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أخي المعلم /أختي المعلمة
نضع بين أيديكم هذا الدليل لكتاب العلوم للصف الخامس ، آملين االسترشاد به في التخطيط لدروس العلوم 

وتنفيذها، بوصفه أحد المصادر التي تساعد على تحقيق أهداف تدريس العلوم المنشودة.
ويشتمل هذا الدليل على عرض مفصل لكيفية التخطيط للدروس وتنفيذها بما يتالءم مع قدرات الطالب، والبيئة 
الموقف  جوانب  تمثل  التي  المترابطة  العناصر  من  مجموعة  خالل  من  المنشودة،  واألهداف  الصفية،  المادية 

التعليمي. وفيما يلي توضيح مختصر لكل من هذه العناصر: 

حدة  م الوَ : منظِّ أوالً
للفصل،  العامة  واألفكار  الوحدة،  في  جاءت  التي  العملية  األنشطة  لتنفيذ  المطلوبة  واألدوات  المواد  تحديد 

باإلضافة إلى المفاهيم العلمية واألفكار الرئيسة في الدروس. 

ثانيًا: مخطط عام للفصل وأنشطته
تعريف بأهداف كل درس، ومفرداته، وأنشطته العملية. 

ثالثًا: نظرة عامة على الفصل 
الفصل، وأن  السابقة لد الطالب، وتحفيزهم على توقع موضوعات  المعرفة  العامة، وتقويم  بالفكرة  تعريف 
في  الموجودة  الفصل  وتقويم  لتدريس  الالزمة  التعلم  مصادر  إلى  المعلم  وتوجه  ومصطلحاته.  مفرداته  يألفوا 

يَّة والتقويم. حقيبة المعلم لألنشطة الصفّ

ا: مقترحات لتقديم الدرس  رابعً
وإثارة  الدرس،  صورة  إلى  انتباههم  وتوجيه  الطالب،   لد السابقة  المعرفة  تقويم  خالل  من  الدرس  تقديم 

اهتمامهم من خالل أنشطة تمهيدية متنوعة، يختار منها المعلم بحسب الحاجة. 

ا: تنفيذ الدرس خامسً
هذا  يشتمل  كما  التخطيطية.  والمنظمات  واألشكال  الصور  توظيف  وكيفية  ومناقشتها،  الرئيسة  فكرته  تحديد   
العنصر على أنشطة تعليمية متنوعة ومقترحات للتقويم البنائي تتالءم مع مستويات الطالب، ومعلومات إثرائية 
و«أقرأ  الشكل»  و«أقرأ  الصورة»  «أقرأ  وأسئلة  نفسي»  «أختبر  فقرة  المستمر،  التقويم  أسئلة  وإجابات  للمعلم، 

الجدول»، وتوجه المعلم إلى الصفحات الالزمة لتنفيذ األنشطة المقترحة في مصادر التعلم.

ا: خاتمة الدرس  سادسً
مع  العلمي   المحتو تربط  التي  المهام  إلى  إضافة  الدرس،  أسئلة  وإجابات  م،  التعلُّ وتