قراءتك البد أن يكون منطقيًّ

 2  أتدّرب اقرأ الفقرات اآلتيــة الواردة في الدرس الثاني من هذا الفصل )المخلوقات 
الحيــة والبيئة والطاقة(، ثم توقع ما ســتقرؤه الحًقا في الدرس فــي ضوء ما قرأته في 
الفقرات المنتقاة. بعد أن تســتكمل قراءة الدرس الثانــي، أعد النظر في توقعاتك، هل 

كانت صحيحة؟

التوقع

3  أطّبق ألــِق نظرة علــى األســئلة المطروحة في 

مراجعة الفصل قبل أن تقرأ الفصل. اختر ثالثة أســئلة، 
وتوّقع إجاباتها.

يعيش عدد كبير من الجماعات ضمن نظام بيئي مثل الحيد 
المرجانــي. وتســّمى الجماعات التي تعيش في مســاحة 

. محددة المجتمَع الحيويَّ
يعتمــد أفراد المجتمــع الحيوي بعضهــم على بعض في 
الغذاء والمــأوى واالحتياجات األخرى. تعتمد أســماك 
القرش مثاًل على جماعات األسماك في غذائها، ومن ناحية 
أخرى تعتمد جماعات األســماك على حيوانات المرجان 
التي تقوم ببناء الحيد المرجاني؛ حيث تستخدمه األسماك 

لالختباء من أسماك القرش.

توّقع  كيف تتحّدد أعداد 
الجماعات في المجتمع 

الحيوي؟

أشــكـال  مـــا  توّقــع 
أفـراد  بين  العالقـــات 

المجتمع الحيوي؟

أفراد  توّقــع كيف يحصــل 
المجتمــع الحيــوي علــى 
حاجاتهم كالغذاء والمأوى؟
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أتهيأ للقراءة

توجيه القراءة وتركيزها

ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:      

1 قبل قراءة الفصل أجب عن العبارات التالية في ورقة العمل أدناه.

اكتب )م( إذا كنت موافًقا عىل العبارة. 	
اكتب )غ( إذا كنت غري موافق عىل العبارة.  	

2 بعد قراءة الفصل ارجع إلى هذه الصفحة؛ لترى إن كنت قد غيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

إذا غريت إحدى اإلجابات فبنّّي السبب. 	
صّحح العبارات غري الصحيحة. 	
اسرتشد بالعبارات الصحيحة يف أثناء دراستك. 	

قبل القراءة
م اأو غ

بعد القراءةالعبارة
م اأو غ

يمكن أن يكون النظام البيئي صغيًرا مثل كومة من أوراق النباتات.. 1

ا يؤثر في أنواع المخلوقات التي تعيش في النظام . 2 تعد التربة عاماًل حيويًّ
البيئي.

الشمس مصدر الطاقة الرئيس لجميع مخلوقات األرض.. 3

تحتوي الجماعة الحيوية على العديد من المجتمعات الحيوية.. 	

يمكن ألعداد أفراد الجماعات الحيوية أن تتزايد بصورة النهائية.. 5

تعيش األنواع المختلفة من المخلوقات الحية في الموطن البيئي نفسه.. 	

تعّد كّل من القطط واألبقار أمثلة على المستهلكات.. 	

تتغذى المنتجات على الفضالت والمخلوقات الميتة.. 8

حتقق من صحــة توقعاتــك يف أثناء 

قراءتك.
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األنظمة البيئية 

إذا تنزهت وتأملت  فيما حولك، فماذا تشــاهد؟ أشــجاًرا، شارًعا، كمية أعشاب 
صغيرة تنمو إلى جانب الممر. وإذا نظرت عن قرب إلى إحدى هذه المســاحات 
فستالحظ العديد من المخلوقات الحية التي تعيش فيها. فإذا كنت تتنزه في البراري 
فســترى الطيور والغزالن والحشــرات والنباتات والفطر واألشجار. وفي حديقة 
منزلك ربما تشاهد العناكب والطيور والحشــرات واألعشاب والشجيرات. هذه 
المخلوقات الحية - إضافة إلى األشــياء غير الحية في البــراري أو الحدائق  مثل 
التراب والهواء والضوء- تشــكل النظام البيئي.فـــالنظام البيئي يتكون من تفاعل 
المخلوقــات الحية المختلفة بعضها مع  بعض، ومــع العوامل غير الحية، بحيث 

تشكل وحدة واحدة. و يظهر الشكل1 مثااًل على النظام البيئي ألحد األنهار. 

ماذا نقصد بقولنا إن المخلوق الحي يتفاعل مع المخلوقات الحية األخرى؟ تذّكر 
الرحلة إلى المزرعة في بداية الفصل، عندما أكل الضفدع الحشرة. فالمخلوقات 
الحية في النظام البيئي نفسه تتفاعل فيما بينها )تشكل البعوضة مثاًل غذاء للضفدع(. 

ماذا نقصــد بقولنا إن المخلوق الحــي يتفاعل مع المكونات غيــر الحية؟ تذّكر 
الرحلة مرة أخرى، ماذا فعل الضفدع عندما شــاهدك؟ قفز إلى الماء، واحتمى به 
طلًبا لألمان. وهذا مثال على التفاعل بين المخلوقات الحية )الضفدع( واألجزاء 

غير الحية )البركة( في النظام البيئي. 

يتكون  للنهر  البيئي  النظام  ال�صكل1  
مثل  حية  غير  مكونات  من 
الصخور والماء، ومكونات 
ــوض  ــع ــب ــل ال ــث ــة م ــي ح
والطحـــالب، واألسمــاك 
وسرطانات النهر، والنباتات 
المحيطة بالنهر والنامية على 

صخوره.
صـف كيــــف تتفـــاعل 
المخلوقـــات الحيــة في 
مع  البيئي  النظـــام  هــذا 

المكونات غير الحية؟

الدر�س

األهداف 
تصف المكونات الحية والمكونات 	 

غير الحية في النظام البيئي.
توضــح كيــف تتفاعــل مكونات 	 

النظام البيئي بعضها مع بعض.

األهمية
فهم التفاعالت يف النظام البيئي يساعدك 
عــىل فهــم دورك يف نظامــك البيئي.

 مراجعة المفردات
كل خملوق حـــي  املخلوق احلي:
من  ومكــون  الطاقة،  يســتخدم 
خـــــاليا، وينمــو، ويتكـــاثر، 

ويستجيـب للمؤثرات.

المفردات الجديدة 

النظام البيئي 	
علم البيئة 	
الغالف احليوي 	

العوامل احليوية 	
العوامل  	

الالحيوية

ما النظام البيئي؟1

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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الجزء  هو  الحيوي  ال�صكل2 الغالف 
جميع  على  يحتوي  الذي 
على  الحية  المخلوقات 
التي  األنظمة  كل  كوكبنا. 
من  ــزء  ج هــي  درستها 

الغالف الحيوي. 

درا�صة النظام البيئي عندما تدرس التفاعل في النظام البيئي فأنت تدرس علم 
البيئة. فـعلم البيئة هو دراسة التفاعل بين المخلوقات الحية والمكونات غير الحية 
في النظام البيئي. ُيمضي علماء البيئة الكثير من وقتهم  يدرسون األشياء ويراقبونها 
عن قرب )تماما كما جلســت بهدوء لمراقبة الضفدع في رحلتك(. وقد يمضون 
ســاعات قرب النهر، يراقبون ويسّجلون ويحّللون ما لديهم من معلومات. ورغم 
أن معظم عملهم يكون في الميدان إال أنهم كغيرهم من العلماء يجرون التجارب 
في المختبرات. فهم على سبيل المثال قد يحتاجون إلى تحليل عينة من ماء النهر 

في المختبر. 

اأكب��ر نظ��ام بيئي تختلف األنظمة البيئية فــي أحجامها؛ فقد تكون صغيرة مثل 
كومة من أوراق النبات، أو كبيرة بحجم  الغابة أو المحيط. ويبين الشكل2 الغالف 
الحيوي الذي ُيعد أكبر نظام بيئي على األرض. وهو الجزء من األرض الذي تعيش 
فيه جميع المخلوقات الحية، ويشــمل الجزء العلوي من القشرة األرضية وجميع 
البحار والمحيطات، واألنهــار والبحيرات، والغالف الجوي األرضي. فالغالف 

الحيوي يتكون من جميع األنظمة البيئية على األرض مجتمعة.

مــا عدد األنظمــة البيئية المكونة للغــالف الحيوي؟ دعنا نتذكــر بعضها. هناك 
الصحاري والغابات والســهول والمحيطات، ونستمر في القائمة حتى نصل إلى 
ا ال يمكن  أنظمة أصغر، مثل جذع شــجرة متعفن. إن عدد األنظمة البيئية كبير جدًّ

حصره. ولكن كيف يمكن أن تصف النظام البيئي الذي تعيش فيه؟ 

المكّونات الحية للنظام البيئي 

يتكون كل نظام بيئي من العديد من المخلوقات الحية. فّكر في جذع شجرة متعفن. 
إنه نظام بيئي صغير مقارنة بالغابــة. ومع ذلك، فقد يكون منزاًل يؤوي العديد من 

البكتيريا، والنحل، والخنافس، والحزازيات، والفطر، والحالزين، والحيات، 
واألزهــار البرية، والديدان، ونقار الخشــب. وُتســمى المخلوقات 

المكّونــة للجزء الحي من النظام البيئي العوامل الحيوية. ويعتمد 
المخلوق الحي على العوامل الحيوية األخرى لتوفير الغذاء، 

والمأوى، والحماية والتكاثر. فعلى سبيل المثال، قد تّتخذ 
األفعى جذع شجرة مقطوًعا َمْخبأ لها، وقد يستخدم النمل 
األبيض الجذع نفســه غذاًء له. ويبين الشــكل3  بعض 

العوامل الحيوية في نظام بيئي صحراوي.

نظام بيئي صحراوي

عرب  اإللكرتونية  املواقع  إىل  ارجع 
شبكة اإلنرتنت للبحث عن معلومات 
حول األنظمة البيئية الصحراوية.

اكتب فق��رة ت�ص��ف فيه��ا كي��ف  ن�ص��اط
�صحراوي��ان  حّي��ان  خملوق��ان  يتفاع��ل 
اأحدهم��ا م��ع اآلآخ��ر، وم��ع العوام��ل غري 

احلية يف النظام البيئي.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية
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وال�ص��حايل،  للطي��ور،  امل��اأوى  ال�صب��ار  يوف��ر   
والفئران، واملخلوقات احلية اآلأخرى، كما ُيعدُّ 

ا للماء والغذاء لتلك املخلوقات. م�صدًرامهمًّ

عالًيا، وينق�سُّ على  ال�صقر  يحّلق 
ال�����ص��ح��ايل واآلأف�����اع�����ي وال���ف���ئ���ران 

ويفرت�صها.

ت���ف���رز ال�������ص���ج���ريات م������ادة مت���ن���ع من��و 
النباتات اآلأخرى من حولها ومناف�صتها 

على املاء.

ي�����خ�����رج ال�����ع�����ق�����رب م��ن 
خمبئه يف الليل لي�صطاد 

فرائ�صه.

حتتمي اآلأفعى بال�صخور 
من حر ال�صم�س.

العوامل الحيوية
ال�صكل3  نظام بيئي صحراوي

تعد الصقور والحيات وبعض المخلوقات الحية األخرى من المكونات الحية )العوامل الحيوية( للنظام البيئي في الصحراء. 
كما تعد الصخور والرمال والتربة والهواء والماء من عوامله الالحيوية. فالصحراء مكان يتصف بندرة األمطار، وارتفاع 

درجة الحرارة، التي قد تصل إلى 50°س نهاًرا في معظم أيام السنة، وانخفاضها بشكل كبير خالل الليل. 

تتفاعــل المكونات الحية للنظام البيئي في الصحراء مع المكونات غير الحية بطرائق متعددة، واألمثلة على ذلك كثيرة: 
يقوم نبات الصبار بخزن الماء في أنســجته حتى يستطيع أن يحيا وســط بيئة نادرة الماء، وتحصل حيوانات أخرى مثل 
الحشــرات على الماء، عن طريق التغذي على الصبار.    و تبحــث المخلوقات الحية في الصحراء عن مكان تلجأ إليه 
لحمايتها من الحرارة والبرودة الشديدتين. فيحفر الفأر أنفاًقا في التربة يحتمي بها من حر النهار، ويخرج في الليل عندما 

تنخفض درجة الحرارة. كيف تتفاعل األفعى في الصورة مع العوامل الالحيوية؟ 
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نات غير الحية في النظام البيئي  المكوِّ

ذكرت ســابًقا مكّونات النظام البيئي بالقرب من مدرستك. هل كانت جميع هذه 
المكّونات من المخلوقات الحية، أْي من العوامل الحيوية فقط؟ ال. فقد تضمنت 
البيئة المذكورة عوامل غير حية، مثل التربة والهواء. وُتسمى األشياء غير الحية في 
النظام البيئــي العوامل الالحيوية. انظر إلى بعض العوامل الالحيوية في الصحراء 
المبينة في الشــكل3. تؤثر هذه العوامل في أعداد المخلوقات الحية وأنواعها في 

النظام البيئي. ولننظر عن قرب إلى بعضها:

التربة التربــة من العوامل الالحيوية التي تؤثر فــي نوع النباتات والمخلوقات 
الحيــة األخرى الموجودة فــي النظام البيئي. وتتكّون التربــة من األمالح والماء 

والهواء والمواد العضوية ) بقايا النباتات والحيوانات المتحّللة(.

يدخل كل من الســكر والطحين والملح في تركيب العديد من األطعمة بنســب 
مختلفة، وينتج عن ذلك تنوع في المذاق والشكل. وينطبق هذا المثال على التربة؛ 
نة لها،  فهــي تختلف في كمية األمالح، والمواد العضوية، والمــاء والهواء المكوِّ

وبذلك يوجد منها أكثر من نوع، مثل األنواع المبينة في الشكل4.

   ما مكّونات الرتبة؟

ال�ص�كل	 في الصـورة أنـواع مختلفـة 
من التربـة، تدعـم األنواع 
النباتـات؛  مـن  المتعـددة 
فالصبـار نبـات صحراوي 
رمليـة  تربـة  فـي  ينمـو 
جافـة. وتربـة الغابة تكون 
ومليئـة  عميقـة،  رطبـة 
مـن  الغذائيـة  بالمـواد 

المتحللـة. األوراق 
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توّفر األنواع المتعددة مــن التربة المواد والظروف المناســبة لحياة المخلوقات 
الحية المختلفة، فعند زيارتك أحد المخازن الزراعية ستشــاهد العديد من المواد 
التي ُتضاف إلى التربة لتجعلها صالحة للزراعة. وعندما تحفر لتزرع نبتة ما الحظ 
التربــة، هل هي جافة أم رطبة؟ وهل تحتوي علــى بقايا أوراق النباتات؟ هل هي 

متماسكة أم ضعيفة التماسك؟ وهل تهويتها جيدة؟ 

درجة الحرارة باإلضافة إلى التربة، فإن درجة الحرارة لها دور مهم في تحديد 
نوع المخلوقات الحية التي يمكن أن تعيش في 

مكان ما. كيف تقارن النباتات االستوائية 
الشكل5 بالنباتات التي تنمو على  في 

سفوح الجبال؟ توّقع ماذا يمكن أن 
يحــدث لمخلوق حي يعيش على 
ســفوح الجبال إذا ُنقل إلى مكان 

حار كالمناطق االستوائية.

مالحظة خ�صائ�س الرتبة 
الخطوات 

بنوعني خمتلفنّي  كوبــني  امأل    .1
من الرتبة، عىل أن يكون حجم 

الرتبة فيهام متساوًيا. 
2. ضع كميتنّي متساويتنّي من املاء 

يف الكوبنّي. 
قم بإمالة الكوبــنّي بعد دقيقة   .3
تقريًبـــا، واستــمر يف إمالتهام 
أفقينّي  يصبحا  حتى  بالتدريج 
تقريًبــا، والحــظ كميــة املاء 

املنسكبة من كل منهام. 
4. الحظ خصائص الرتاب الذي 
مجعته،  وسّجل مالحظاتك يف 

دفرت العلوم.
التحليل

1. ما االختالف بنّي كل من تربتي 
الكوبــنّي حلظــة رشوعك يف 

التجربة؟ 
2. هــل هنــاك اختــالف بــنّي 
الرتبتــنّي يف الكوبنّي من حيث 
يعني  مــاذا  باملاء؟  احتفاظهام 
املخلوقات  ولبقية  للنبات  هذا 

احلية التي تعيش يف الرتبة؟

البيئة  مع  النباتات  ال�صكل5 تتكيف 
فاألزهار  فيها؛  تعيش  التي 
البرية على سفوح الجبال، 
تنمو قريبة من األرض، مما 
القوية.  الرياح  من  يحميها 
االستوائية  النباتات  أما 
التي تنمو على أرض الغابة 
كبيرة  أوراق  فلها  الظليلة 
على  الحصول  من  تمكنها 
الضوء  من  كافية  كميات 
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الماء يعد الماء أحد العوامل الالحيوية المهمة. تذكر بركة الماء في 
المزرعة التي زرتها، فربما استعدت مشهد بعض المخلوقات الصغيرة 

التي تعيش في مائها.

تكيفت بعــض المخلوقــات الحية مثــل األســماك، والحيتان 
والطحالــب للعيش في الماء. وال تعتمد هــذه المخلوقات على 
الماء بوصفه مكاًنا تعيش فيه فحســب؛ بل يســاعدها على القيام 
بجميع األنشــطة الحياتية المهمة، مثــل التنفس، وهضم الطعام، 
والتخلــص من الفضــالت. وفــي الحقيقة فإن معظم أجســام 
المخلوقات الحية تتكّون من الماء. وقد قّدر العلماء أن كمية الماء 
لدى اإلنسان تعادل ثلثي وزن جسمه )انظر الشكل6(. هل تعرف 

وزن جسمك؟ احسب وزن الماء الموجود فيه.

ــا للمخلوقــات الحيــة المائية  وإذا كان المــاء مهمًّ
والبرمائية؛ حيث يشــّكل وســًطا يؤوي العديد 

منها، ووســيلة لتنقلها من مكان إلى آخر، فإنه 
ال يقل أهمية للنظام البيئــي كله؛ إذ تحدد كميته 

الطريقة التي تعيش وفقها المخلوقات الحية البرية 
أيًضا.  

�ص��وء ال�صم�س الشــمس هي المصدر الرئيس الذي 
يمــد جميــع المخلوقات الحيــة بالطاقة. وتســتخدم 

النباتــات الخضراء الطاقة الشمســية إلنتــاج الغذاء، ثم 
يحصل اإلنســان وبقية الحيوانات األخرى على الطاقة من 

خالل التغــذي على هذه النباتات مباشــرة، أو التغذي على 
لحــوم المخلوقات الحية األخرى التي تتغذى على النباتات. 

فعندما تأكل النباتات فإنك تستهلك الطاقة المستمدة أصاًل من 
ضوء الشمس. وستتعلم أكثر الحًقا في هذه الوحدة كيف تنتقل 

الطاقة في النظام البيئي. 

للنظام  الشمس  وضوء  املاء  من  كل  أمهية  ما   
البيئي؟

في  أساسيان  طبيعيان  عامالن  الشمس  وضوء  ال�صكل	 الماء 
النظام البيئي. والماء ضروري لإلنسان ألنه يشكل 

66% من وزن جسمه. 
فسر لماذا ال تســتطيع معظم األنظمة البيئية البقاء من 

دون ضوء الشمس؟
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اخترب نف�صك
بقية . 1 مع  الحي  المخلوق  لتفاعل  طريقتين  �صف 

العوامل الحيوية في النظام البيئي الذي يعيش فيه. 
ح أربعة أمثلة تبين فيها أهمية العوامل الالحيوية . 2 و�صّ

في النظام البيئي. 
والغالف . 3 البيئي  النظام  من  كل  معنى  بين  ق��ارن 

الحيوي. 
فضائية . 	 محطة  تصميم  إليك  ُطلب  الناقد  التفكير 

البيئي،  النظام  عن  معرفتك  استخدم  القمر.  على 
لتصف كيف يمكنك تطوير تصميم محطتك.

منه. . 5 جزًءا  ل  تشكِّ الذي  البيئي  النظام  �صف 
ما العوامل الحيوية والالحيوية التي يشتمل 
عليها؟ وما أشكال التفاعل التي تحدث فيه؟

الخال�صة
االأنظمة البيئية

يتفاعل  	 حية  خملوقات  من  البيئية  اآلأنظمة  تتكون 
امل��ك��ون��ات غري  م��ع  تتفاعل  ك��م��ا  ب��ع�����س،  م��ع  بع�صها 

احلية يف بيئتها.
علم البيئة هو علم درا�صة التفاعالت التي حتدث يف  	

اآلأنظمة البيئية.
الغالف احليوي هو جزء كوكب اآلأر�س الذي يدعم  	

احلياة.
مكونات االأنظمة البيئية وتوازنها

امل��ك��ون��ات احل��ي��ة ه���ي امل��خ��ل��وق��ات احل��ي��ة يف ال��ن��ظ��ام  	
البيئي.

تت�صمن املكونات غري احلية يف النظام البيئي الرتبة  	
ودرجة احلرارة واملاء و�صوء ال�صم�س.

يتغري النظام البيئي مبرور الزمن. 	

1

النظام البيئي المتوازن 

يتكون كل نظام بيئي من عوامل الحيوية وعوامل أخرى حيوية 
تعمــل مًعا. وعندما تكون هذه العوامــل متوازنة يكون النظام 

البيئي متوازًنا كذلك. 

يتغير النظام البيئي باستمرار. فهل يمكن أن يفقد توازنه؟ هناك 
العديد من األحــداث التي تؤثر في اتزان النظــام، منها تأخر 
سقوط األمطار )الجفاف(. تخيل ماذا يحدث إذا جفت البركة 
التي زرتها من قبل. قد يوحي لك الشكل7 بالنتيجة المحتملة، 
فبعض المخلوقات الحية المائية لن تستطيع البقاء طوياًل دون ماء، في حين 
أن حيوانات أخرى مثل الضفادع والحشــرات قد تجد لها مأًوى جديًدا في 
منطقة أخرى. أما المخلوقات الحية التي ال تســتطيع العيش في بيئة البرك 
الطبيعيــة، فقد تجد في مناطق جفاف البرك بيئات جديدة مناســبة لحياتها 
وتكاثرهــا. ومن هذه المخلوقات األشــجار واألزهــار والفئران وديدان 

األرض.

ال�صكل	 يتغير النظام البيئي باستمرار. 
بعض هذه التغيرات تكون 
يكون  وبعضها  صغيرة، 
مثل  كثيًرا،  أكبر  تأثيره 
جفاف  البركة،  وله العديد 
من اآلثار في النظام البيئي. 
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الدر�س

2
تنظيم األنظمة البيئية 

تخيل مدى صعوبة دراسة كل المخلوقات الحية على األرض دفعة واحدة!  عندما 
يدرس علماء البيئة المخلوقات الحية فهم عادة ال يدرسون الغالف الحيوي كله، 
وإنما يقومون بتجزئته إلى أنظمة أصغر تســهل دراستها. وقد وجد العلماء أنه من 
المفيــد تنظيم المخلوقات الحيــة في مجموعات، ثم دراســة كيفية تفاعل أفراد 

المجموعة الواحدة بعضها مع بعض، وكذلك مع البيئة المحيطة بها. 

مجموعات المخلوقات الحية انظر إلى األسماك في الشكل8. يعيش هذا النوع 
من األســماك في الحيد المرجاني لمياه جنوب المحيط الهادئ الضحلة الدافئة. 
تســتهلك هذه األســماك الطاقة، وتنمو، وتتكاثر وفي النهاية تموت. وُيعد الحيد 
ا لها. وتشكل األسماك جماعة حيوية. فــــالجماعة الحيوية  المرجاني نظاًما بيئيًّ
هي أفراد نوع من المخلوقات الحية، التــي تعيش مًعا في نفس المكان والوقت، 
وقد شبه الله في كتابه العزيز العالقات بين أفراد النوع الواحد بتلك التي بين البشر، 

واصًفا مخلوقاته بأنها أمم. قال تعالى 

 ]األنعام:38[.

المخلوقات الحية والبيئة والطاقة

األهداف 
البيئة 	  علمــاء  يقوم  كيــف  توضح 

بتنظيم دراسة األنظمة البيئية.
 تصف العالقات بين المخلوقات الحية.	 
توضح كيــف تحصل المخلوقات 	 

الحية على الطاقة التي تحتاج إليها؟
تصف كيف تنتقل الطاقة في النظام 	 

البيئي؟ 

األهمية
املخلوقات  ارتبــاط  بكيفيــة  معرفتنا 
فهم  يساعدنا عىل  ببعض  بعضها  احلية 

عالقتنا باملخلوقات احلية األخرى.
التــي تعتمد عليهــا كافة  الطاقــة  إن 
الشــمس،  مصدرها  احلية  املخلوقات 

سواء بشكل مبارش أم غري مبارش.

 مراجعة المفردات
التكيــف: قابليــة املخلــوق احلي 
لتحمل الظروف املحيطة به، ليتواءم 

مع بيئته بشكل أفضل.

المفردات الجديدة 

اجلامعة احليوية 	
املجتمع احليوي 	
العوامل املحددة 	
اإلطار البيئي 	
املوطن البيئي 	

 املنتِجات 	
 املستهِلكات 	
 املحلِّالت 	
الشبكة الغذائية 	 الراية، وهي جماعة حيوية  إلى جماعة أسماك  السرب من األسماك  أفراد هذا  ال�صكل 8  ينتمي 

تعيش في النظام البيئي للحيد المرجاني. 

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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الجماعات الحيوية

يعيش عدد كبيرمن الجماعات الحيوية ضمن نظام بيئي مثل الحيد المرجاني )انظر 
الشكل9(. وتسمى الجماعات التي تعيش في مساحة محددة المجتمع الحيوي.

يعتمد أفراد المجتمع الحيوي بعضهم على بعض في الغذاء والمأوى واالحتياجات 
األخرى.  تعتمد أســماك القرش مثاًل على جماعات األســماك في غذائها. ومن 
ناحية أخرى تعتمد جماعات األســماك على حيوانــات المرجان التي تقوم ببناء 

الحيد المرجاني، حيث تستخدمه األسماك في االختباء من أسماك القرش. 

ليس المهم أين تعيش، بل المهم أنك تشــكل جزًءا من مجتمعك الحيوي. فأنت 
أيًضا مخلوق حي، يعيش في مجتمعك الحيوي جماعات عديدة. هل تستطيع أن 

تحدد بعضها؟

 كيف يعتمد أفراد املجتمع احليوي بعضهم عىل بعض؟

خ�صائ���س الجماعات انظــر إلى غرفــة الصف من حولك، هل هــي كبيرة أم 
صغيرة؟ وما عدد الطالب في صفك؟ وهل هناك عدد كاٍف من الكتب لكل منهم؟ 
يطرح علماء البيئة مثل هذه األسئلة لوصف الجماعات. فهم يريدون معرفة حجم 

الجماعة، وأين يعيش أفرادها؟ وكيف تستطيع أن تبقى على قيد الحياة؟ 

كثاف��ة الجماعة فّكــر في غرفة صفك التي ُتعدُّ مســاحتها كافية الســتيعاب 
جماعة مكّونة من 25 طالًبا، كيف يكون الحال لو وضع العدد نفســه من الطالب 
في غرفة أصغر؟ يحدد العلماء كثافة الجماعات بمقارنة حجم الجماعة بالمساحة 
التي تعيش فيها. فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك 100 نبتة خس تنمو في كيلومتر 

مربع فإن كثافة الجماعة هي 100 نبتة خس لكل كيلومتر مربع.

احليوية  اجلماعات  كثافة  ح�صاب 
الخطوات

1. احسب مساحة منزلك برضب 
طول كل غرفة يف عرضها، ثم 

امجع املساحات الناجتة. 
2  احسب عدد األشخاص الذين 

يسكنون يف منزلك.
قّســم عدد األشخاص الذين   .3
يعيشــون يف املنزل عىل جمموع 

املساحة لتحدد كثافة اجلامعة. 
التحليل

احســب ما حيدث لكثافة اجلامعة 
إذا زاد عــدد األشــخاص الذين 

عف. يسكنون يف منزلك إىل الضِّ

الحيوية  الجماعات  ال�صكل9 ُتكّون 
للحيد  الحيوي  المجتمع 

المرجاني. 
حّدد ثــالث جماعات حيوية 
تعيــش فــي مجتمــع الحيد 

المرجاني. 

يف املنزل

كثافة اجلامعة تجربة عملية
ارجع إلى كراسة التجارب العملية على منصة عين اإلثرائية
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درا�ص��ة الجماعات طيران الفراش فوق األزهار منظر شــائع في فصلي الربيع 
والصيف. تعيش بعض الفراشات مدة قصيرة، إال أن بعضها، مثل الفراشة الملكة 
)انظر الشكل10( تعيش سنوات، فتســافر إلى مناطق ذات مناخ دافئ في الشتاء، 
وتعود إليه ســنة تلو أخرى. وتســمى هذه الرحلة الموســمية بالهجرة. فهل من 

الممكن دراسة الجماعات التي تهاجر من مكان إلى آخر؟ 

لدراسة الفراشــة الملكة المهاجرة يصطاد مراقبو الفراش - وعادة ما يكونون من 
طالب المدارس مثلك - الفراشــة بلطف، ويلصقون عالمة على أحد جناحيها، 
ُكتب عليها مكان اإلمساك بها. فإذا اصطاد شخص آخر الفراشة نفسها فإنه يستطيع 
استخدام العالمة لمعرفة المسافة التي قطعتها. ويمكن جمع المعلومات من عدة  
فراشات لتصور طريق الهجرة. وتستخدم التقنية نفسها لدراسة جماعات الطيور، 

والحيتان، والحيوانات األخرى التي تهاجر مسافات طويلة. 

تحديد أعداد الجماعات

ال تســتطيع الجماعات التكاثر والنمو إلى ما ال نهاية، وإال استنفدت كل مصادر 
الغذاء والماء، واألماكن الصالحة للعيش، وغيرها من المصادر الضرورية للبقاء. 
وتسمى األشياء التي تحدد حجم الجماعة، مثل كمية األمطار المتساقطة أو الغذاء 
العوامــل المحددة. فكر فــي البركة مرة أخرى: أحد العوامــل الحيوية المحددة 
في هذا النظام البيئي هي جماعة البعــوض. فكيف تكون جماعة البعوض عاماًل 
محدًدا؟ تتغذى الضفادع بشــكل رئيس على البعوض، فإذا قّل تســاقط األمطار 
تناقص البعوض، وتناقص من ثم مصدر غــذاء جماعة الضفادع، لذا فإن عددها 

سيقل. ما العوامل المحددة األخرى في النظام البيئي؟ 

الملكة  الفراشــة  ال�صكل10 تستطيـع 
الطيران  مسافات طويلة.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

هجرة احليوانات
ارجع إىل املواقع اإللكرتونية 

عرب شبكة اإلنرتنت للبحث عن 
هجرة بعض أنواع احليوانات 

واألماكن التي هتاجر إليها.
ار�ص��م م�ص��ار هج��رة ن��وع م��ن  الن�صاط

احليوانات يف دفرت العلوم. 

قد ت�ص��تخدم الفرا�صة  البو�صلة
المغناطي�ص��ي  المج��ال  الملك��ة 
اآلأر�ص��ي كبو�صل��ة تر�ص��دها ف��ي 
ا�ص��تخدم  وق��د  طيرانه��ا.  اأثن��اء 
اآلإن�ص��ان البو�صل��ة لع��دة ق��رون. 

ابحث عن تاريخ البو�صلة. 
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التفاعل في المجتمعات الحيوية
هل الضفــدع هو المخلوق الحي الوحيد الذي يأكل البعوض في مجتمع البركة؟ 
ال. فهناك العديد من الحيوانات التي تتغذى عليه مثل الطيور والعناكب. وهذا يعني 
أن الضفادع تنافس الطيور والعناكب على الطعام نفســه. فالتفاعل الغذائي المبين 
في الشــكل11 هو أكثر العالقات شيوًعا بين المخلوقات الحية في النظام البيئي.

تخيل وجود صحن فشار كبير يحتوي على كمية تكفي جميع زمالء صفك، بحيث 
ال تقلق من احتدام المنافســة، أو من عدم تمكنك مــن الحصول على بعضه. أما 
إذا كان الصحن صغيًرا فســيزداد التنافس بينك وبيــن زمالئك. فكلما زاد حجم 
الجماعة في مساحة محددة ازداد التنافس على مصادر الغذاء، واليقتصر التنافس 
على الطعام وحده، بل يشمل مصادر الحياة األخرى مثل المكان، والماء، وضوء 

الشمس، والمأوى. وهذه كلها مصادر محدودة في أنظمة بيئية معينة.

 ما التفاعالت األكثر شيوًعا بني املخلوقات احلية يف املجتمع؟

العالقات ف��ي المجتمعات الحيوية هل سمعت بالطيور المفترسة؟ ينقّض 
الصقــر بمخالبه الحادة ليخطف فــأر الحقول ويأكله. االفتــراس عالقة بين 

حيوانين يتغذى أحدهما  على اآلخر. 
هنــاك أنواع أخرى من العالقات بين المخلوقات الحية بعضها يعود بالفائدة على 
كال المخلوقيــن، كما في العالقة بين أحد الطيور اإلفريقية والحمار الوحشــي؛ 
حيث يتغــذى الطائر على الحشــرات التي تعيش على جلد الحمار الوحشــي، 
فيحصل األول على الغذاء، ويتخّلص األخير من الحشرات المؤذية. وهناك نوع 
آخر من العالقات يستفيد فيها أحد المخلوقين وال يستفيد اآلخر وال يتضرر، كما 
في بناء الطيور أعشاشــها على األشــجار فتحصل على الحماية، بينما ال تستفيد 
األشجار وال تتضرر. وهناك نوع ثالث من العالقات يستفيد منها المخلوق األول، 
بينما ُيصاب المخلوق الثاني بالضرر. ومن ذلك الحشــرات التي تعيش وتتغذى 
على جلد الحمار الوحشــي مســببًة له المرض. هل لدغتــك بعوضة في يوم من 

األيام؟ هذا مثال واضح على هذا النوع من العالقة.

أين تعيش المخلوقات الحية؟ وكيف؟
كيــف يمكن لعدد مــن المخلوقات الحيــة المتنوعة البقاء على قيــد الحياة في 
نظام بيئي صغير ومحدود مثل حوض األســماك؟ هــذا ممكن؛ ألن كل نوع من 
المخلوقات الحية )األســماك، الحالزين، الطحالــب( التي تعيش في الحوض 
ى الحالزين على الطحالب التي  يــؤدي دوًرا مختلًفا في النظام البيئي؛ حيث تتغذَّ
تنمو على زجاج الحوض وتجعله معتًما، وتساعد بذلك على إبقاء الزجاج نظيًفا، 
وتســمح بمرور ما يكفي من الضوء الضروري لحيــاة المخلوقات األخرى. أما 
الطحالب الخضــراء - فباإلضافة إلى كونها غذاء للحالزين واألســماك - فهي 

شيوًعا  العالقات  أكثر  ال�صكل11 من 
أن  الحيوي  المجتمع  في 
غذاًء  حي  مخلوق  يكون 

لمخلوق حي آخر.
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توفر األكســجين للنظام البيئي من خالل عمليــة البناء الضوئي. لكل مخلوق في 
النظام البيئي دور يقوم به، أو ما ُيسّمى اإلطار البيئي.

ُيســمى المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحي الموطن البيئي؛ فموطن ســمك 
السلور )السمك القط( هو قاع البحيرات الطينية، وموطن البطريق هو المياه الباردة 
في القطب المتجمد الجنوبي. كيف تصف موطن السحلية المبينة في الشكل12؟ 

يضم الموطــن البيئي الواحد أنواًعا مختلفة من المخلوقات الحية ، التي تتشــارك 
الغــذاء والمــأوى والمكان. فعلى ســبيل المثال، يوّفرغصن شــجرة تفاح موطًنا 
مشــتركا لكل من ذبابة الفاكهة، والخنافس، ويرقات الحشرات، والطيور. ولكن، 

كيف تســتطيع هذه المخلوقات االشتراك في موطن 
ي،  واحد؟ لكل من هــذه المخلوقات طرائــق للتغذِّ
وحاجات مختلفــة؛ أي لها وظائــف مختلفة؛ حيث 
يتغذى العنكبوت على الخنافس والحشرات األخرى، 
وتتغذى اليرقــات على أوراق النباتات، وتتغذى ذبابة 
الفاكهة على ثمــار التفاح، أما الطيــور فتتغذى على 

العناكب واليرقات وذباب الفاكهة.

 تمثي��ل الجماع��ات  من الطرائق الصحيحة لفهم العالقة بين المخلوقــات الحية في النظام البيئي، متابعتها أو مراقبتها، 
ا. استخدم البيانات في الجدول لتمثيل عدد أفراد جماعة من البوم، وأخرى من  وتمثيل  البيانات الناتجة عن المراقبة بيانيًّ

ا بالنسبة إلى الزمن، ثم أجب عن األسئلة اآلتية: الفئران بيانيًّ

تحديد الم�صكلة 
ارســم المخطط البياني بحيث يمثل محور الســينات 
األشُهر، ويمثل محور الصادات أعداد أفراد الجماعة، 
مستخدًما لونين مختلفين لتمثيل البيانات الخاصة بكل 
جماعة. ولمزيد من المعلومات ارجع إلى دليل مهارات 
الرياضيات، واســتخدم التمثيل البياني الستنتاج تأثير 

جماعة الفئران على جماعة البوم.

حل الم�صكلة
1- كيف سيكون شكل المخطط في الشهرين التاليين؟ 

2- يأكل الفأر النباتات الخضراء والحبوب. ماذا تتوقع أن يحدث لجماعة البوم إذا لم تسقط األمطار على المنطقة فترة 
طويلة؟

تطبيق العلوم

جدول 1: تغرّي حجم اجلماعة

ال�صهر
الفاأر
البوم

135	 2		89
		35 53			
2	2	 3	13	

ال�ص�كل12 لكل مخلـوق حــي فــي 
النظـام البيئـي وظيفة. 

فســر كيف تشارك السحلية 
النبات في الموطن نفسه. 
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العالقات الغذائية
فّكر في طرائــق التفاعل بين الضفدع والبعوضة، وكذلــك بين الصقر والفأر. إن 
معظم العالقات بين المخلوقات الحية تقوم على الغذاء، وهو الشكل الذي تنتقل 

به الطاقة عبر النظام البيئي .

الُمنِتجات والُم�ص��تهِلكات تتفاعل العديد من الجماعات الحيوية - مثل النباتات 
والطيور والحشــرات والقطط واألرانب )انظر الشكل13( - ضمن النظام البيئي 
لحديقة المنزل، فتنتج النباتات الغذاء بعملية البناء الضوئي. وتســمى المخلوقات 
التي تصنع غذاءها بنفسها مثل النباتات المنتِجات. أما الجندب الذي يأكل النباتات 

فُيعّد مستهلًكا، والمستهِلكات تأكل المخلوقات الحية األخرى. 

ال�صكل13 تنتقل الطاقة في أي مجتمع من 
المنتِجات إلى المستهِلكات. 

ا بحيث ال يمكن  الُمحِلّالت بعض المســتهلكات في النظام البيئي صغيــرة جدًّ
مشــاهدتها، وعلى الرغم من ذلك فلها دور كبير فيه. إنهــا الُمحلِّالت كالبكتيريا 
والفطريات، التي تتغذى علــى الفضالت وبقايا المخلوقات الحية والمخلوقات 

الميتة. 

انتقال الطاقة

 تعد السلسلة الغذائية )انظر الشــكل11( نموذًجا بسيًطا ُيظهر انتقال طاقة الغذاء 
من مخلوق حي إلى آخر؛ حيث يشــير الســهم إلى مسار انتقال الطاقة على شكل 

غذاء من مخلوق إلى آخر. 

اهلل  ح���با  الط���اقة  تح���والت 
الطبيع��ة بقواني��ن فري��دة، منه��ا 
اأن الطاق��ة تتحول من �ص��كل اإلى 
يح��ول  ال�صوئ��ي  فالبن��اء  اآخ��ر. 
طاق��ة  اإل��ى  ال�صم�ص��ية  الطاق��ة 
الغ��ذاء.  ف��ي  مخزن��ة  كيميائي��ة 
تح��وآلت  اأ�ص��كال  ف��ي  ابح��ث 

الطاقة في ج�صم اآلإن�صان. 
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احلوت القاتل

بطريق

فقمة

حبار

احلوت الرمادي

�صمكة
عوالق حيوانية 

)كريل(

عوالق نباتية

 ماذا متثل السلسلة الغذائية؟

ال ُتظهر السلســلة الغذائية العالقة بين جميع أنواع مخلوقات المجتمع الحيوي؛ 
لذا نحتاج إلى نموذج أكثر تعقيًدا لتوضيح ذلك.

 تتداخل السالســل الغذائية دائًما. فمثاًل يأكل الطائر البذور، وتأكل القطة الطائر، 
لكنها يمكــن أن تأكل األرنــب أو الفأر كذلــك، وال يمكن تمثيــل جميع هذه 
العالقات بالسلســلة الغذائية؛ لذلك اســتخدم العلماء نموذًجــا أكثر تعقيًدا هو 
الشبكة الغذائية، كالمبينة في الشكل14، والتي تتكون من مجموعة من السالسل 
الغذائية المتداخلة، التي تمثل جميع العالقات الغذائية المحتملة في النظام البيئي.

تدوير المواد

مــاذا يحدث لعلبــة العصير الفلزية خــالل عملية إعادة تدويرهــا؟ تؤخذ العلبة 
للمصانع فتصهر، وبذلك نحصل على األلومنيوم الذي ُيســتخدم مرة أخرى. هذا 
مثال بسيط يوضح المقصود بعملية تدوير المواد، حيث تستخدم مادة األلومنيوم 

مرة تلو المرة في إعادة تدوير علب عصير جديدة.

فـــي  غذائيـــة  ال�صكل	1 شـــبكة 
المحيـــط تتكـــون مـــن 
ـــل  ـــن السالس ـــة م مجموع

ــة. ــة المتداخلـ الغذائيـ
سمِّ المخلوقات التي يأكلها 

الحوت القاتل.

الشبكات الغذائية تجربة عملية
ارجع إلى كراسة التجارب العملية على منصة عين اإلثرائية
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نة لجسم   تجرى عملية مشابهة ضمن النظام البيئي؛ حيث يتم تدوير المواد المكوِّ
المخلوق الحي، مثل الماء والنيتروجين والكربون وغيرها.

تتكون أجسام المخلوقات الحية من أنواع مختلفة من المواد. فمثاًل تحتاج البقرة 
إلى المواد المناســبة لتبني عظامها وعضالتها وتجّدد خالياها، انظر الشكل15. 
وكذلك يحتاج جسمك إلى الغذاء المحتوي على المواد المناسبة للقيام بمهامه. 
وقــد يكون لحم البقــرة ومنتجاتها األخرى غذاء لك. وهكذا يعــاد إنتاج المادة 
باستمرار ضمن النظام البيئي من خالل السالسل الغذائية، أي أن كمية المواد على 

األرض ال تتغير.

 تعتمد المخلوقات الحية على عملية التدويــر في بقائها. كما يعتمد بعضها على 
بعض في الغــذاء والمــأوى واالحتياجات األخرى. فجميــع مكونات الغالف 

الحيوي من الحشرة الصغيرة إلى النهر لها دور مميز وفاعل في النظام البيئي.

علــى  البقــرة  ال�ص��كل15 تحصل 
تحتــاج  التــي  المــواد 
وبقائهــا  لنموهــا  إليهــا 
ــب،  ــام مناس ــاول طع بتن

مثــل العشــب. 
اســتنتج. من أيــن يحصل 
العشب على المواد الالزمة 

لنمّوه؟ 
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اخترب نف�صك
ف�ص��ر كيف يمكن أن يؤثر عدد أشــجار الغابة يف . 1

حجم مجاعة من الطيور. 
�صّمم جتربة تتعــرف من خالهلا العوامل املحددة . 2

التي متنع زيادة حجم مجاعة من احلالزين يف حوض 
أسامك.

عّدد بعض أسامء املســتهِلكات، وأعط مثااًل عىل . 3
نوع الغذاء لكل منها. 

ف�ّص��ر كيف تصــل طاقة الشــمس إىل القطة التي . 4
تتغذى عىل الطائر. 

التفكري الناقد. 5
-  تســاعد خنفساء الدعســـوقة المـــزارعين على 
التخلص من حشــرة المّن، فما نــوع التفاعل بين 

خنفساء الدعسوقة والمّن؟ 
-  لماذا تكــون كمية الطاقــة المخّزنة فــي بداية 
السلســلة أكبــر مما فــي المســتوى الرابع من 

السلسلة  نفسها؟ 

اح�صب كثافة جماعة من األزهار في مرج، . 	
وأبعاد  نبتة،   550 األزهار  عدد  كان  إذا 

المرج 100م × 66م. 
خريطة . 	 استخدم  ال��م��ف��اه��ي��م  خ��ري��ط��ة 

مسار  لتتبع  سلسلة  شكل  على  مفاهيم 
انتقال الطاقة من الشمس حتى تصل إلى 

جسمك عندما تأكل قطعة من الدجاج.

الخال�صة
تنظيم االأنظمة البيئية

اجلماعة احليوية: جمموعة من املخلوقات احلية من  	
النوع نف�صه، تعي�س مًعا يف املكان نف�صه.

امل��ج��ت��م��ع احل����ي����وي: ع����دد م���ن اجل���م���اع���ات احل��ي��وي��ة  	
املختلفة، تعي�س يف نظام بيئي.

حتديد اأعداد اجلماعات
دة من���و اجل���م���اع���ات احل��ي��وي��ة  	 ت��ن��ظ��م ال���ع���وام���ل امل����ح����دِّ

وت��ك��اث��ره��ا، بحيث آل ي��ت��ج��اوز ع��دد اأف���راده���ا اإم��ك��ان��ات 
النظام البيئي وموارده.

 التفاعل ف�ي املجتمعات احليوية
تعتمد املخلوقات احلية بع�صها على بع�س يف احل�صول  	

على الغذاء واملاأوى.
مكان معي�صة املخلوق احلي ي�صمى املوطن البيئي. 	
اآلإطار البيئي هو دور املخلوق احلي يف النظام البيئي. 	

العالقات الغذائية 
ت��ن��ت��ق��ل ال��ط��اق��ة يف ال��ن��ظ��ام ال��ب��ي��ئ��ي ع���ر ال�����ص��ال���ص��ل  	

الغذائيةعلى �صكل غذاء. 
املنِتجات خملوقات حية تنتج غذاءها بنف�صها.  	
التغّذي  	 طريق  ع��ن  غذائها  على  امل�صتهلكات  حت�صل 

على خملوقات حية اأخرى.
امل��ح��لِّ��الت خم��ل��وق��ات ح��ي��ة حت��لِّ��ل اأج�����ص��ام امل��خ��ل��وق��ات  	

اآلأخرى امليتة.
انتقال الطاقة

الغذائية  	 وال�صبكة  الغذائية  ال�صل�صلة  م��ن  ك��ل  تبنُي 
كيفية انتقال طاقة الغذاء من خملوق حي اإىل اآخر.

تدوير املواد
ي��ت��م ت��دوي��ر امل����واد ع��ل��ى اآلأر������س م��ن خ���الل �صال�صل  	

الغذاء.

2
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�سمم بنف�سك

ما العوامل المحددة؟

سؤال من واقع الحياة  
كم عدد أوراق العشــب يف احلديقة؟ قد يبدو لك أنه ال يوجد حد ألعداد 
أوراق العشــب التي تستطيع النمو هناك. وكام تعلمت سابقا توجد العديد 
من العوامل التــي حتتاجها املخلوقات احلية  مثل نباتات احلديقة لكي تنمو 
د  وتعيش. وعندما تقوم بتجريب هذه العوامل ستالحظ أن هذه العوامل حتدِّ
حجم اجلامعة. كيف يعمل كل من املاء والضوء واملكان ودرجة احلرارة عىل 

حتديد جمموعات النبات؟

 تكوين فرضية  

فكر يف األشــياء التي تعرفها عن حاجات النباتــات، وكّون فرضية من 
خــالل العمل يف جمموعــات توّضح تأثري أحد العوامــل الالحيوية يف 

حتديد عدد نباتات البازالء التي تنمو يف وعاء واحد.

 اختبار الفرضية

اعمل خطة 
  ضع أنت وزمالؤك فرضية، ثم . 1

اختبارها؟  يمكن  كيف  قّرر 
ثم اكتــب قائمة باملواد التي 
حتتــاج بحســب خطوات 

خّططت  التي  التجربــة 
لتنفيذها.

األهداف 
 تالحظ كيف يؤثر كل من املكان 
والضوء واملاء ودرجة احلرارة 
يف عــدد نباتات البازالء التي 

يمكنها النمو يف وعاء ما.
 تصمم جتربــة تبنّّي كيف يمكن 
حيـّدد  أن  الحيــــوي  لعامل 
جمموعة النباتات، مســتخدًما 

املواد واألدوات يف القائمة.

المواد واألدوات 
بذور بازالء، تربة ، بطاقات،  	

رقائق ألومنيوم.
أحواض زراعية صغيرة، ماء،  	

مالعق، سخان أو ثالجة.
شـــباك تدخـل منـــه أشعة  	

الشمس أو أيُّ مصدر ضوئي.

إجراءات السالمة 

حتذير. اغسل يديك بعد استخدامك 
التربة والبذور.
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 ما العامل الالحيوي الذي ستختربه؟ وكيف تقوم باختباره؟ . 2
وما العوامل التي حتتاج إىل التحكم فيها؟ كن دقيًقا 

يف وصفك لكيفية التعامل مع العوامل الالحيوية 
األخرى.

 كم حتتاج من الوقت لتنفيذ جتربتك؟ وما عدد . 3
املحاوالت التي ستقوم هبا إلعادة جتربتك؟

 قــّرر ما البيانــات التي حتتــاج  إىل مجعها، . 4
واعمل جدواًل للبيانات يف دفرت العلوم.

 اقرأ جتربتك كاملة، وختيل أنــك تقوم بتنفيذها، . 5
ا.  وتأكد من أن خطواهتا مرتبة ترتيًبا منطقيًّ

ذ خطتك نفِّ

 تأّكد من موافقة معلمك على خّطتك وجدول بياناتك قبل البدء في العمل.. 1
 نّفذ خّطتك.. 2
 سجل مالحظاتك في أثناء تنفيذ التجربة.. 3
 أكمل جدول بياناتك في دفتر العلوم.. 4

  تحليل البيانات

ا نتائجك باألعمدة لمقارنة عدد النباتات الصغيرة التي نمت في أحواض  التجربة مع عدد النباتات . 1 مثِّــل بيانيًّ
التي نمت في أحواض التجربة الضابطة.

 حّدد متغيرات التجربة.. 2
 حدد العوامل الضابطة في التجربة.. 3

 االستنتاج والتطبيق

1. وضح  كيف تؤثر العوامل الالحيوية التي اختبرتها في جماعة البازالء.

2.  توقع ماذا يحدث لمجموعة البازالء إذا أضفت نباًتا أو حيواًنا آخر إلى الحوض؟

ووّضح  األخرى،  المجموعات  بنتائح  نتائجك  قارن 
كل  في  النبات  نمو  في  المختلفة  العوامل  تؤثر  كيف 

مجموعة.

تــوا�صــــــل
ببياناتك
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12

أشجار اليوكاليبتوس 

العلوم والتقنية   والمجتمع

تتميز أشــجار اليوكاليبتوس - وهي أشــجار موطنها 
األصلي أســتراليا- بنموها الســريع، ويكون جذعها 
ا مستقيًما مما يجعلها مصدًرا ممتاًزا لألخشاب،  أسطوانيًّ
كما يستعمل لب جذعها في تصنيع الورق على نطاق 

واسع، وتنتج أوراقها زيوًتا تستخدم مبيداٍت حشرية.

نظًرا للميزات االقتصادية ألشــجار اليوكاليبتوس تم 
استتزراعها في أنحاء مختلفة من العالم، وهي اآلن من 
األشــجار ذات المردود االقتصادي العالي في العديد 
من البلدان مثل البرازيل وتشيلي واإلكوادور وكولومبيا 
والواليــات المتحــدة وإثيوبيا والمغــرب والبرتغال 

وإسبانيا وجنوب إفريقيا. 

تتفاوت اآلراء حول استزراع أشــجار اليوكاليبتوس؛ 
فالمدافعون عنها يرون أنها فرصة لدفع عجلة االقتصاد، 
أما الذين ينتقدون عمليات استزراعها فيرون أنها دخيلة 
على البيئة؛ فهي تستهلك كميات كبيرة من الماء، وتنتج 
مواد سمية في التربة ال تتيح للنباتات األصلية النمو من 
حولها مخلة بذلك بالتوازن في النظام البيئي. إضافة إلى 
ما ســبق فإن زيوتها قابلة لالشتعال مما يجعلها محفًزا 
لحرائق الغابات؛ ففــي األيام الحــاّرة تتطاير زيوتها 
مشــكلة طبقة من الهواء المشــبع بأبخرتها مما يتيح 

للحرائق فرص االنتقال الســريع من مكان نشوبها إلى 
أماكن أخرى، كما يجعل مهمة إطفاء الحرائق أصعب؛ 
إذ تشكل أخشاب أشجار اليوكاليبتوس وأوراقها وقوًدا 

يضمن استمرار الحريق.

وُيجري مركز األمير ســلطان ألبحــاث البيئة والمياه 
والصحراء دراســات تتعلق بعمليات التشــجير على 
مستوى المملكة خصوًصا في المنطقة الوسطى، ومنها 
الدراسات واألبحاث الخاصة بأشجار اليوكاليبتوس؛ 

الستخدامها في التشجير والمحافظة على البيئة.

هل تدفع عجلة االقت�صاد .. اأم ت�صرالتوازن البيئي؟

ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

ابحث عن اآلثار السلبية لنقل املخلوقات احلية إىل بيئات جديدة. 
اخرت أحد املخلوقات احلية التي تم توطينها يف بيئات جديدة، ثم 

ا يوضح أثره يف التوازن يف البيئة اجلديدة. اعمل عرًضا تقديميًّ
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12دليل مراجعة الفصل

الدرس األول

مراجـعــة األفـكـار الرئيـســة

ما  النظام البيئي؟ 
يتكــون النظام البيئــي من تفاعــل المخلوقات الحية . 1

المختلفة فيما بينها، وبين العوامل غير الحية.
يتكــون الغالف الحيوي من كل األنظمــة البيئية على . 2

األرض.

 المخلوقــات الحيــة والبيئــة 
والطاقة

الجماعة الحيوية هي أفراد نوع واحد من المخلوقات . 1
الحية التي تعيش مًعا في المكان والوقت نفسه.

المجتمع الحيــوي هو كل الجماعــات الحيوية التي . 2
تعيش في نظام بيئي معين.

تكون العوامل المحــددة عوامل حيوية، أو عوامل . 3
الحيوية تؤثر في حجم الجماعة الحيوية.

تنتقل الطاقة في النظام البيئي على شكل غذاء.. 4
توضح كل مــن الشــبكة الغذائية والسلســة الغذائية . 5

العالقات الغذائية في النظام البيئي.

الدرس الثاني

 ان�صخ خريطة املفاهيم التالية، اخلا�صة باآلأنظمة البيئية، واأكملها.

تصور األفكار الرئيسة

تت�صمنتت�صمن

ت�صتمل على

ال�صوءت�صتمل علىت�صتمل على

املنتجات

ت�صتمل على

املاء

منها

منها
منها

ت�صتمل على

عوامل حيوية

 اآلأنظمة البيئية
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12
وّضح الفرق بين كل مصطلحين فيما يأتي:

العوامل الحيوية – العوامل الالحيوية. 1

الغالف الحيوي – علم البيئة. 2

المجتمع الحيوي – الجماعات الحيوية. 3

النظام البيئي – العوامل المحددة. 4

الُمنتِج – الُمستهِلك. 5

الُمستهِلكات – الُمحلِّالت. 6

الشبكة الغذائية – السلسلة الغذائية. 7

اختر اإلجابة الصحيحة: 

أّي مما يلي ال ُيعّد من العوامل الحيوية؟ . 8

أ- البعوضة                  ب- شجرة الصنوبر

ج- أشعة الشمس          د- الفطر 

البحيرة، والنهر، والغابة، تعد أمثلة على: . 9
ب- الُمنتِجات أ- اإلطار البيئي 

د- النظام البيئي ج- الجماعة 

ما المجموعة التي تضم أفرادً ا من النوع نفســه، وتعيش . 10
في المكان والوقت نفسيهما؟

أ- الموطن                           ب- الجماعة الحيوية
ج- المجتمع الحيوي          د- النظام البيئي

أّي مما يلي ُيعد من الُمنتِجات؟. 11
أ- األعشاب               ب- الفطريات

ج- الحصان               د- األسماك 

استخدم الشكل التالي في اإلجابة عن السؤال 12.

المخطط في الشكل أعاله مثال على: . 12

ج- نظام بيئي  أ- سلسلة غذائية      

ب- شبكة غذائية       د- جماعة حيوية

أّي مما يلي ُيعد من العوامل الحيوية؟. 13

أ- أشعة الشمس         ب- الماء

د- درجة الحرارة  ج- البكتيريا               

ن الغالف:. 14 جميع األنظمة البيئية على األرض ُتـكوِّ

ب- الحيوي أ- الجوي           

د- المائي  ج- الصخري       

مجموع الجماعات الحيوية في النظام البيئي تشّكل: . 15

ا       ب-  موطًنا  أ-  مجتمًعا حيويًّ

د- عوامل محددة  ا            ج-  نظاًما بيئيًّ

الشبكة الغذائية نموذج يصف: . 16

أ- انتقال الطاقة في النظام البيئي. 

ب- استخدام المنتجات للطاقة 

ر النظام البيئي باستمرار  ج-  تغيُّ

د- العوامل الطبيعية المؤثرة في الجماعات

تثبيت الم���فاه������يم

ا�صتخدام المفردات
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12
اســتنتج لماذا يعد صحيًحا اعتبــار الُمحلِّالت من . 17

المستهلكات.

اكتــب قائمة بمــواد غذائية تأكلها، تقــع في بداية . 18
السلسلة الغذائية.

ا، وحّدد عليه العوامل . 19 ارسم وحّدد ارسم نظاًما بيئيًّ
الحيويـة والعوامل الالحيوية، وصف ثالث عالقات 
بين مخلوقــات حية  تعيش في هــذا النظام البيئي.

اذكر ثالثة عوامل ُمحددة في نظام حوض األسماك . 20
البيئــي. وصف كيــف يؤثــر كل عامل فــي نمو 

المجموعات الحيوية فيه.

صف الموطن البيئي الذي تعيش فيه.. 21

صّنف اذكر عشــر مــواد غذائية تحبهــا، وصّنفها . 22
بحســب مصدرها إلى منتجات أو مستهلكات، أو 

محّلالت، واكتب توضيًحا موجًزا لهذا التصنيف.
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ال�صه��ور

استخدم الرســوم البيانية ُيظهر الرسم البياني أعاله . 23
التغير في حجم جماعة من الحشــرات تعيش على 
األزهار. في أي شــهر يكون حجم الجماعة أصغر، 

وفي أي شهر يكون حجمها أكبر؟

توقع مــاذا يحــدث لنظــام بيئــي إذا ُأزيلت منه . 24
المحلّالت؟

إعداد عرض باستخدام الوســائط المتعددة ابحث . 25
عن شــرائح، أو صــور تظهر أنظمة بيئيــة مختلفة، 
ونّظمهــا لتقديمها في محاضرة، واســتخدم عنواًنا 

ُتعّرف فيه كل شريحة.

ا، وابحث عن . 26 البحث عن معلومات اختر نظاًما بيئيًّ
النباتات والحيوانات التي تعيش فيه، والحظ كيف 
يتفاعــل بعضها مع بعض، وارســم ملصًقا يوضح 

شبكة الغذاء في هذا النظام البيئي

اأن�ص���طة تق���ويم االأداء

 كثافــة الجماعــة الحيويــة إذا كانــت كثافة . 27
جماعة مــن األرانب واحد لكل 100م2، فكم 
أرنًبا يوجد في المنطقة نفســها، ضمن مساحة 

أبعادها 900م × 25م ؟

استخدم الجدول اآلتي في إجابة السؤال 28.

ال�صنة
 م

جماعة
 اآلأرانب

جماعة القطط 
البرية

197010039
197513380
19809461
19856563
19908045

التغير في حجم الجماعة 

التغير في حجم الجماعة استخدم المعلومات . 28
في الجدول أعــاله لعمل رســم بياني لحجم 
جماعة كل من األرانب والقطط البرية بالنســبة 
إلى الزمن. اعتماًدا على المخطط، استنتج كيف 
يؤثر حجم جماعة األرانــب في حجم جماعة 

القطط البرية.  

التفك��ير الن�����اق�������د
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يوؤثر ا�س��تخدام موارد األأر�ض 
يف حي��اة األإن�س��ان واملخلوقات 
البيئ��ة  ويف  األأخ��رى،  احلي��ة 

عموًما.

الدرس األول
ا�ستخدام الموارد الطبيعية

الطبيعية  الموارد  الرئيسة الفكرة 
في األرض محدودة.

الدرس الثاني
األإن�سان والبيئة

اإلنسان  يـــؤثر  الرئيسة الفكرة 
المــوارد  فــي  رئيس  بشــكل 
وإعادة  الترشيد  وُيعدُّ  الطبيعية. 
التدوير،  وإعادة  االســتخدام، 
ثالث طرائــق مهمة في التعامل 
مع الحياة والبيئة، وتساعد على 

الحفاظ على الموارد الطبيعية.

موارد األرضموارد األرض

ال�ف��س�ل

13

الطاقة الشمسية

تزّودنا الشــمس بكميات وافرة من الطاقة، لكن معظمها ال يزال إلى يومنا هذا غير 
ُمستَغّل؛ فاأللواح الشمسية المبينة في الشكل تمتص الطاقة الشمسية، وتحّولها إلى 

طاقة كهربائية، مّما يقلِّل من استهالك المصادر األخرى للطاقة. 
للبحث عن  اإللكترونية  الشبكة  عبر  مواقع  أو  المكتبة  استخدم  العلوم    دفتر 

استخدامات الطاقة الشمسية، واكتب في دفتر العلوم وصًفا ألحد االستخدامات.
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نشاطات تمهيدية

ما املوارد الطبيعية؟ 
هل تستطيع العيش دون أكياس البالستيك أو أقالم 
الرصاص الخشبية؟ ماذا عن السيارة أو التلفزيون؟ 
كل شــيء تحتاج إليه، أو تســتخدمه من غذاء أو 
لباس أو تجهيزات مدرسية ووسائل نقل يرجع إلى 
موارد طبيعية. هذا النشاط يمنحك فرصة لتفكر في 

أنواع الموارد الطبيعية التي تستخدمها يوميًّا. 
ارسم في دفتر العلوم جدواًل من خمسة أعمدة . 1

معنونة بـ: بالســتيك، ورق، معــدن، زجاج، 
خشب. 

فّكر في األشياء التي تستخدمها يوميًّا في منزلك . 2
أو في غرفة صفك، والمصنوعة من هذه المواد، 

ودّون أكبر عدد منها في كل عمود. 
التفكير الناقد  اكتب فقرة في دفتر العلوم توضح . 	

فيها أّي المواد السابقة تعتمد عليها أكثر؟ ولماذا؟ 
وضّمن هذه الفقرة توضيًحا للمورد الذي يمكن 

الحصول منه على هذه المواد.

منتصفها  من  الورقــة  اطِو 
ا. طوليًّ

اطِو الورقة مــن طرفها العلوي 
مرة أخرى بمقدار 2.5 ســم، 

كام يف الشكل.

خطوًطا  وارســم  الورقة،  افتح 
عــى طــول الطيــة العلويــة، 
وعنوهنا، كام هو مبني يف الشكل.

قبل قراءة الفصل دّون أمثلة عى املوارد الطبيعية التي  تصنيف
تعرفها يف العمود املناســب. وبعد قراءتك للفصل أضف إليها 

أمثلة أخرى.

اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 	
موارد غري  متجددةموارد 

متجددة

املوارد الطبيعية اعمل املطوية اآلتية 
لتســاعدك عى التمييــز بني املوارد 

املتجددة وغري املتجددة.
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أتهيأ للقراءة

1  أتعّلم  يقوم القارئ الجيد بالمقارنة والتمييز بين المعلومـات في أثناء قراءته. وهذا 
يعني النظر إلى أوجه الشبه واالختالف، مما يساعد على تذكر األفكار المهمة. ابحث عن 

 المفردات أو الحروف التي تدل على أنَّ النص يشير إلى تشابه أو اختالف:

2  أتدرب اقرأ الفقرات اآلتية، ثم الحظ كيف استعمل المؤلف مفردات المقارنة لتوضيح 
التشابه واالختالف بين أنواع الموارد الطبيعية المتجددة  والموارد الطبيعية غير المتجددة.

3 أطّبق بّين أوجه الشبه واالختالف بين تلوث الماء وتلوث 
الهواء من خالل قراءتك للدرس الثاني في هذا الفصل.

الم��ق�ارن��ة

تســّمى الموارد  التي يمكن تعويضها خالل 100عام أو أقل الموارد  المتجددة، كالمبينة في 
الشــكل5، فالطاقة الشمســية مصدر متجدد يعطينا الطاقة كل يوم منذ ماليين السنين، وهي 
بذلك توفر الطاقة الالزمة لتقوم النباتات بعمليــات البناء الضوئي، التي توفر بدورها الغذاء 

الذي يعتمد عليه اإلنسان والحيوانات.
األشجار كذلك من الموارد  المتجددة؛ ألن معظمها سوف ينمو مرة أخرى بعد قطعه خالل 

أقل من 100عام.
هل تالحظ الفحم الحجري أو النفط الخام من بين موارد  الطاقة في الشــكل6؟ على عكس 
المــوارد  الطبيعية المتجددة يحتاج كل من الفحم والغاز الطبيعي والنفط إلى آالف الســنين 
حتــى يتكون في باطن األرض؛ لذا فهي موارد  طبيعيــة غير متجددة، فالموارد  الطبيعية غير 

المتجددة هي الموارد  التي ال يمكن تعويضها طبيعيًّا خالل 100عام. 

كلمات املقارنة والتفريق
لالختالفللم�شابهة

لكنكـ

ورغممثل

ا بخالف�أي�شً

ومن ناحية �أخرىم�شابه لـ

مع �أنيف �لوقت نف�شه

ومن جهة �أخرىبطريقة مماثلة 

على عك�سكذلك
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قبل القراءة
م  اأو  غ

بعد القراءةالعبارة
م  اأو  غ

يوجد أكثر من نصف أنواع النباتات في الغابات المطيرة.. 1

تستخدم جميع مخلوقات األرض الموارد الطبيعية.. 	

تعّد األشجار موارد طبيعية غير متجددة.. 3

الفحم والنفط والرياح ثالثة أمثلة لموارد طبيعية غير متجددة.. 	

ُتبّطن أرضية بعض مكّبات النفايات بالنايلون لمنع تسرب الملوثات.. 	

ا غير متجدد.. 	 يمكن اعتبار الماء مورًدا طبيعيًّ

ال تعد المركبات موارد  رئيسة لملوثات الهواء.. 	
تكمن إحدى طرائق التقليل من الفضــالت الصلبة في التصّدق بالمالبس . 	

المستعملة.
ال يمكن إعادة تدوير بقايا الطعام.. 	

رّكز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

1  قبل قراءة الفصل أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه.

اكتب )م( إذا كنت موافًقا على العبارة. 	
اكتب )غ( إذا كنت غير موافق على العبارة.  	

	 بعد قراءة الفصل ارجع إلى هذه الصفحة لترى إن كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

إذا غيرت إحدى اإلجابات فبّين السبب. 	
صّحح العبارات غير الصحيحة. 	
استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك. 	

توجيه القراءة وتركيزها
يف أثناء قـــراءتك، استعـــمل 

مهارات مثـل التلخيص والربط؛ 

فذلك يساعدك عىل فهم املقارنة.
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مشكالت في الغابات المطيرة

المال لتشتري مشغل أقراص مدمجة. واليوم عندما كنت  منذ شهور وأنت توفر 
الغابات  إن  يقول:  ا في اإلذاعة  تقريًرا إخباريًّ السوق لشرائه سمعت  إلى  متوجها 
يعادل  ما  أو  ا،  يوميًّ قدم  كرة  ملعب  مساحة   بمعّدل  وتتناقص  ُتدّمر  المطيرة 
ا، إنها مساحة كبيرة من األرض! يبين شكل1 مساحة الغابات  117000كم2 سنويًّ

المطيرة التي أُْتِلَفْت فعاًل في أمريكا الجنوبية. 

نموها  يمكن  ال  ربما  أشجارها  ُتقطع  التي  المطيرة  الغابات  أن  التقرير  ويوّضح 
مرة أخرى، وأن فقدانها يعني فقدان الحياة البرية؛ حيث إن أكثر من نصف أنواع 
األدوية  بعض  أن  كما  فيها.  تعيش  األرض  على  الطيور  أنواع  وُخمس  النباتات 
أن  يعني  مما  المطيرة،  الغابات  نباتات  من  ُتستخلص  السرطان  كأدوية  المهمة 

تدميرها سيؤثر سلًبا في اكتشاف العديد من األدوية.

عمل كثير من الناس الذين يسكنون الغابات المطيرة على إزالة مساحات واسعة منها، 
للتجار. وانتهى  لبيع األخشاب  أو  الالزمة للماشية،  أو األعشاب  المحاصيل  لزراعة 
التقرير بالقول إن اتخاذ إجراءات صحيحة قد يساعد على الحفاظ على الغابات المطيرة.

أمريكا  في  األمازون  حوض  ال�سكل1 يحتوي 
الجنوبية على أكبر الغابات المطيرة 

)االستوائية( مساحًة في العالم.

الدر�ض

األهداف 
توضح استخدامات الموارد.	 
تصف كيف تصنف الموارد.	 
على 	  المحـافـــظة  كيفيــة  توضح 

الموارد.

األهمية
إذا فهمــت أصــل املــوارد وكيفيــة 
استخدامها فإنك تستطيع اختاذ قرارات 
صائبة حول األشــياء التي تشرتهيا أو 

تستخدمها.

استخدام الموارد الطبيعية
1

 مراجعة المفردات
منطقــة جغرافية  املنطقــة احليوية:
وأنظمة  مناخــات  لهــا  شاســعة 
أمثلتها منطقة  بيئية متماثلة. ومــن 

الغابات االستوائية المطيرة.

المفردات الجديدة 
املوارد الطبيعية 	
املوارد املتجددة 	
املوارد غري املتجددة 	

مو�قع �نت�شار �لغابات �ملطرية حتى 
�أو�خر عام 1980م.

�أُْتِلَفــْت فيهــا �لغابــات  �ملو�قــع �لتــي 
�أو ت�شــررت ب�شــكل �شــديد منــذ عــام 

1940م.

ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa
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ال�سكل3 القطن، والمعادن، واألشجار 
الموارد  على  أمثلة  والماء 

الطبيعية.
المــوارد  هــذه  أّي  اســتنتج 
الطبيعية محدودة في األرض؟

الالزمة  المواد  على  نحصل  ال�سكل	  
األقـراص  مشـغل  لصناعة 
المدمجة من مصادر مختلفة.

هل ن�س��تخدم اأ�س��ياء ت�س��ر بالبيئة؟ عند وصولك إلى الســوق، هل فكرت 
في التقرير اإلخباري؟ لعلك الحظــت في أثناء تجوالك بين المحالت أن معظم 
عبــوات المنتجــات والصناديق التي توضــع فيها مصنوعة من الــورق المقّوى 
المصّنع من الخشب. وكما تعلم، فإن مصدر الخشب هو الغابات، سواء المطيرة 

االستوائية أو غيرها. هل يمكن تعبئة هذه المنتجات بطريقة أخرى؟ 
لنلق نظرة على مشغل األقراص المدمجة  الذي تريد شراءه )انظر الشكل2(، فهو 
مصنوع من البالستيك، ومحفوظ في علبة من الورق المقوى. أما أسالكه وبراغيه 
وبعض أجزائه الداخلية فهي فلزية. ال يمكن الحصول على الفلزات والبالستيك 

من األشجار، فمن أين نحصل عليها؟ وما مصادرها؟

الموارد  الطبيعية

ا، مصنوعة مــن مواد مأخوذة من  معظم المواد التي تشــتريها أو تســتخدمها يوميًّ
موارد  طبيعية. فــالموارد  الطبيعية هي األشياء التي توجد في الطبيعة وتستخدمها 
المخلوقات الحية. ويبين الشــكل	 بعض األمثلة عليها. وتستخدم المخلوقات 
الحية الموارد  الطبيعية لســد احتياجاتها، فالخضراوات التــي تأكلها مثاًل مورد 
طبيعي يزودك بحاجتك من الغذاء، كما أن األشــجار والمعادن المســتخدمة في 
تصنيع األثاث، والبالســتيك واألشــياء الفلزية في منزلك هي كذلك ُمصنَّعة من 
المــوارد  الطبيعية، التي توفر لك الضروريات مــن المواد واألدوات، إضافة إلى 

وسائل الرفاهية، مثل مشغل األقراص المدمجة.
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ل األأقرا�ض المدمجة؟ تعرف اآلن أن مشــغل  ماذا يدخل في ت�سنيع م�س��ِغّ
األقراص المدمجة يحفظ في علبة الورق المقوى التي تصنع من األشــجار، وأن 
األشــجار من الموارد الطبيعية. ولكن ماذا عن المواد البالستيكية الُمستخدمة في 
تصنيعه ؟ من أين تأتي؟ ُيصنع البالستيك من النفط الخام، وهو سائل طبيعي ثقيل 
يســتخرج من باطن األرض بحفر آبار عميقة للوصول إليه، ومن مشــتقاته يمكن 
صناعة البالســتيك، والحبر والصبغات.  ماذا عن األجزاء الفلزية في المشــغل؟ 

وكيف يتم صنع البراغي الالزمة لتركيبه؟

م��وارد طبيعية اأخرى األشــجار والنفط الخام والمعادن التي ُتستخلص منها 
الفلزات موارد طبيعية تســتخدم مباشرة في صناعة مشغل األقراص. فهل هذا كل 
شيء؟ إن قطع األشجار، وحفر اآلبار والمناجم، وعملية نقل الموارد الطبيعية إلى 
المصانــع، كل ذلك يحتاج إلى الطاقة. كمــا أن عملية إنتاج علب الورق المقوى 
أو البالســتيك أو األســالك والبراغي تحتاج بدورها إلى الطاقة. فما مصادر هذه 

الطاقة؟ 
إذا كانت إجابتك: الموارد الطبيعية، فهذا صحيح. فالشــاحنات التي تنقل المواد 
)الموارد الطبيعية(  الضرورية لتصنيع المشغل إلى المصانع تحتاج إلى البنزين أو 
الديزل، وهما من مشتقات النفط الخام. والكهرباء التي تشّغل اآلالت المستعملة 
في تصنيع المشغل ربما تولَّد من حرق الفحم الحجري، وهو كذلك مورد طبيعي  

آخر ُيستخرج من باطن األرض، وهو بذلك يشبه النفط الخام.

جميع المخلوقات ت�ستخدم الموارد الطبيعية مثلما رأينا في الفقرة السابقة، 
يحتاج صنع مشــغل األقراص المدمجة الواحد إلى مــوارد طبيعية مختلفة. فّكر 
في جميع الموارد الطبيعية التي ُتســتخدم في صنع شيء أكبر، كبناء منزل أو برج 
سكني. إن المواد المستخدمة في إنشاء المنازل متعددة، مثل الخشب، والزجاج، 
والحجارة، والبالســتيك. كما أن اآلالت المســتخدمة في هذه العملية تستهلك 
ز المنزل بمصادر اإلضاءة الثابتة، وحاميات النوافذ، وأنابيب المياه  الوقود. ويجهَّ
واألســالك الكهربائية، وُيؤثث بعد االنتهاء من البناء بموارد طبيعية أخرى. واآلن 
فّكر، هل هناك مــوارد طبيعية كافية لتفي باحتياجات بنــاء منزل لكل واحد مّنا؟ 
ربما، ولكن اإلنسان يستخدم الموارد الطبيعية لتلبية المزيد والمزيد من احتياجاته 
األخرى، ومنهــا تأمين متطلبات الرفاهيــة المختلفة. في حيــن أن المخلوقات 
الحية األخرى مثل الحيوانات تســتخدم الموارد الطبيعية لتأمين الغذاء والمأوى 
الضروريين الستمرار حياتها فقط. فهل يمكن أن يؤدي استخدام الموارد الطبيعية 

إلى نفادها؟ ربما؛ فذلك أمر يعتمد على نوع المصدر الطبيعي.
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كل  في  الطبيعية  الموارد  ال�سكل	 توجد 
مكان؛ في وسط المدينة والحدائق 

العامة والمتنزهات.

الموارد الطبيعية المتاحة

تخيــل أنك ذاهب في يوم ربيعي في رحلة على دراجتك إلى حديقة عامة كالمبينة 
في الشكل 4، وجلست على العشب تراقب أشــعة الشمس الجميلة، واألشجار 

من حولك.

إن أشعة الشمس واألشجار والماء جميعها موارد طبيعية، كما أنها تشترك في أمر 
آخر؛ فجميعها ال تنفد؛ ألنها موارد طبيعية متجددة.

الم��وارد الطبيعي��ة المتجددة ُتســمى الموارد  التي يمكــن تعويضها خالل 
 100 عــام أو أقل المــوارد المتجددة. فالطاقة الشمســية مورد متجــدد يعطينا
  الطاقــة كل يــوم منــذ مالييــن الســنين، وهــي بذلك توفــر الطاقــة الالزمة
  لتقــوم النباتــات بعمليــة البنــاء الضوئي، التــي توفــر بدورها الغــذاء الذي
  يعتمــد عليــه اإلنســان والحيــوان. هــل اســتخدمت يوًمــا حاســبة تعمل
  بالطاقــة الشمســية؟ تســتخدم هــذه اآلالت الطاقــة الضوئية  إلنتــاج الطاقة

 الكهربائية الالزمة للقيام بالعمليات الحسابية. 
األشــجار كذلك من الموارد المتجددة؛ ألن معظمها ســوف ينمــو مرة أخرى 
بعد قطعه خالل أقل من 100 عام. يســتخدم الناس األشــجار فــي بناء المنازل 

درا�سة مغلف الهدايا
الخطوات

 سوف يعطيك معلمك شيًئا ما . 1
لتغلفــه. ناقش مع مجموعتك 
الطرائق المختلفة والمواد التي 

ُتستخدم عادة في تغليفه. 
  فّكــر في الطرائــق المختلفة . 2

للقيام بذلك. هل األغلفة مادة 
يمكن  وهل  الفائــدة؟  عديمة 
اســتخدامها مرة أخرى؟ وهل 

من السهل التخلص منها؟ 
 غّلف الشــيء، ثــم اكتب في . 	

الطبيعية  المــوارد  العلوم  دفتر 
التي اســتخدمتها فــي عملية 

التغليف هذه.
التحليل

 ما المشكالت التي واجهتها أثناء . 1
استخدامك طريقة التغليف؟

 لماذا تعتقــد أن المادة التي . 2
هي  التغليف  في  استخدمتها 

مادة جيدة؟
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أمثلة  واألشجار  الشمس،  ال�سكل	 ضوء 
المتجددة.  الطبيعية  الموارد  على 
وكذلك الطوب الطيني المستخدم 

في بناء المنازل.

املوارد املتجددة تجربة عملية
ارجع إلى كراسة التجارب العملية على منصة عين اإلثرائية

وصناعة األثاث، كما أنها ُتحرق بوصفها وقوًدا للحصول على الطاقة. هل تعرف 
استخدامات أخرى للخشب؟ )انظر الشكل 5(

  ملاذا ُتعد الشجرة مورًدا طبيعيًّا متجدًدا؟

الماء مصدر متجدد آخر. هل تعلم أن الماء الذي نشــربه موجود على األرض منذ 
ماليين السنين؟

 إذ ُتبّخر أشعة الشمس ماء البحار واألنهار والمحيطات، 
 فيتصاعــد البخار إلــى الغــالف الجوي، ثــم يتكاثف
  ليشــكل الغيوم، ثم يتســاقط على شــكل مطــر أو برد
 أو ثلــج، وتتكرر هذه العمليات باســتمرار. ويعرف هذا 
بــدورة الماء فــي الطبيعة، ومن خالل هــذه الدورة ُيعاد 

استخدام الماء مرات عديدة. 
ُتعــد الرياح كذلك مثــااًل آخر على المــوارد المتجددة، 
حيث تســتخدم لدفــع القــوارب الشــراعية في عرض 
البحــر. كمــا أن طاقــة الرياح كانــت تســتخدم قديًما 
 لتحريك طواحين الهواء لرفع المــاء من اآلبار الجوفية.

 أما اليوم فتستخدم في توليد الكهرباء.
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الم��وارد غي��ر المتجددة هل تالحظ الفحم الحجــري أو النفط الخام من بين 
مصادر الطاقة في الشــكل6؟ على العكس من الموارد الطبيعية المتجددة يحتاج 
كل من الفحم والنفط إلى ماليين الســنين حتى يتكون في باطن األرض؛ لذا فهي 
مــوارد طبيعية غير متجددة، فالمــوارد الطبيعية غير المتجددة هــي الموارد التي 
اليمكــن تعويضها طبيعيًّا خالل 100 عام.  علــى كل حال، فإن الفحم الحجري 
والنفط سوف ينفدان، ولن يبقى منهما شيء ما لم نستبدل بهما موارد طاقة أخرى، 

أو نقلل استهالكنا من الطاقة.

ما الذي جيعل املوارد غري متجددة؟  

كمــا تالحظ أن عملية تكّون المــوارد غير المتجددة بطيئة، وتحتــاج الموارد غير 
المتجــددة إلى وقت طويل لتتكون مرة أخرى؛ فعمليــة تكّونها بطيئة؛ لذلك يجب 
استخدامها بحكمة. ُيظهر الشــكل6 بصورة تقريبية ما يحتاج إليه العالم من الطاقة 

اليوم. فإذا نفدت مصادر النفط الخام، فكيف يكون شكل القطاع الدائري أعاله؟

ال�سكل	 كما تالحظ في القطاع  الدائري، 
إلى  حاجتـنا  مـن   ٪39 فإن 
و٪22  النفط،  يوفره  الطـاقـة 
ويعتقد  الفحم.  يوفره  منها 
لديـنا ما يكفي  أن  العلماء 
من الفحم حتى 200 عام. 
نستخدم  بقينا  إذا  ولكن 
النفط بالنسبة الحالية نفسها 
 -30 خـــالل  سينفد  فإنه 

40 سنة.
ببعــض موارد  قائمة  اعمــل 
الطاقــة التي تســتخدمها في 

منزلك. 

وسائل النقل املعتمدة عىل البنزين 
والكهرباء

ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب 
شبكة اإلنرتنت للحصول عى 
معلومات حول املركبات التي 

تعمل بالكهرباء والبنزين.
ف�شر كيف تعمل �ل�شيار�ت �ملهجنة،  ن�ساط
مقارنــة  �لبنزيــن  عــــلى  حتافـــظ  وكيــف 

بال�شيار�ت �لعادية؟

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

 39% نفط خام 
 22% فحم

 23% غاز طبيعي 
 8% طاقة نووية 

 8% �أخرى
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البنزين  على  المعتمدة  ال�سكل	 السيارات 
الشكل  في  كالتي   - والكهرباء 
البنزين؛  استخدام  من  تقّلل   -
محركين:  على  تحتوي  فهي 
أحدهما يعمل بالبنزين، واآلخر 

بالكهرباء.

المحافظ��ة عل��ى الموارد هو التــدرب على حماية الموارد الطبيعيــة والحفاظ عليها 
بحيــث تبقى دائًما متوافرة. وكما ســتتعلم فيما يلي، فإن كالًّ مــن الموارد المتجددة مثل 
الماء والهواء والغذاء، والمــوارد غير المتجددة مثل النفط والفحم الحجري، تحتاج إلى 
حمايتها والحفاظ عليها. ويوضح الشكل 7 إحدى الطرق التي يستخدمها الناس ليحافظوا 
على النفط. وقد نهانا الله في محكم تنزيله عن هدر الموارد التي ســخرها لنا واإلسراف 

فيها، فقــال تعالــى: ﴿ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  

]األنعام:141[. ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾

يطفاأ حمرك �لبنزين يف �أثناء حركة 
�ل�شيارة ب�شرعات منخف�شة.

يعمل حمرك �لكهرباء على دعم حمرك �لبنزين 
عندما ت�شعد �ل�شيارة مرتفًعا �أو تت�شارع.

اخترب نف�سك
عّدد بعض الموارد الطبيعية. . 1
من . 	 عليها  حصلت  التي  القائمة  في  الموارد  �سنف 

متجددة  وغير  متجددة  إلى  أعاله  السؤال  إجابة 
وفسر لماذا؟ 

الطبيعية . 3 الموارد  األرنــب  يستخدم  كيف  �سف 
للمحافظة على بقائه حيًّا؟

التفكير الناقد هل الغابات المطيرة متجددة أم ال؟ . 	
فسر إجابتك.

تتبْع مراحل تحويل غصن شجرة إلى عصا . 	
مضرب معروضة في واجهة متجر، وصف 
التغليف  وعمليات  الطاقة،  أشكال  جميع 

الالزمة لتحويله إلى منتج تجاري.

الخال�سة
م�سكالت يف الغابات املطرية

	 .� يتم قطع �أ�شجار �لغابات �ملطرية مبعدل �شريع جدًّ
�نــقــر��ــس �لكثري من  	 �لــغــابــات �ملــطــرية ي�شبب  ــة  �إز�لـ

�ألأنو�ع �لربية، و�لق�شاء على �لنباتات �لتي ميكن �أن 
تزودنا باألأدوية.

املوارد الطبيعية
�إليه  	 حتتاج  �شيء  كل  على  �لطبيعية  �ملــو�رد  ت�شتمل 

�ملخلوقات �حلية لال�شتمر�ر يف �حلياة.
املوارد الطبيعية املتاحة

�أو  	 �شنة   100 �ملتجددة ميكن جتــددهــا خــالل  ــو�رد  �ملـ
�أقل.

عام  	  100 �أكــر من  �إىل  �ملتجددة  �ملـــو�رد غري  حتتاج 
لتتجدد.
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الدر�ض

استكشاف المشكالت البيئية 

هل شــاهدت يوًما موقًعا إلنشاء طريق ســريع )انظر الشكل8(؟ أحياًنا يتم جرف 
جوانب التالل وقطع األشــجار والنباتات، مما يفقد الحيوانات مأواها ومصادر 
غذائها، فيموت بعضها، ويبحث بعضها اآلخر عن مكان آخر للعيش فيه. أما اآلن 
فتعمل شركات اإلنشــاء على إعادة تأهيل األراضي التي دمرتها، مما يساعد على 

الحفاظ على الحياة البرية في منطقة العمل.
لكن ماذا لو لم تجد الحيوانات مكاًنا آخر لتعيش فيه؟ يفقد العديد من الحيوانات 
والنباتات موطنه بســبب نشاطات اإلنســان المختلفة، مثل الزراعة والرعي وبناء 
المنــازل، وبذلك تصبح مهددة باالنقراض. هذا ما يحدث في العديد من الغابات 
االستوائية. كما تؤثر نشاطات اإلنسان في نوع الموارد الطبيعية وكميتها كاألرض 

والماء والهواء. 

تأثير اإلنسان في األرض 

ما المســاحات التي تحتاج إليها؟ ال تفكر في منزلك فقط، بل فكر في مدرستك، 
ومن أين يأتي طعامك، والمســاحات األخرى التي تستخدمها. إذا بدأت بإضافة 
مســاحات أخرى فســتالحظ أنها أكبر مما تتخيل، فشــطيرة المربى والزبد مثاًل 
تحتاج إلى مســاحات لزراعة القمح لصنع الخبز، وبقــرة للحصول على الزبد، 

ومزرعة أخرى للحصول على السكر والفاكهة الالزمين لصناعة المربى.

األهداف 
توضح تأثير الناس في البيئة.	 
تصف األنواع المختلفة للتلوث.	 
تصف مشكالت النفايات الصلبة.	 
اســتخدام 	  كالًّ من ترشــيد  توضــح 

الطبيعية، وإعادة استخدامها،  الموارد 
وتدويرها.

األهمية
معرفتــك بأثر نشــاطاتك فــي البيئة 
يســاعدك على تحديد خيارات يمكن 
أن تقلــل مــن حدوث المشــكالت 
البيئيــة، وتمّكنك مــن اتخاذ قرارات 

يومية تساعدك على حماية البيئة.

اإلنسان والبيئة 2

 مراجعة المفردات
الموطن: مكان تعيش فيه المخلوقات 
والمأوى  بالغــذاء  ويزودها  الحيــة 
التي  والرطوبــة ودرجــة الحــرارة 

تحتاج إليها للبقاء على قيد الحياة.
الغالف الحيوي: الجزء  الحيوي من 
األرض، ويشمل الجزء العلوي من 
القشرة األرضية والغالف الجوي 

وجميع المسطحات المائية.

المفردات الجديدة 

مكبات النفايات  	
امللوثات 	
املطر احلميض 	

الفضالت الصلبة 	
إعادة التدوير 	

ال�سكل	  عملية اإلنشاء تدمر أجزاء من البيئة. وتساعد قوانين الحماية في بعض الدول على 
تقليل كمية الدمار الذي تحدثه.

ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa
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مدينة الزلفي

ا�ستخدام األأرا�سي بحكمة إن كل األشياء التي نقوم بها في حياتنا اليومية تحتاج 
إلى أرض. ففي كل مرة نبني فيها منزاًل أو نشق شارًعا أو ننشئ مصنًعا في المدينة، 
نســتخدم مساحات جديدة من األرض )انظر الشــكل9(. وبالنظر إلى العالم من 

حولنا، سنالحظ أن كمية األراضي المتوافرة أصبحت قليلة ومحدودة. 

يحتــاج الناس إلى الغذاء واللبــاس والعمل وإلى مكان يعيشــون فيه، وكل هذه 
األشياء تحتاج إلى األرض. ولكن الحفاظ على المواطن الطبيعية أمر مهم. تذكر 
أن الموطــن هو المكان الذي يعيــش فيه المخلوق الحي، فعنــد تجفيف منطقة 
مســتنقعات بهدف البناء عليها يختفي كل من المستنقع والمخلوقات الحية التي 

تعيش فيه.

ألغراض  األرض  ال�سكل	 تستخدم 
عدة باإلضافة إلى الزراعة.
بـعـــض اسـتعماالت  حـدد 

األراضـي فـي المـدن.

متطلبات املوطن 
ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب شبكة 
ف متطلبات املوطن لكل  اإلنرتنت لتعرُّ

من الدب والذئب الرمادي.
عــــّدد �ألأطعمة �لتــي تاأكلها هذه  ن�س��اط
ــف �لبيئــة �لتــي ميكــن �أن  �حليو�نــات، و�شِ

تعي�س فيها.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية
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املركز الوطني للرقابة عىل 

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

االلتزام البيئي. 
ن�س��اط بالبحث يف م�شــادر �ملعلومــات على 
�ألإنرتنــت �أكتــب تقريــًر� موجــًز� عــن جهود 
�ململكــة �لعربيــة �ل�شــعودية ممثلــة يف �ملركز 

�لوطني للرقابة على �أللتز�م �لبيئي.

ُتفــرض العديد من القوانيــن لحماية األراضي،  قواني��ن ا�س��تخدام األأرا�سي
والحّد من تدميــر المواطن البيئية. فقبل القيام بعمليات اإلنشــاء في مكان جديد 
يجب دراســة هذا المكان، ومعرفة تأثير العمليات اإلنشــائية في المواطن البيئية، 
والمخلوقات الحية، والماء، والتربة في المنطقة. فإذا أظهرت الدراســة أنه موطن 
ألحد الحيوانات المهددة باالنقراض، أو أن أعمال البناء ســتؤثر سلًبا بشكل كبير 

في البيئة، فال يسمح بالبناء.

مكّب��ات النفايات ينتج الفرد كل يوم في المدن الكبيرة 2.1 كجم من النفايات. 
فكيف يتم التخلص منها؟ إن 57٪ مـــن النفايات ُتنقـــل إلى مكّبات النفايات، 

)انظر الشكل10(، وهي مساحة من األرض مخصصة لطمر النفايات. 

 تســمى أي مادة تضّر بالمخلوقــات الحية وُتْحدث خلاًل فــي عملياتها الحيوية 
ن أرضية مكبات النفايات الحديثة بالطين، أو بمفارش بالســتيك؛  ثات. ُتبطَّ الملوِّ
لمنع تســرب الملوثات الكيميائية. لكن بعض الملوثات تتســرب رغم ذلك إلى 
البيئــة المحيطة. وإذا وصلت  الملوثات الكيميائية إلى الغذاء الذي تأكله أو الماء 

الذي تشربه فإنها تؤدي إلى مشكالت صحية.

معظم الفضــالت التي نطرحها في مكبات النفايات ليســت مضّرة بالبيئة، إال أن 
بعضها مثل البطاريــات والدهانات ومواد التنظيف المنزليــة، يحتوي على مواد 
كيميائية خطيرة قــد تصل إلى األنهار والبحار. وتســمى الفضالت التي تحتوي 
ثات النفايات الخطرة. تطالب بعض المجتمعات  على مواد كيميائية خطيرة أو ملوِّ
مواطنيها بفصل الفضالت الخطرة عن بقية القمامة ؛ حتى ال تتســرب إلى البيئة، 

ويتم إرسالها إلى مكّبات خاصة؛ حيث يتم التخلص منها بطريقة آمنة.

ما النفايات اخلطرة؟

في  ا  يوميًّ النفايات  ال�سكل10 ُتطرح 
وُتغّطى   النفايات،  مكبات 
بطبقة  الحًقا  األكوام  هذه 
المبلل  الوحل  من  رقيقة 

بالماء لمنع تطايرها. 
عــّدد المواد التــي تطرحها 

ا في مكّبات النفايات. يوميًّ

1		



0	% ماء

30% ياب�سة

تأثير اإلنسان في الماء

هل تعلم أنك ال تســتطيع العيش طوياًل دون ماء؟ فأنت تحتاج إلى الماء العذب 
للشــرب، كما أنك تحتاج إليــه للقيام بالعديد من النشــاطات األخرى، مثل ري 
المزروعات وغســل المالبس. ورغم أن الماء من الموارد المتجددة إال أنه ينفد 

في بعض األماكن بسرعة، بحيث ال تستطيع العمليات الطبيعية تعويضه. 
يشكل الماء العذب الذي يمكن شــربه أو استخدامه نسبة ضئيلة من حجم المياه 
الموجودة على كوكبنا، )انظر الشــكل11(. إن وجود الماء العذب نعمة عظيمة 

أنعم الله بها على عباده، قال تعالى 
 ]الواقعــة: 70-68[. 
وقد نفد الماء العذب من العديد من األماكن حول العالم. فكيف تتغير حياتك إذا 

نفد الماء النظيف في منطقتك؟ 

تل��ّوث الماء تسّبب العديد من النشــاطات اليومية تلوث الماء، ولعلك تتساءل 
كيف؟ ماذا تفعل بالمــاء والصابون بعد تنظيف األرض؟ إنك تصبه في المصرف  
الصحــي، فيجمع في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث يتم تنقيته قبل 

استخدامه مرة أخرى. 

�شــطح  علــى  الم��اء  توزي��ع 
�أكثــر مــن 97% من �لماء  �ألأر�س
علــى �شــطح �ألأر�س مياه مالحة. 
 %2 عذبــة،  ميــاه  منــه  فقــط   %3
�لقطبيــن  فــي  متجمــدة  منهــا 
�ل�شــمالي و�لجنوبــي. �أمــا �لـــ %1 

�لمتبقية فهي مياه جوفية. 
وت�شــّكل مياه �ألأنهــار و�لبحير�ت 

ن�شبة 0.1% من مياه �ألأر�س.

ال�سكل11 على الرغم من أن 71٪ من 
أن  إال  ماء،  األرض  سطح 
ال  منه  العذب  الماء  نسبة 

تتجاوز ٪1  .

املحافظة عىل املياه
ارجع إىل املواقع اإللكرتونية وموقع رشكة 
املياه الوطنية عرب شبكة اإلنرتنت للحصول 
عى معلومات حول جهود اململكة العربية 
املياه  عى  املحافظة  طرق  يف  السعودية 

وتوعية املواطنني واملقيمني بذلك.
�ملحافظــة  )طــرق  مو�شــوع  �قر�أ  ن�س��اط
علــى �مليــاه يف �لبيت، يف �خلارج، يف �ملدر�شــة، 
طــرق ب�شــيطة للمحافظــة علــى �مليــاه( على 
موقع �شــركة �ملياه �لوطنية، ثم �شــارك على 
طــرق  باقــرت�ح  تر�شــيد-�ملياه   # ها�شــتاق 

مبتكرة �أخرى للمحافظة على �ملياه.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية
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مــاذا يحــــدث لــو تخلصــت مــن الماء 
والصابــون بصبــه مباشــرة فوق العشــب أو 

في مجرى النهر؟ ســوف يتســرب  المــاء الملوث 
خــالل التربــة، وقد يصل إلــى آبار المياه المســتخدمة 

للشــرب، أو يســيل مع ميــاه األمطار ليصل إلــى البحيرات 
واألنهار. وإذا قــام بعض الناس بذلك فقد تتلوث مياه الشــرب. 

يوضح الشــكل12 مــن أين نحصل علــى  معظم الماء الذي نشــربه. 
هناك أيًضا طرائق عديدة لتلوث الماء، فقد تغسل مياه األمطار المبيدات الحشرية 

واألسمدة في األراضي الزراعية، فتصبها في األنهار والبحيرات أو المحيطات. كما 
أن مياه األمطار المتساقطة على الشوارع قد تحمل معها الزيوت والشحوم إلى التربة 
أو مصادر المياه القريبة. كذلك تطرح بعض المصانع والمجمعات الصناعية أحياًنا 
الماء الملــوث - دون تمريره على محطات المعالجة - فــي األنهار. كما أن إلقاء 

النفايات في مياه األنهار والبحار والبحيرات ُيعد مصدًرا آخر لتلوث الماء. 

المحافظ��ة عل��ى الماء تحــاول الدول مجتمعة العمل علــى التقليل من تلوث 
الماء، فوضعت القوانين التي تضمن ذلك. كما ُتمنح األموال للدول المختلفة لبناء 

محطات معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، ومياه المخلفات الصناعية. 
تذّكــر أن هناك الكثير من الماء على ســطح األرض، ولكن كميــة قليلة منه فقط مياه 
عذبة صالحة للشــرب. إن الطريقة الصحيحة في التعامــل مع الماء هي الحفاظ عليه 

واستخدامه بحذر. كما يجب اتخاذ خطوات فعالة، وسن القوانين لضبط استخدامه. 

يأتي  نشربه  الذي  الماء  ال�سكل	1 معظم 
والبحيرات  ــار،  ــه األن من 
والمياه الجوفية. وتتم معالجة 

هذا الماء قبل استخدامه.

ألأدو�ت  �لفنية  �ألإلز�مي لالئحة  �لتطبيق  بد�أ 
)م.�إ.16-03-06- رقم  �ملياه  ��شتهالك  تر�شيد 
�ل�شعودية  �لــهــيــئــة  قــبــل  مــن  و�ملــعــتــمــدة   )156
2018م،  �لـــعـــام  يف  و�ملــقــايــيــ�ــس  لــلــمــو��ــشــفــات 
و�ملُ�شتوردين  �ملُ�شنعني  �إلــز�م  �شيتم  ومبوجبها 
�ملياه  ��شتهالك  تر�شيد  معدل  بطاقة  بو�شع 
كال�شنابري  بــالــالئــحــة  �ملــ�ــشــمــولــة  للمنتجات 
�لــعــامــة  �ملـــيـــاه  دور�ت  ــات  )خــــالطــ بـــاأنـــو�عـــهـــا 
ــات �ملـــطـــبـــخ، وخـــالطـــات  و�خلـــا�ـــشـــة، وخــــالطــ
�حلمام(،  كر��شي  وخالطات  »�لد�س«،  �ملر�و�س 
و�ملــر�حــيــ�ــس، وغـــريهـــا مـــن مــنــتــجــات تتحكم 
ــاه وتــوجــيــهــهــا، وتــطــبــيــق  ــيـ بــتــدفــق و�ــشــفــط �ملـ
�ملائي  �أل�شتهالك  معدل  �شيخف�س  �لالئحة 
يف �ملنازل بن�شبة ترت�وح بني 30 �إىل 40% ألأنها 
�ألأنـــو�ع  و�ــشــر�ء  �ختيار  يف  �مل�شتهلك  �شت�شاعد 
�ألأكر تر�شيًد�. و�شيتعر�س �ملخالفني لالئحة 

لعقوبات �لغ�س �لتجاري.
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تأثير اإلنسان في الهواء 

إذا كنت تســكن في مدينة كبيرة فــال بد أن تالحظ في بعض األيــام تلك الغيمة 
الثقيلة التي تجثم فوق المدينة، والمكونة من ملوثات مثل الغبار وأبخرة الغازات. 
وقد تكون ملوثات الهواء طبيعية ناتجــة عن الغبار والدخان المصاحب النفجار 
البراكين،  إال أن معظمها من صنع اإلنسان. ُيظهر الشكل	1 بعض مصادر تلوث 

الهواء. 

م�سادر تلّوث الهواء إن أكبر مصدرين لتلّوث الهواء، هما السيارات، والمصانع  
ومنها محطات توليد الطاقــة الكهربائية. وإن المصــدر األول من الملّوثات هو 
األبخرة الناتجة عن الوقــود المتصاعدة من عوادم الســيارات إلى الهواء. وهي 

تشكل 30٪ تقريًبا من مجموع ملّوثات الهواء.

�لم�شانــع  مــن  �لعديــد  تحــرق 
ومحطــات توليــد �لطاقة �لفحم 
�أو �لنفــط ألإنتــاج �لطاقــة، حيــث 
ينتــج عــن عمليــات حــرق �لوقــود 
فــي  تنطلــق  ملّوثــات  �لمختلفــة 
م�شــكالت  �إلــى  وتــوؤدي  �لهــو�ء، 
جفــاف  ت�شــبب  فقــد  �شحيــة، 
�لتهــاب  �أو  �لهو�ئيــة  �لق�شبــة 
مــن  �لعديــد  وُي�شــاب  �لعيــون. 
تنف�شــية  بم�شــكالت  �ألأ�شــخا�س 
ملوثــات  م�شــتوى  يكــون  عندمــا 
يت�شــبب  وقــد  مرتفًعــا،  �لهــو�ء 
وقــد   . بع�شهــم  مــوت  فــي  ذلــك 
قــدرت منظمة �ل�شحــة �لعالمية 
عدد حاألت �لوفاة في �لعالم في 
عــام 2011م  نتيجــة تلــوث �لهو�ء 

بـ 1.3 مليون وفاة.

عن  الهواء  ملّوثات  معظم  ال�سكل13 تنتج 
نشاطات بشرية مختلفة.

لتلوث  المســّببة  األنشــطة  عّدد 
الهـواء والموضحـة فـي الشكل.

انظر كتاب جرعة وعي
 )الوقاية من الغبار( على منصة عين
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ال�سكل	1 يضــر المـطــر الحــمـــضي 
الوقود  حرق  عن  ينتج  الذي   -
األحفوري - بالنباتات واألسماك 
المائية. المخلوقات  وبعض 

الموّفرة  المصابيح  ال�سكل	1 استخدام 
الطاقة  كمية  من  يقّلل  للطاقة 
الكهربائية المستخدمة، ويزيد 

من العمر التشغيلي لها.

المط��ر الحم�سي ليس اإلنســان المخلوق الوحيد الذي يتأثــر بتلوث الهواء، 
إذ ُيســّبب المطر الحمضي أضراًرا كبيرًة  للمخلوقــات الحية األخرى. والمطر 
الحمضي أو الثلج الحمضي هو اختالط الغــازات المتصاعدة الناتجة عن حرق 
الوقود، مــع الماء الموجود في الهواء. وعندما يســقط المطــر   الحمضي على 
األرض يســبب ضرًرا كبيًرا للنباتات. وعندما يسقط على البحيرات واألنهار فإنه 

قد يسبب مقتل األسماك وبعض المخلوقات المائية )انظر الشكل14(.

حماية الهواء!

إن تقليل عدد الملوثات في البيئة أســهل كثيًرا من تنظيفها. فالســيارات المصنعة 
حديًثــا ُتنتج كميات أقل من الغازات الملوثة، كما أنها تســتهلك كميات أقل من 

الوقود مقارنة بالسيارات القديمة.
ا عن طرائق لتقليــل كميات ملوثات الهواء المنبعثة  تبحث حكومات العالم حاليًّ

من المصانع.

 كيف يساعد استخدام الدراجة - بداًل من السيارة - عىل محاية البيئة؟

قــد يبدو لك أنه من الصعب الســيطرة على التلوث، ولكــن فّكر مرة أخرى: 
ماذا تنتج محطات الطاقة؟ إنها تنتــج الكهرباء. عندما ُيحرق الفحم الحجري 
أو النفط الخام إلنتاج الكهرباء، تتصاعد األبخرة إلى الغالف الجوي مســببة  

الضباب الدخاني والمطر الحمضي، ومشكالت بيئية أخرى.  
تستطيع حماية الغالف الجوي بتقليل كمية الطاقة التي تستخدمها في منزلك. 
وّفر الكهربــاء، بإطفاء األضواء والراديو والمــراوح واألجهزة التي ال تحتاج 
إليها، وإبقاء األبــواب والنوافذ مغلقة للحفاظ على المنزل دافًئا في الشــتاء، 
وتقليل استخدام المكيفات في الصيف، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، 

كالتي تظهر في الشكل 15.

يف  �ألأحفــوري  �لوقــود  أ   ُيحــرق 
و�ل�شــيار�ت  �لطاقــة  حمطــات 
للح�شــول على �لطاقة �ل�شرورية 
وتت�شــبب  �ألإن�شــان،  ملمار�شــات 
عمليــة �ألحــرت�ق هــذه يف �إطــالق 
و�أكا�شــيد  �لكربيــت  �أك�شــيد  ثــاين 
�لنيرتوجني �إىل �لغالف �جلوي.

ب   يتفاعل ثاين �أك�شــيد �لكربيت و�أكا�شــيد 
�لنيرتوجــني مع �ملــاء، فتتكون حماليل 
قوية �حلم�شية منها حم�س �لنيرتيك 

وحم�س �لكربيتيك.

يحتــوي  �لــذي  �حلم�شــي  د  �ملطــر 
على حم�ــس �لكربيتيك وحم�س 

�لنيرتيك.

�لهيدرجينــي  �لرقــم  ج  ي�شــل 
)pH( للمطر �حلم�شي يف 
بع�ــس �ملناطــق �إىل مــا دون 
يقــارب  �لرقــم  وهــذ�   2.3

درجة حمو�شة �ملعدة. 

ظاهرة الدفيئة تجربة عملية
ارجع إلى كراسة التجارب العملية على منصة عين اإلثرائية

1	7



الصلبة  الفضالت  ال�سكل	1 تضم 
وال  ــازي  غ غير  شــيء  كل 
الجرائد  ورق  مثل  سائل؛ 
التالفة،  واأللعاب  القديم، 
الناتجة  الفلزية  والمخلفات 

عن المصانع.
المواد  تعــد  لماذا  اســتنتج  
العــــضوية أكــــثر مـصادر 

الفضالت الصلبة؟

تقليل الفضالت
تواجه الدول المختلفة مشكلة كبيرة في كمية الفضالت الملقاة على جوانب الطرق 
واألماكن العامة، كما أن مكاّب النفايات امتــأت بالفضالت أيًضا، فمثاًل يرمي 
ا من الفضالت  في المملكة العربية الســعودية وحدها حوالي 17 مليون طن سنويًّ
الصلبة. والفضالت الصلبة هي المواد الصلبة أو شــبه الصلبة التي يرميها الناس. 
ويوضح الشكل 16 أنواع الفضالت الصلبة التي ترمى في المملكة العربية السعودية.

تنتج الفضالت الصلبة من المنازل والمناطق التجارية والصناعية والمستشفيات واألماكن 
العامة وعمليات اإلنشاء والهدم، وُتجمع للتخلص منها بوصفها مواّد عديمة الفائدة 
وغير صالحة لالستعمال، وعادة ما يتم ذلك في أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية. 
وتشمل الفضالت الصلبة: المخلفات الغذائية، والورق، والزجاج، والبالستيك، 
والمعادن، وبعض المخلفات الخطرة ومنها: مخلفات المستشفيات، والبطاريات، 
وبقايا المبيدات الحشرية. وتشّكل المخلفات الغذائية والمنتجات الورقية نسبة %34 
من الفضالت المنزلية في المملكة العربية السعودية، بينما تتراوح نسبة بقية المكونات 
كالمعادن والبالستيك والزجاج واألخشاب والمطاط بين 3% - 7% . ماذا لو قّلل كل 
فرد من كمية ما يطرحه من الفضالت يوميًّا؟ يمكن أن ُتلّخص إدارة الفضالت الصلبة 
من قبل األفراد في ثالث كلمات، هي: الترشيد، وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير.

التر�س��يد )تقليل األ�ستهالك( يعتقد معظم األشخاص أنه ال يوجد حل سهل 
لمشــكلة الفضالت الصلبة، ولكن الحل األســهل واألكثر فاعلية هو التقليل من 

كمية الفضالت الصلبة التي نطرحها يوميًّا.
من طرائق لتقليل الفضالت شــراء المنتجات دون علب؛ فعند شرائك لعبة لطفل 
صغير دون علبتها، فإنك تقلل من الورق المصنع من الخشب، أو البالستيك المصنع 
من مشتقات النفط. وإذا اخترت لعبة مصنعة من الخشب بداًل من البالستيك فإنك 

تقلل من استخدام الموارد غير المتجددة.

ن�سبة الف�سالت ال�سلبة يف اململكة العربية ال�سعودية

م�شادر �لف�شالت �ل�شلبة 

مواد عضويةمنتجات ورقيةبالستيكزجاجفلزات مواد أخرى

ة %
شلب

ل�
ت �

شال
ف�

ة �ل
�شب

ن
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أما الطريقتان األخريان وهما إعادة االستخدام، وإعادة التدوير فإنهما تقلالن من 
إرسال الفضالت الصلبة إلى مكبات النفايات.

اإعادة األ�ستخدام فّكر مرة أخرى في اللعبة التي اخترتها هدية، ماذا لو حملتها 
في حقيبة من القماش بداًل من تغليفها بالورق. إن حقيبة القماش يمكن استخدامها 
مرات عديدة قبل طرحها في مكّب النفايات. فكر في كمية ورق التغليف الذي لن 
يرسل إلى مكّبات النفايات نتيجة لذلك. وإعادة االستخدام تعني استخدام المادة 

مرة أو مرات أخرى قبل االستغناء عنها.

 كيف تســاعد عملية إعــادة االســتخدام عىل التقليــل من كمية 
الفضالت الصلبة املرسلة إىل مكبات النفايات؟

هناك أمثلة عديدة أخرى إلعادة االســتخدام، فيمكن استخدام المالبس القديمة 
فوًطــا للتنظيف، كمــا يمكن اســتخدام األوراق القديمة فــي التغليف، وتغطية 
األرضيــات عند دهان المنــازل. من المؤكد أنك ســمعت بمحالت بيع األثاث 

المستعمل، كالمبينة في الشكل17.
الكتــب والمجالت والمالبــس والكمبيوترات واألفالم واألقــراص المدمجة 
وصناديق التغليف أمثلــة على المواد التي يمكن إعادة اســتخدامها. إذا لم تكن 
تحتاج إلى بعض المواد الموجودة لديك، أعطها لشخص آخر قد يكون في حاجة 

إليها، بداًل من إرسالها إلى مكّبات النفايات.

اإعادة التدوير عندما تنتهي من تناول الطعام في كافتيريا المدرسة، فهل يتبقى 
لديــك كؤوس ورقية، أو صحــون، أو علب معدنية، أو علــب زجاجية، وبقايا 

طعام؟

المواد  محالت  في  ال�سكل	1 توجد 
أثــاث   قطع  المستعملة 
ومواد أخرى مستعملة. إنها 
طريقة جيدة لحماية البيئة .

اعمل مناذج
الخطوات 

 اجمع بعض المواد التي تطرحها . 1
عــادة بوصفها نفايــات، مثل: 
وعلــب أو زجاجات  الجرائد، 
وال  التغليف،  وعلب  التنظيف، 
تجمع أي مــادة غذائية أو تأخذ 

مواد من القمامة.
الصمغ والشــريط . 2  اســتخدم 

وابتدع  والخيــوط،  الالصق، 
ا. عماًل فنيًّ

 سمِّ النموذج الذي صنعته.. 	

التحليل
اســتخدمتها . 1 التي  المواد  ما   

لصنع النموذج؟ 
هل هذا النمــوذج مثال على . 2

الترشيد أم إعادة االستخدام؟ 
وضح ذلك.

يف املنزل
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ال�سكل	1  كل واحــد منــا قــادر علــى 
ــة،  ــتهالك الطاق ــيد اس ترش
ــالت  ــن الفض ــل م والتقلي
ــى  ــاظ عل ــة، والحف الصلب
ــك  ــة، وذل المــوارد الطبيعي
الــورق،  تدويــر   بإعــادة 
والزجــاج  والبالســتيك، 

والفلــزات.

انظر إلى الشكل18، توفر المملكة العربية السعودية حاويات خاصة تسمح بفصل 
النفايات، ومن ثم يمكن إعادة تدويرها.

 إعادة التدوير تعني إعادة اســتخدام المواد بعد تغيير شــكلها،  مثل إعادة تدوير 
علب الورق المقوى على شــكل ورق، وصهر الزجاج، وإعادة تشكيله لصنع آنية 
جديدة، كما يمكن إعادة تدوير بقايا الطعام، وذلك بطمرها وتحليلها لتتحول إلى 

الدبال، تلك المادة العضوية الخصبة التي تساعد على نمو النباتات.

 اإعادة ا�س��تخدام البال�س��تيك  َمن مّنا لم يســتخدم أكياًســا بالســتيكية في حمل المواد الغذائية واألغراض المنزلية 
ونحوها؟ ماذا تفعل  بالكيس بعد اســتعماله؟ حتًما ســتلقيه في النفايات. هل تعلم أن هذا الكيس يشكل خطًرا شديًدا  
على الحياة البرية؟ فمعظم العمليات الحيوية غير قادرة على تحليله، وقد تأكله الطيور أو الحيوانات فيؤدي إلى موتها.

تحديد الم�سكلة 
اكتب قائمة بأسماء بعض األشياء التي ُتستخدم فيها األكياس البالستيكية، موضًحا 

كيف يتم التخلص من األكياس عادًة؟

حل الم�سكلة
1-  هل هناك طريقة أخرى للتعامل مع هذه األكياس البالســتيكية؟ وهل 

تستطيع التفكير في طرائق صحيحة إلعادة استخدامها؟
2- هل تستطيع التفكير في وسائل أخرى  غير مضرة بالبيئة لحمل األشياء؟

تطبيق العلوم
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ال�سكل	1 إعادة تدوير المواد يقلل من 
كمية الطاقة المستخدمة في 

تصنيع المنتج.

المواد المعاد اإنتاجها هل تعلم أنه يمكن استخدام العلب البالستيكية في صنع 
السجاد الموجود في منزلك، أو المعاطف الواقية من المطر؟

 يبين الجدول1 العديد مــن المواد التي يرميها الناس عــادة،  والتي يمكن إعادة 
تدويرها واستخدامها مرة أخرى.

فّكر فيما يحدث لو بقيت المواد المعاد إنتاجها مكّدسة على رفوف المحالت دون 
أن يشتريها أحد. إن إعادة التدوير ال يعني فقط فصل النفايات، ولكن التشجيع قدر 

اإلمكان على شراء البضائع المعاد إنتاجها.
يمكن توفير 95٪ من الطاقة الالزمة إلنتاج علب المشروبات الغازية المصنوعة  	

مــن األلومنيوم بإعــادة تدويرها، بــداًل من تصنيع علب جديــدة من خامات 
األلومنيوم مباشرة.

يمكن توفير 75٪ من الطاقة المســتخدمة في صناعة الفوالذ إذا تم اســتخدام  	
خردة الحديد مقارنة باستخدام خامات الحديد.

استخدام القوارير الزجاجية المعاد تدويرها، كما في الشكل 19 يخفض الطاقة  	
المستخدمة بمقدار ٪80.

  ما الفرق بني إعادة االستخدام وإعادة التدوير؟

جدول 1 منتجات يعاد تدويرها

المنتج الجديدالمواد التي يعاد تدويرها
ورق مقوى، علب �لبي�س، مو�د بناء�لجر�ئد، �لمجالت

علب �لم�شروبات �لغازية، كر��شي فلزية، �أدو�ت �لطبخعلب �لم�شروبات �لغازية من �ألألومنيوم
قو�رير زجاجية�لقو�رير �لزجاجية

مو�د عازلة، خيوط غزل �ل�شجاد، قما�س.�ألأوعية �لبال�شتيكية

يقـــــلل  �لزجــــاج  تــــدوير  �إعــــادة 
�لطاقــة  كميــة  مــن   %80 حو�لــي 

�لم�شتخدمة.

�لحــــــديد  تــــدوير  �إعــــادة 
�لطاقــة  كميــة  مــن  يقلــل 
�لم�شتخدمة حـو�لي %70.
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عادات من أجل بيئة صحّية

بالتدريب على العمليات الثالث إلدارة النفايات تشــارك في توفير بيئة ســليمة. 
ســتالحظ كيف أن تغيير عاداتك اليومية، مثل طريقة تغليف طعامك، واختيارك 
لوســيلة  التنقل، وطريقة تخلصك من النفايات، ســيقلل هذا كلــه من النفايات 
الصلبة والملوثات، وسيســاعد على حماية الموارد الطبيعية، كما أن اإلقبال على 
شراء المواد المعاد إنتاجها كما في الشكل 20 يقلل من استنزاف الموارد الطبيعية. 
إن أفضــل طريقة لحماية البيئة هي تطوير عاداتنا اليومية، لتحســين البيئة وجعلها 

صحية أكثر.

التدوير  إدارة  عملية  تقتصر  ال�سكل0	  ال 
على توفير المواد االستهالكية 
الخفيفة، فحتى الفوالذ المستخدم 
استخدامه  يمكن  البناء  أعمال  في 

ثانية بعد هدم األبنية القديمة.
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اخترب نف�سك
عّرف الملّوثات، وأعط خمسة أمثلة عليها.. 1
الهواء . 	 تلوث  اإلنسان  نشاطات  تسبب  كيف  ح  و�سّ

والماء.
إعادة . 3 ويمكن  ا،  يوميًّ تستخدمها  سلع  خمس  عّدد 

استخدامها بداًل من التخلص منها. 
التقليل من . 	 التدوير  �سف كيف يمكن لعملية إعادة 

تلوث البيئة.
التفكير الناقد. . 	

-  تسّبب األبخرة المتصاعدة نتيجة احتراق الوقود 
تلـوث الهواء. فسر كيف يمكن أن يلوث الوقود 

الماء أيًضا؟
السريعة  الوجبات  يشتري  لشخص  يمكن  -  كيف 

من المطاعم أن يسهم في تقليل النفايات.

)الدش( . 	 االستحمام  صنبور  ُيخرج  اح�سب 
بينما  الدقيقة،  في  الماء  من  لتًرا   15 العادي 
ُيخرج صنبور التوفير 9.5 لترات في الدقيقة. 
في  دقائق  خمس  يوم  كل  استغرقت  فــإذا 
ستوفرها  التي  الماء  كمية  فما  االستحمام، 

ا إذا استخدمت صنبور التوفير؟ أسبوعيًّ

الخال�سة
ا�ستك�ساف امل�سكالت البيئية

�لبيئية  	 �ملو�طن  تدمر  �أن  �ألإن�شان  لن�شاطات  ميكن 
و�ملخلوقات �حلية �لتي تعي�س فيها.

تاأثري األإن�سان يف األأر�ض
�ألأر�س مورد غري متجدد. 	
معظم �لنفايات تدفن يف مكبات �لنفايات. 	

تاأثري األإن�سان يف املاء
�أقل من 1% من جمموع ماء �ألأر�س �شالٌح لل�شرب. 	
ت�شبب بع�س ن�شاطات �ألإن�شان تلوث �ملياه. 	

تاأثري األإن�سان يف الهواء
معظم تلوث �لهو�ء ينتج عن حرق �لوقود �ألأحفوري. 	

حماية الهواء
منع حدوث �لتلوث �أ�شهل من تنظيفه. 	

تقليل الف�سالت
�لتدوير �إعادة ��شتخد�م �ملو�د بعد تغيري �شكلها. 	
تــقــلــيــل �لــنــفــايــات �أفــ�ــشــل حـــل يــ�ــشــاعــدنــا عــلــى حل  	

م�شكالت كرة �لنفايات �ل�شلبة.
��ــشــتــخــد�م �ألأ�ــشــيــاء مـــر�ت عــديــدة بـــدأًل مــن رميها  	

بــاعــتــبــارهــا نــفــايــات يــ�ــشــاعــد عــلــى تــقــلــيــل �لــنــفــايــات 
�ل�شلبة.

عادات من اأجل  بيئة �سحّية
�لــنــفــايــات  	 م�شكلة  حــل  مــهــم يف  دور  تـــاأديـــة  ميــكــنــك 

�لرت�شيد  تت�شمن  �شليمة  عــاد�ت  باتباعك  �ل�شلبة، 
و�إعادة �أل�شتخد�م و�إعادة �لتدوير.
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�سمم بنف�سك

استخدام األراضي

األهداف 
م خطة الستخدام أرض   تصمِّ
وحـدة   100 مســـاحتها 
مربعة لبنــاء مدينة صغرية 

عليها.

المواد واألدوات 
ورقة مربعات )10 مربعات × 

10 مربعات(
أقالم خشبية ملونة.

سؤال من واقع الحياة  
 ختيــل أنك ختطط لبناء مدينة صغرية؛ حيث حيتاج الناس إىل منازل ليعيشــوا فيها، 
وأماكــن للعمل، وحمالت ليشــرتوا منها، كام حيتاج األطفــال إىل مدارس يتلقون 
التعليم فيها وحدائق يلعبون فيها. كيف يمكنك تلبية هذه االحتياجات مجيعها عند 
ر  التخطيط لبناء مدينة صغرية؟ املطلوب يف هذه التجربة أن ترسم خطة رئيسة لتقرِّ

كيف يمكن حتويل أرض مساحتها 100 وحدة مربعة إىل مدينة صغرية؟

تكوين فرضية  

كيف يمكن استخدام األراضي المخّصصة لبناء مدينة صغيرة؟

اختبار الفرضية
اعمل خطة 

 يمكن متثيل قطعة أرض مســاحتها 100 وحــدة مربعة عى ورقة مربعة . 1
مقســمة إىل 100 وحدة. هناك طريقة واحدة لتمثيلها، وهي عمل رسم 

بياين مربع الشكل طوله 10 وحدات، وعرضه 10وحدات.

 يبني اجلدول املرفق املناطق املختلفة من املدينة التي حتتاج إىل تضمينها . 2
يف تصميمك، حيث احتوت عى مواقع عمــل الناس يف املدينة؛ وهي 
بنايات املكاتب وحمطة صناعية، وحيتل كل منهام 6 وحدات من احلجم 
نفسه، وال يمكن تقسيم هاتني القطعتني )املكاتب واملحطة(، وجيب 
ص 4 وحدات  التعامل مع كل منهــام كمجموعة واحدة. وُخصِّ

ملكّب النفايات من احلجم نفسه وال يمكن تقسيمها أيًضا.

 يمكن تقســيم مجيع األجــزاء املتبقية مــن املدينة . 	
واملحالت  فاملخازن  احلاجة،  بحســب 
التجارية هــي مناطق تقع فيها البقاالت 
الطبيــة واملطاعم  املكاتــب  إضافــة إىل 

واملساجد واملقابر.
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األأرا�سي الالزمة لمدينة �سغيرة
عدد الوحدات الالزمةمناطق المدينة 

6 وحدات في مجموعة واحدةبنايات المكاتب
6 وحدات في مجموعة واحدةمحطة صناعية

وحدة واحدةمدرسة
4 وحدات في مجموعة واحدةمكّب نفايات
44 وحدة يمكن تقسيمهامنازل وشقق

19 وحدة يمكن تقسيمهامخازن ومحالت تجارية
20 وحدة يمكن تقسيمهاحدائق ومتنزهات

 ناقــش مع جمموعتك كيفية توزيع املناطق املختلفة يف املدينة. هل ينبغي وضع احلديقة يف وســط املدينة أم عى . 4
أطرافها؟ هل ينبغي وضع املدرسة بالقرب من املكاتب أم املنازل؟ أين جيب وضع مكب النفايات؟

 كيف ستظهر مناطق املدينة املختلفة عى ورقة املربعات؟ . 5
ذ خطتك نفِّ

 اعمل مع مجموعتك في تصميم مدينتك الصغيرة، وتحقق من أن تصميمك قد اشتمل على جميع مناطقها.
  تحليل البيانات

 أيــن وضعت بنايات المكاتــب والمحطة الصناعية؟ وّضح ســبب اختيارك لمكانهما؟ أيــن وضعت المنازل . 1
ح سبب اختيارك لمكان كل منها. والمدرسة والمخازن والمحالت التجارية؟ وضِّ

 هــل خّططت لعمل متنزه واحد أو أكثر في األرض المخّصصة الســتخدامها كمتنزه؟ ما المزايا التي أخذتها في . 2
الحسبان في تصميمك للمتنزه؟

 أين وضعت مكّب النفايات؟ هل ســينزعج أّي شخص من سكان المدينة من موقعه؟ ما االتجاه الذي تهب منه . 	
الرياح عادة في بلدتك؟

 االستنتاج والتطبيق

أين تفضل أن يكون موقع المطار في هذه المدينة؟ آخًذا في 
االعتبار احتياطات السالمة ومستوى الضجيج واحتياجات 

قارن تصميم مدينتك بتصميمات زمالئك اآلخرين النقل.
لكل  والسلبيات  اإليجابيات  وناقش  الصف،  في 

تصميم.

تـــــوا�صــــــل
ببياناتك
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هل تت�سرف ك�سديق للبيئة عند الت�سوق؟ 
عندما تريد شراء شــيء فكر كيف يؤثر هذا الشيء في 
البيئــة؟ لقد طّور العلماء أداة لتســاعدهم على تحديد 
األثر البيئي للمنتجات. وُتســمى هــذه األداة )تحليل 
دورة المنتج(، وهي تســاعد على تحديد تأثير المنتج 

في البيئة طول حياته.

مراحل دورة المنتج

يقسم معظم العلماء مراحل حياة المنتج إلى 6 مراحل، 
هي: 

1. الحصــول على المــوارد الطبيعية الالزمة 
لصنع المنتج. 

2. تصنيع المنتج.
المخازن واألســواق والمنازل. إلى  نقله   .3

4. االستخدام وإعادة االستخدام.
5. إعادة التدوير.

6. التخلص منه في مكبات النفايات أو حرقه.

ُتســتهلك الطاقة والموارد الطبيعية في هذه المراحل. 
ولــكل مرحلة تأثيرها الخاص فــي البيئة، فقد يتضمن 
ذلك تلوث الهواء والماء، أو التســبب في مشــكالت 
صحية لإلنســان، أو تبديد المــوارد غير المتجددة، أو 
تدمير المواطن البيئيــة. وكل هذه العوامل تؤخذ بعين 

االعتبار خالل دورة المنتج.
عنــد االنتهاء مــن تحليــل دورة المنتج تتــم مقارنته 

بمنتجات أخرى، لمعرفة أي منها أقل إضراًرا بالبيئة.
يمكنك استخدام أداة تحليل دورة المنتج لتكون صديًقا 

للبيئة عند التسوق.

أدوات صديقة للبيئةأدوات صديقة للبيئة

ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

معلومــات البحث فكــر في منتج تود شــراءه، وابحث في 
تحليل دورة إنتاجه، ثم شــارك زمــالءك في النتائج التي 

حصلت عليها من خالل تنفيذ عرض تقديمي.

منتجــات �ل�شناعات �ليدويــة �شديقة للبيئة ألأنها  ← 
ت�شنع من مو�د طبيعية ي�شهل تحللها

13العلوم والتقنية      والمجتمع
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13دليل مراجعة الفصل

الدرس األول

مراجـعــة األفـكـار الرئيـســة

استخدام الموارد الطبيعية 
المــوارد الطبيعية أجزاء من بيئــة األرض توفر المواد . 1

الضرورية والمستخدمة لبقاء المخلوقات الحية.
المــوارد المتجددة موارد طبيعيــة يمكن تجديدها أو . 2

تعويضها خالل 100 ســنة أو أقل، وتشمل األشجار 
والمياه وأشعة الشمس.

الموارد غير المتجددة موارد طبيعية ال يمكن تجديدها . 	
أو تعويضها، أو تستغرق عملية تجديدها أكثر من 100 
سنة، وتشمل الفحم، والنفط والغاز الطبيعي واليابسة 

وبعض الخامات والفلزات.

 اإلنسان  والبيئة
تؤثر نشاطات اإلنسان في اليابســة، والماء، والهواء، . 1

والموارد الطبيعية األخرى بطرائق متعددة.
إنشاء الطرق واألبنية قد يقضى على مواطن العديد من . 2

المخلوقات الحية.
مكّبات النفايات هي أماكن يتم فيها دفن النفايات.. 	
الملّوثات مــواّد تؤذي المخلوقــات الحية عن طريق . 4

تأثيرها في عمليات الحياة.
المطر الحمضي يحدث بفعل تلوث الهواء.. 5
معظم النفايات التي يطرحها اإلنسان تكون على شكل . 6

مواد صلبة.
إعادة االستخدام والترشــيد والتدوير طرائق تستخدم . 7

في إدارة النفايات الصلبة، وتساعد على الحفاظ على 
الموارد الطبيعية.

الدرس الثاني

 �ن�شخ خريطة �ملفاهيم �لتالية حول تر�شيد ��شتخد�م �لطاقة، و�أكملها.

تر�سيد ا�ستخدام 
الطاقة

ي�ساعد على منع

تغيم ال�سماء

الذي ي�سبب

تصور األفكار الرئيسة
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13
اكتب الكلمة التي تعبر عنها كل من العبارات التالية: 

مادة تسبب الضرر للمخلوق الحي وتؤثر في عملياته . 1
الحيوية.

إعادة استخدام المادة بعد تشكيلها مرة أخرى.. 2
المكان الذي يتم فيه التخلص من الفضالت.. 	
األشياء الصلبة أو شبه الصلبة التي يطرحها الناس.. 4
 يتكــّون عندما تختلط األبخرة المتصاعدة من حرق . 5

الوقود ببخار الماء في الهواء.
جزء مــن األرض تســتخدمه المخلوقــات الحية . 6

وتحتاج إليه من أجل بقائها.

اختر اإلجابة الصحيحة:
أي مما يأتي ُيعد مثااًل على الموارد غير المتجددة؟. 7

ج-النفط أ- ضوء الشمس           
د- األشجار ب- الماء                    

إن وضــع األوراق المســتعملة فــي أرضية قفص . 8
العصافير، مثال على:    

ج – الترشيد أ- إعادة االستخدام       
د- الشراء ب – إعادة التدوير          

تجميع الورق المســتعمل وإرســاله إلى المصانع . 9
إلعادة تصنيعه من جديد مثال على:

ج – الترشيد أ- إعادة االستخدام         
د- الشراء ب – إعادة التدوير           

تحليل دورة المنتج يدل على: . 10

ب- زمن اإلنتاج. أ- االستخدام اليومي.     

ج- جميع الموارد الطبيعية والطاقة المستخدمة.  

د- زمن التحلل.  

إطفاء األضواء غير الضرورية مثال على: . 11
أ- إعادة االستعمال      ج- إعادة التدوير  

د- التلوث ب- الترشيد                

استخدم الشكل التالي في اإلجابة عن السؤال 12

الورق والتفاح واألقالم الخشبية، جميعها أمثلة على: . 12
ج- الموارد غير المتجددة     أ- الموارد المتجددة    

د- التغليف  ب-الملّوثات              
طرح الزيوت المســتخدمة فــي المحركات على . 	1

األرض قد يسبب:
ج- فضالت صلبة أ- تلوث الهواء        

د- المطر الحمضي ب- تلوث الماء       

التفك��ير الن�����اق�������د

اســتنتج لماذا ال تنفد األشــجار إذا استخدم الناس . 14
كميات كبيرة من المنتجات الورقية؟

وضح على الرغم من أن 70٪ من ســطح األرض . 15
ماء، إال أن 1٪ منه فقط صالح لالستخدام البشري.

صف عندما ال يتســع مكّب النفايــات للمزيد يتم . 16
إغالقه. فكيف يكون مكّب النفايات مشــكلة بيئية 

حتى إن لم يستخدم؟
قّوم بعض الناس يأخــذون معهم حقائبهم الخاصة . 17

بهم عند التســوق. كيــف يؤثر ذلك فــي الموارد 
الطبيعية؟

تثبيت الم���فاه������يم

ا�ستخدام المفردات
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شــخص  كل  أســهم  إذا  األشــجار  إنقــاذ   .24  
فــي عمليــة إعــادة تدويــر  الجرائد، فســيتم 
ا.  إنقــاذ أكثر مــن 500000 شــجرة أســبوعيًّ
عــام؟ خــالل  إنقاذهــا  ســيتم  شــجرة  كــم 

استخدم الرسم اآلتي في اإلجابة عن السؤال 25.

سيارة هجينة توفر ٪50 
من البنزين

سيارة عادية تستهلك لتًرا من 
البنزين لكل 9 كم.

25. الرياضيــات فــي اإلعــالن ُيظهــر اإلعالن 
هنــا مقارنة معدل اســتهالك الوقــود )عدد 
الكيلومتــرات التي تقطعها الســيارة في اللتر 
بين ســيارة عادية، وســيارة هجينة  الواحد( 
مــا مقدار  مًعا.  بالبنزين والكهربــاء  تعمــل 
استهالك البنزين في الكيلومتر الواحد للسيارة 

الهجينة؟

13
رتب استعمل المصطلحات اآلتية في إعداد خريطة . 18

مفاهيم تظهر تحليل دورة إنتاج علبة من األلومنيوم:
تكرير األلومنيوم، استخراج المعدن الخام، استخدام 
العلبة، تشــكيل األلومنيوم على شــكل علبة، إعادة 
تدوير العلبة، صهر األلومنيوم في المصنع، نقل علبة 

األلومنيوم إلى مكان استعمالها.
صّنف ما يلــي إلى موارد متجــددة وغير متجددة: . 19

الهواء،  النفط، األشــجار،  الماء،  ضوء الشــمس، 
الفحم الحجري، التربة.

استخدم الجدول في اإلجابة عن السؤال 20.

احتماألت اإعادة التدوير
المنتج الجديدمواد يعاد تدويرها

ْن أســماء األشياء . 20 إعداد الجداول واســتخدامها َدوِّ
التي تطرحها أســرتك في أســبوع واحد، وارســم 
جدواًل تبين فيه أســماء األشــياء التي يمكن إعادة 

تدويرها، واسم المنتج من كل منها. 

اأن�س���طة تق���ويم األأداء

صّمم تجربــة ُتظهر فيها تأثير عصيــر الليمون في . 21
النباتــات، واربط نتائج تجربتك مع التأثير الســلبي 

للمطر الحمضي في البيئة.
كتابة علمية اكتب مقااًل في جريدة تصف فيه مشكلة . 22

بيئية في مجتمعك، والحلول الممكنة.

اعــرض صّمم منشــوًرا مــن إبداعك تعــدد فيه . 	2
الفضــالت المنزليــة الخطــرة، مثــل الدهانــات 
والمبيدات الحشرية، وتوضح فيه الطريقة الصحيحة 

ص منها. للتخلُّ
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استخدم الشكل التالي لإلجابة عن السؤالين 4و 5.

	 م
ل ك

 لك
�ض

رائ
الف

دد 
ع

أّي شــهر مما يلي تكون فيه جماعة الفرائس أكبر ما . 4
يمكن؟

أ- مارس                     ج- يونيو  
ب- أبريل                    د- ديسمبر    

ما الكثافة التقريبية لجماعة الفرائس في شهر أبريل؟. 5
أ- 10 فرائس/كــم2      ج-12 فريســة /كــم2  
/كــم2 فرائــس   7 د-  فرائس/كــم2      8 ب-   

الموارد غير المتجددة هــي موارد طبيعية غير قادرة . 6
على التجدد خالل مدة زمنية قدرها:

أ- أي فترة زمنية            ب- 100 عام   
ج- 1000 عام            د- 1000000 عام  

استخدم الشكل التالي الذي يبين كميات الفضالت الصلبة 
التي تنتجها إحدى الدول لإلجابة عن السؤالين 7و 8.

اأنواع الف�سالت 

ن(
 ط

ون
ملي

(  
بة

�سل
ت ال

سال
ف�

ة ال
مي

ك

فلز�ت

اختبار مقننالوحدة 6
اأ�سئلة االختيار من متعدد اجلزء االأول

استخدم الشكل التالي في اإلجابة عن السؤال1.

المخلوق الحي الذي ينمو فوق جذع الشــجرة في . 1
الصورة هو فطــر. ما المصطلح الــذي يصف هذا 

المخلوق؟
أ- منتج  

ب- مستهلك  
ج- مفترس  

  د- محلل
ما أكبر نظام بيئي على األرض؟. 2

أ- المحيطات  
ب- آسيا  

ج- التندرا  
د- الغالف الحيوي   

المفهوم الذي يصف الجماعات الحيوية التي تعيش . 	
مجتمعة في منطقة محددة هو:

أ-الجماعة الحيوية  
ب- الموطن  

ج- كثافة الجماعة الحيوية  
د- المجتمع الحيوي  
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أّي الفضالت التالية تشــّكل أكبر مصادر الفضالت . 7
الصلبة؟

أ- المنتجات الورقية       ج- فضالت المزارع  
ب- الزجاج                     د- فضالت أخرى  

كم مليــون طن من الفضــالت الصلبــة مصدرها . 8
البالستيك؟

أ-28               ج- 21  
ب-17                           د-25  

اأ�سئلة االإجابات الق�سرية اجلزء الثاين

لمــاذا يعد الماء مــن العوامل الطبيعيــة المهمة في . 9
النظام البيئي؟ 

فيم يتشابه الغالف الحيوي وحوض األسماك؟. 10
مــا العالقة بيــن كل مما يلي: الجماعــة الحيوية، . 11

المجتمع الحيوي، النظام البيئي؟
استخدم الشكل التالي لإلجابة عن السؤالين 12و 	1.

فيم يتشــابه كل من النظام البيئــي في المرج أعاله . 12
والنظام البيئي في الصحراء؟

ما العوامل الطبيعية التي قــد تؤثر في المخلوقات . 	1
الحية في المرج؟

أعِط ثالثة أمثلة على موارد طبيعية.. 14
لماذا ال يعد كل من الفحم، والغاز الطبيعي والنفط . 15

من الموارد المتجددة؟
استخدم المخطط التالي لإلجابة عن السؤالين  16و 17.

ما المورد الطبيعي الذي يــزود العالم بأكبر مقدار . 16
من الطاقة؟ وأي جزء من المخطط يمثله؟

بحسب المخطط، ما مصدرا الطاقة اللذان يمثلهما . 17
الرمزان ب و ج؟ وما النسبة التي تشكلها طاقات هذه 

المصادر مجتمعة من الطاقة العالمية اإلجمالية؟
ما أنواع األنشــطة البشــرية المســؤولة عن تدمير . 18

األرض كمصدر طبيعي؟
ث للهواء؟. 19 ما أكبر مصدر ملوِّ
كيف يتكّون المطر الحمضي؟. 20
اذكر ثالثة أمثلة على النفايات الصلبة.. 21

اأ�سئلة االإجابات املفتوحة اجلزء الثالث
تتغذى الضفادع على البعوض والحشرات. وّضح . 22

ًدا لنمو الضفادع؟  لماذا ُيعــدُّ البعوض عاماًل محــدِّ
وماذا يحدث لجماعة الضفادع إذا زاد عدد البعوض 
أو َقــّل بشــكل مفاجئ؟ ماذا يحــدث للبعوض إذا 

اختفت الضفادع؟

اختبار
مقنن

39% نفط خام 
22% فحم

23% غاز طبيعي 
8% طاقة نووية 

8% �أخرى
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استخدم الشكل التالي لإلجابة عن السؤالين ٢٣و ٢٤.

ما أنواع المخلوقات الحية التي يمكن أن تعيش في . ٢٣
هذا الجدول؟ وماذا يحدث لها إذا جفت مياهه ؟

صف الموطن البيئي الجديــد الذي قد يتكون بعد . ٢٤
جفاف الجدول. ما المخلوقات الحية التي قد تعيش 

في هذا الموطن؟
لماذا تعد دورة المــواد (تدوير المواد) في الطبيعة . ٢٥

مهمة للنظام البيئي؟
قـــارن بين المــوارد المتجــددة والمــوارد غير . ٢٦

المتجددة.
ا لمكــب نفايات، واكتب . ٢٧ ا توضيحيًّ ارســم مخططً

األجزاء عليه.
ا يوضح كيفية انتقــال مياه األمطار . ٢٨ ارســم مخططً

المتســاقطة فوق إحد المدن، ووصولها إلى مياه 
الشرب.

ثات . ٢٩ ناقــش. لماذا يتوقــع وجود كميات مــن ملوّ
الهواء في المدينة أكثر مما في الريف؟

استخدم الشكل التالي لإلجابة عن السؤالين ٣٠ و٣١:

اذكــر طريقــة واحدة إلعــادة اســتخدام كل من . ٣٠
المنتجات أعاله.

صف طرائق تســتطيع من خاللها تقليل استعمال . ٣١
واحد أو أكثر من المنتجات أعاله.

أنــت تخطط للقيــام برحلة: ما الفوائــد والمضار . ٣٢
من اســتخدام صحون الورق والشــوك والمالعق 
والكؤوس البالستيكية التي تُستخدم مرة واحدة؟ وما  
الفوائد والمضار من اســتخدام الصحون والمالعق 
والكؤوس التي تُغســل وتســتخدم أكثر من مرة ؟

اختبار مقنن 

oÜQ sóJCG

 Ée nR uõ`̀YCG ≈`̀àM ;á∏Ä`̀°SC’G ≈`̀∏Y pá`̀HÉLE’G p∫Ó`̀N ø`̀e
.äGQÉ¡e øe o¬oàÑ°ùàcG Éeh nº«gÉØe øe o¬oàª∏©J

     

oÜQ sóJCG

 É`̀e nR uõ`̀YCG ≈`̀àM ;á∏Ä`̀°SC’G ø`̀Y pá`̀HÉLE’G p∫Ó`̀N ø`̀e
.äGQÉ¡e øe o¬oàÑ°ùàcG Éeh nº«gÉØe øe o¬oàª∏©J
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م�صادر تعليمية للطالب
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مملكة البكتيريا البدائية
الغذاء  الخليــة، بعضها يمتــّص  مخلوقات وحيــدة 
من الوســط المحيط بها. وبعضها يقــوم بعملية البناء 
الضوئي، وبعضها اآلخر قادر على التمثيل الكيميائي. 
والعديــد منها يعيــش في بيئات ذات ظروف قاســية 
مثل البرك الملحية والينابيع الحارة، والمســتنقعات، 

وفوهات المياه الساخنة في أعماق البحار.

مملكلة البكتيريا الحقيقية
تتكون أجســامها من خلية واحــدة، معظمها يمتّص 
الغذاء من الوســط المحيط بها، وبعضها يقوم بعملية 
البنــاء الضوئي، وبعضها اآلخر يقــوم بعملية التمثيل 
الكيميائي. والعديد منها متطفل. وشــكلها إما كروي 

أو حلزوني أو عصوي. وبعضها ُيشكّل مستعمرات.

مملكة الطالئعيات

�س��عبة الطحالب اليوجليني��ة: تتكّون أجسامها من 
خلية واحدة، تقوم بعملية البنــاء الضوئي، أو تحصل 
على غذائها مــن محيطها. وألفرادها ســوط واحد. 

ومنها اليوجلينا.

�سعبة الطحالب الذهبية مخلوقات وحيدة الخلية، 
تقوم بعملية البناء الضوئي. ولجســمها تركيب غريب 

ن من صدفتين من السليكا. منها الدياتومات. مكوَّ

�س��عبة الطحال��ب النارية تتكــّون من خلية واحدة، 
تقوم بعملية البناء الضوئي، وتحتوي أجســامها على 
صبغة حمراء، ولها سوطان. منها السوطيات الدّوارة.

�س��عبة الطحال��ب الخ�س��راء مخلوقــات وحيــدة 
الخلية، أو عديدة الخاليا، أو على شكل مستعمرات. 
تقوم بعملية البناء الضوئي، وتحتوي أجســامها على 
الكلوروفيل. تعيش على اليابســة أو في الماء العذب 

أو الماء المالح. ومنها السبيروجيرا.

�س��عبة الطحال��ب الحم��راء معظمها عديد الخاليا. 
تقــوم بعملية البنــاء الضوئي، وتحتــوي على أصباغ 
حمــراء . يعيش معظمهــا في الميــاه المالحة. ومنها 

الطحلب األحمر.

شعبة الطحالب الخضراء
)دسميد(

تصنــف المخلوقات الحية إلى ســت ممالك، منها اثنتان من عالم البكتيريا، وهمــا مملكة البدائيات، ومملكة 
البكتيريا. المخلوقات الحية في هاتين المملكتين ليس لها أنوية، وهي تفتقر إلى تراكيب محاطة بغشــاء ضمن 

سيتوبالزم الخلية.
أما أفراد الممالك األربع األخرى فلها خاليا تحتوي على أنوية وتراكيب في السيتوبالزم، بعضها محاط بأغشية، 

وهي مملكة الطالئعيات، ومملكة الفطريات، والمملكة النباتية والمملكة الحيوانية.

تنوع الحياة

تصنيف المخلوقات الحية
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�س��عبة الطحال��ب البني��ة معظمها عديــد الخاليا. 
تقوم بعملية البناء الضوئي، وتحتوي على أصباغ بنية، 

وتعيش في المياه المالحة. ومنها الطحلب البني.

�س��عبة الجذريات الق��دم تترّكب أجسامها من خلية 
واحدة، وتحصل على غذائها من الوسط المحيط بها. 
وهي طفيليات حرة، تتحــرك باألقدام الكاذبة. ومنها 

األميبا.

�سعبة ال�سوطيات مخلوقات وحيدة الخلية ، تحصل 
على غذائها من الوســط المحيط بها، وتعيش حرة أو 

متطفلة. لها سوط أو أكثر. ومنها التريبانوسوما.

�س��عبة الهدبي��ات مخلوقات وحيدة الخلية، تحصل 
على غذائها من الوسط المحيط بها. لها عدد كبير من 

األهداب. ومنها البراميسيوم.

ن أجسامها من خلية واحدة.  �س��عبة البوغي��ات تتكوَّ
تحصل على غذائها من الوسط المحيط بها. ليس لها 
وسائل للحركة، تعيش متطفلة على الحيوانات. ومنها 

بالزموديوم المالريا.

�س��عبة الفطري��ات الغروي��ة تتكّون أجســامها من 
خليــة واحدة، أو من خاليا عديــدة، وتمتّص غذاءها 

من محيطها، وتغير شكلها خالل دورة حياتها. ومنها 
الفطر الغروي.

�سعبة الفطريات المائية مخلوقات عديدة الخاليا. 
تكون متطفلــة، أو من المحّلالت، تعيــش في المياه 
العذبة أو المالحة، ومنها عفن الماء والبياض الزغبي.

مملكة الفطريات

عديدة  أجســامها  األقتراني��ة  الفطري��ات  �س��عبة 
الخاليــا، تمتص غذاءهــا، تكّون األجســام الثمرية 

أبواًغا. منها عفن الخبز.

�س��عبة الفطري��ات الكي�س��ية تتركب أجســامها من 
خلية واحــدة أو من خاليا عديــدة. تمتص غذاءها، 

وتنتج األبواغ في أكياس. ومنها فطر الخميرة.

�س��عبة الفطريات الدعامية عديدة الخاليا، تمتص 
غذاءهــا، وتحمل األبواغ على حوامــل دعامية. منها 

فطر عش الغراب، وفطر صدأ القمح.

�سعبة الفطريات الناق�سة ألفرادها تراكيب تكاثرية 
غير معروفة، وعندما تكتشــف طريقــة تكاثر أي منها 

ُيعاد تصنيفها، ومنها البنسيليوم.

�سعبة الفطريات الطحلبية ُتشّكل أفرادها عالقات 
تكافلية بين الفطريات الكيسية، أو الفطريات الدعامية 
البكتيريا الخضراء المزرّقة.  مع الطحلب األخضر أو 

ومنها األشنات.

شعبة الفطريات المائيةشعبة الفطريات الطحلبية شعبة الفطريات الغروية

شعبة الجذريات 
القدم

)األميبا(
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المملكة النباتية

ق�س��م الحزازي��ات )القائمــة والمنبطحــة(، نباتات 
الوعائية عديدة الخاليا، تتكاثر باألبواغ  التي تنتج في 
َمحافظ، خضراء اللون، تنمو في  البيئة اليابسة الرطبة.

ق�سم الحزازيات ال�سولجانية  نباتات وعائية عديدة 
الخاليــا، تنتج أبواًغا  في تراكيــب مخروطية، تعيش 
على اليابسة، وتقوم بعملية البناء الضوئي. ومنها حزاز 

الصولجان.

ق�س��م النبات��ات المف�سلي��ة نباتــات وعائية، ذات 
ســيقان مضلعة ومتصلة، وأوراقها على شكل كيس، 

تنتج البذور في تراكيب مخروطية.

ق�سم ال�سرخ�سيات نباتات وعائية، نصل الورقة مجزأ 
إلى وريقــات صغيرة، تنتج األبواغ في محافط بوغية، 

تعيش على اليابسة أو في الماء، ومنها الخنشار.

ق�س��م الجنكيات أشجارها متساقطة األوراق، لم يبق 
منها سوى نوع واحد فقط ، أوراقها على شكل مراوح 
ذات عروق متفرعة. ولها مخاريط لحمية تحتوي على 

البذور، ومنها الجينكو.

ق�س��م ال�س��يكادات نباتات تشبه النخل. أوراقها كبيرة 
تشــبه الريــش، وتنتج البــذور في مخاريــط. ومنها 

السيكادا. 

ق�س��م المخروطي��ات نباتات متســاقطة األوراق أو 
دائمة الخضــرة. تكون إما أشــجاًرا أو شــجيرات. 
أوراقها إبرية أو حرشــفية، وتنتج البذور في مخاريط. 

ومنها الصنوبريات.

ق�س��م النينوفاي��ت  شــجيرات أو نباتــات خشــبية 
معترشــة، ُتنتج البذور في مخاريــط، وتحتوي على 

أنواع ، منها الجنتوم.

ق�س��م  النبات��ات الزهري��ة  أكثر النباتات انتشــاًرا، 
وهي نباتــات تنتج أزهاًرا للتكاثر، لهــا ثمار تحتوي 

على بذور.

المملكة الحيوانية

�س��عبة األإ�س��فنجيات حيوانــات تعيش فــي الماء، 
وتفتقر إلى أنســجة حقيقية وأعضاء. ليس لها تماثل، 

وهي ثابتة في مكانها، ومنها اإلسفنج.

�س��عبة الال�س��عات )الجوفمعوي��ات( لهــا تماثــل 
شعاعي، وتجويف هضمي بفتحة واحدة، ولمعظمها 
لوامس تحتوي على خاليا الســعة. تعيش في المياه 
بشــكل منفرد أو في مجموعات. ومنها قنديل البحر 

والمرجان والهيدرا وشقائق النعمان البحرية.

�س��عبة الدي��دان المفلطح��ة  ديــدان ذات  تماثل 
الهضمي فتحة  جانبي، أجسامها مفلطحة، ولجهازها 
واحدة، تعيش حرة أو متطفلة، ومنها الدودة الشريطية.

قسم النباتات الزهرية 
)نبات الطماطم(

قسم الحزازيات 
)حشيشة الكبد(

شعبة الديدان 
المفلطحة

)دودة مفلطحة(
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�س��عبة الديدان األأ�س��طوانية  أجســامها أسطوانية 
ذات تماثل جانبي، ولها جهاز هضمي بفتحتين. تعيش 

حرة أو متطفلة، ومنها دودة اإلسكارس.

�سعبة الرخويات حيوانات أجسامها طرية، لمعظمها 
صدفة قاســية، وأقــدام طرية أو زوائــد قدمية طرية، 
وتغطي العباءُة جســَمها الطري. تعيــش في المياه أو 

على اليابسة. ومنها المحار والحالزين واألخطبوط.

�س��عبة الديدان الحلقية ديــدان ذات تماثل جانبي، 
أجسامها مستديرة ومقسمة إلى حلقات، تعيش في المياه 

أو على اليابسة، ومنها دودة األرض والعلق الطبي.

�س��عبة المف�سلي��ات أكبر المجموعات الحيوانية، لها 
هيكل خارجي صلب. وأجســامها مقسمة إلى قطع، 
ولهــا أزواج من الزوائد المفصلية. تعيش في المياه أو 
على اليابسة، ومنها الحشرات والعناكب والقشريات.

�س��عبة �س��وكيات الجلد  حيوانــات تعيش في المياه، 
لجلدها أشواك، ولها جهاز وعائي مائي ذو قدم أنبوبية، 

ذات تماثل شعاعي. ومنها نجم البحر، وقنفذ البحر.

�س��عبة الحبلي��ات لها هيكل داخلي وأجهزة جســم 
متخصصة. لمعظمها زوجــان من الزوائد، ولجميعها 
حبل ظهري، وحبل عصبي، وشــقوق بلعومية. ومنها 
األسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات.

�شعبة �حلبليات
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االعتناء بالمجهر المركب 
عند حمل المجهر المركب أمسك ذراعه بإحدى . 1

يديك، وضع األخرى تحت قاعدته.
ال تلمس العدسات بإصبعك.. 2
يســتخدم الضابط الكبير عند النظر إلى الشريحة . 	

من خالل العدســة ذات قوة التكبيــر الصغرى، 
ويستخدم الضابط الصغير عند النظر إلى الشريحة 

من خالل العدسة الشيئية الكبرى.
قم بتغطية المجهر المركب عند حفظه.. 4

استخدام المجهر المركب
ضع المجهر المركب على ســطح مستٍو خاٍل من . 1

األشياء. يجب أن تكون الذراع في اتجاه جسمك.
انظر من خالل العدســة العينيــة، واضبط المكثف . 2

بحيث يمر الضوء خالل فتحة المكثف في المنصة.
ضع الشريحة على المنصة، وتأكد من وجود العينة . 	

في حقل الرؤية. ثم ثبت الشريحة جيًدا باستخدام 
الالقطين.

لتوضيح الصورة اســتخدم الضابط الكبير والعدســة 
الشيئية الصغرى أواًل. وبعد رؤية العينة حرك القرص 
الستخدام العدسة الشــيئية الكبرى، ووّضح الصورة 

مرة أخرى باستخدام الضابط الصغير.

تحضير شريحة مبّللة 
خذ عينة من الشيء الذي تريد تكبيره بحذر، وضعها . 1

في وســط شريحة زجاجية شــفافة، وتأكد أن تكون 
العينة رقيقة بحيث تسمح بمرور الضوء من خاللها.

باســتخدام القطارة ضع نقطة أو اثنتين من الماء . 2
على العينة.

احمل غطاء شــريحة نظيًفا مــن حوافه، وضعه . 	
بحيث يالمس حافة الماء، وأنزله ببطء وبالتدريج 

حتى يستقرَّ بشكل مستٍو.
إذا كان المــاء المضــاف إلــى العينة أكثــر مما هو . 4

مطلوب، أو تكونت فقاعات هوائية عديدة، فالمس 
حافة غطاء الشريحة بمنديل ورقي من أجل امتصاص 

الماء الزائد، والتخلص من الفقاعات الهوائية.      

استخدام المجهر المركب والعناية به

المن�سة

الذراع:
دعم األأ�سطوانة 

وُيحمل بوا�سطته 
المجهر المركب

القاعدة: مهمتها دعم المجهر المركب.
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ثدييات تتغذى على النباتات، وتمتاز بقواطع قادرة على قطع النباتات، اآك��الت األأع�س��اب        
وأضراس مفلطحة لطحنها.

حيوانات تأكل اللحوم، ولها أنياب حادة لتقطيع الطعام وتمزيقه.اآك�الت اللح�وم
دور المخلوق الحي في النظام البيئي.األإطار البيئي

إعادة اســتخدام المواد بعد تغيير شــكلها، ومن ذلك إعادة تدوير علب اإعادة التدوير
الورق المقوى على شكل ورق.

مخلوقات حية وحيدة الخلية.البكتي��ريا

عضيات خضراء في خاليا أوراق النبــات، تحدث داخلها عملية البناء البال�ستيدات الخ�سراء
الضوئي.

عملية تقــوم من خاللها النباتات والطحالب والعديد من أنواع البكتيريا البناء ال�سوئي
باســتعمال ضوء الشــمس والماء وثاني أكســيد الكربون لصنع الغذاء 

وإنتاج األكسجين.

تكيف في الزواحف يسمح لها بالتكاثر على اليابسة، وحفظ الجنين في البي�سة األأمنيونية
بيئةرطبة محمية بالقشور )بيضةذات قشرة صلبة(، وتحتوي على المح، 

وهو مصدر غذاء الجنين.

فترة خمول تنام فيها بعض الحيوانات خالل الشــتاء. فالبرمائيات تدفن البيات ال�ست��وي                
نفسها في الطين أو أوراق النباتات، والدببة تغفو في الكهوف حتى انتهاء 

الشتاء. 

فترة خمول تختبئ فيها الحيوانات في فصل الصيف ومنها البرمائيات.البيات ال�سيفي

تغير كامل في شكل المخلوق الحي )بيضة، يرقة، عذراء، حشرة مكتملة التحول                
النمو( أو تغير غير كامل )بيضة، حورية، حيوان مكتمل النمو(.

ا التماثل                 تنظيم  أجزاء المخلوق الحي في أنصاف متماثلة، وقد تكون مرتبة دائريًّ
ا فيكون كل جزء منها  ا، أو جانبيًّ حول نقطة مركزية فيكون تماثله شعاعيًّ

بمثابة انعكاس لصورة الجزء اآلخر في مرآة.

مسرد المصطلحات
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فتحات منتشــرة على جانبــي الصدر والبطن فــي المفصليات، تتصل الثغور التنف�سية
بأنابيب دقيقة تتفّرع داخل الجسم.

ى بالقشور. الثدييات األأولية ثدييات تضع بيًضا مغطًّ

ثدييات تلد أفــراًدا غير مكتملــة النمو، وتكمل نموهــا داخل جيوب الثدييات الكي�سية
)أكياس( في جسم األم )الكنغر(.

ثدييات تنمو أجنتها داخل رحم األم،  وتحوي مشــيمة )كيًســا يشــبه الثدييات الم�سيمية
العضو(  تزود الجنين بالغذاء واألكسجين، وتخّلصه من الفضالت.

تركيب في النبات والطحالــب والفطريات والعديد من أنواع البكتيريا، الجـدار الخلـوي
يدعم الغشاء البالزمي ويحميه.

أفراد نوع من المخلوقات الحية التي تعيش مًعا في نفس المكان والوقت.الجماعة الحيوية

مجموعــة من التراكيب واألعضاء المترابطة تتفاعــل مًعا وتتآزر للقيام الجهاز
بوظيفة معينة.

الــــجــــهــــاز الــــــــدوري 
المفتوح

نوع من أجهزة الدوران ليس له أوعية دموية ينتقل الدم عبرها، بل يتدفق 
الدم مباشرة حول األعضاء.

هو نوع من أجهزة الدوران يتدفق الدم فيه داخل أوعية خاصة.جهاز الدوران  المغلق 

حيوانات لها في مرحلــة من مراحل حياتها حبل ظهري، وآخر عصبي، الحبليـات
وشقوق بلعومية.

ــض الـــــنـــــووي  ــ ــ� ــ ــم ــ ــح ــ ال
ــبـــوزي الــمــنــقــو�ــض  ــريـ الـ

)DNA( األأك�سجين

مادة كيميائيــة موجودة داخل الخلية، تحتوي على المعلومات الوراثية، 
وتتحكــم في مظهر المخلــوق الحي ووظائفه، وذلك بالســيطرة على 

البروتينات التي تنتجها الخلية.

الـثــابـتـة  الحيوانات 
درجة الحرارة

حيوانــات درجة حرارة أجســامها ثابتة، وال تتأثر بدرجــة حرارة البيئة 
المحيطة بها. 

المتغيــرة  الحيوانــات 
درجة الحرارة

حيوانــات تتغير درجة حرارة أجســامها مــع تغير درجة حــرارة البيئة 
المحيطة بها.

عضو يســمح للمخلوقات التي تعيش في الماء بتبادل الغازات، بحيث الخيا�ســيم                       
تحصل على األكســجين المذاب في الماء، وتتخلص من ثاني أكســيد 

الكربون.
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م ال فقاريات جانبية التماثل ذات أجســام طرية، ويوجد فيها قدم عضلية الرخويات
كبيرة وعباءة وجهاز دوري مفتوح، ولها صدفة غالًبا.

ريش قوي، خفيف الوزن، يعطي الطيور شكلها ولونها، ويساعدها على الري�ض الكفافي
التحليق والتزاوج والتخفي من األعداء.

ريش رقيق يحتفظ بالهواء الدافئ بالقرب من جسم الطائر.الزغــب                       

تراكيب كاألرجل أو قرون االستشعار أو الكالبات تنمو من الجسم.الــزوائد المف�سلية

مادة شبه هالمية توجد داخل الغشاء البالزمي، تحتوى على ماء، ومواد ال�سيتوبالزم
كيميائية وأجزاء الخلية األخرى.

نموذج غذائي يتكّون من مجموعة من السالسل الغذائية المتداخلة.ال�سبكة الغذائية

عضو يشــبه اللســان يحتوي على صفين من البروزات الخشــنة تشبه الطاحنة
األسنان في الرخويات.

غشاء نسيجي رقيق، يفرز المادة المكّونة لألصداف في الرخويات.العباءة

تركيب مكّون من نوعين أو أكثر من األنســجة المختلفة التي تعمل مًعا الع�سو
لتؤدي وظيفة معينة.

أجزاء متخصصة تســتطيع التحرك داخل السيتوبالزم، تقوم بالعمليات الع�سيات
الحيوية الضرورية للحياة.

علم يدرس التفاعل بين المخلوقات الحية والبيئة المحيطة بها.علــم البيئـة                  

المخلوقات الحية المكّونة للجزء الحي من النظام البيئي.العوامل الحيوية

نات غير الحيــة في النظام البيئي، ومنها التربــة والحرارة والماء العوامــل الالحيوية المكوِّ
وضوء الشمس.

دة                 أي شيء يؤثر في حجم المجتمعات، وتشمل العوامل الحيوية والعوامل العوامل المحـدِّ
الالحيوية في النظام البيئي، مثل المفترسات والجفاف.

مجموعة من المفصليات تضم العناكب والُقراد والَحَلم والعقارب.العنكبيات

تركيب مرن يحفظ مكّونات الخلية، ويشــكل فاصاًل بين الخلية والبيئة الغ�ساء البالزمـي
المحيطة بها، ويتحكم في المواد الداخلة إلى الخلية والخارجة منها. 
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نسيج مرن يشبه العظم، ولكنه أكثر مرونة وأقل قساوة.الغ�سـروف          

الجزء من األرض الذي تعيش فيه جميــع المخلوقات الحية، ويتكون الغالف الحيوي
من جميع األنظمة البيئية على األرض مجتمعة.

عضيات داخل الستيوبالزم، تشبه البالون في شكلها، تخزن الماء ومواد الفجوات
أخرى لالســتفادة منها، بينما يخزن بعضهــا اآلخر الفضالت إلى حين 

التخلص منها.

مواّد صلبة أو شبه صلبة ُيلقيها الناس.الف�سالت ال�سلبة

ا، تتكّون أجســامها الجوفــاء من طبقتين من الال�ســــعـــــــات حيوانات متماثلة شــعاعيًّ
الخاليا، منتظمة في أنسجة.

حيوانات ال عمود فقري لها.الالفقــاريات                    

جميع الجماعات الحية التي تعيش في نظام بيئي محدد.المجتمع الحيوي

مخلوقات حية تحّطم األنســجة، وتطلق المواد الغذائية، وثاني أكسيد المحـلِّالت                     
الكربون.

ي ى على اللحوم والنباتات.مزدوج التغذِّ مخلوقات حية تتغذَّ

ى على مخلوقات حية أخرى.الم�ستهِلكات مخلوقات تتغذَّ

هــو اختالط الغــازات المتصاعــدة الناتجــة عن حــرق الوقود، مع المطــر الحم�سي
المــاء الموجود في الهواء. وعند هطوله يســبب ضــرًرا على النباتات 

والمخلوقات المائية واألبنية.

ا، لها زوائد مفصلية، وهيكل خارجي لحمايتها، المف�سليات حيوانات متماثلة جانبيًّ
وجسمها مكّون من قطع.

مساحات من األرض مخصصة لطمر النفايات.مكّبات النفايات

ثات أي مادة تضر بالمخلوقات الحية، وُتْحدث خلاًل في عملياتها الحيوية.الملوِّ
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م أشياء موجودة في الطبيعة تستخدمها المخلوقات الحية.الموارد الطبيعية

مصادر ال يمكن تعويضها طبيعيًّا خالل 100 عام.الموارد غير المتجددة

مصادر يمكن تعويضها خالل 100 عام أو أقل.الموارد المتجّددة

مخلوقات حية تصنع غذاءها بنفسها، ومنها النباتات.المنتجات

مكان يعيش فيه المخلوق الحي، ويتوافر فيه الطعام والمأوى والرطوبة الموطــن البيئي
ودرجة الحرارة المناســبة، وغيرها من العوامــل التي تحافظ على بقاء 

المخلوق الحي.

عضيات داخل السيتوبالزم تنتج الطاقة بعملية التنفس الخلوي.الميتوكندريا

مجموعة من الخاليا المتشابهة تؤدي الوظيفة نفسها.الن�سيج

مســاحة من الطبيعــة وما تحويه مــن مخلوقات حية ومــواد غير حية النظــام البيئي                 
وتفاعلها مًعا، وما ينتج عن هذا التفاعل.

عضية تحوي مادة الوراثة، وتوجد في مركز الخلية، وتنظم عملها.النواة

غطاء خارجي قاٍس، يحمي ويدعم أجســام بعض المخلوقات، ومنها الهيكــل الخارجــي            
المفصليات، ويقّلل فقدها للماء.
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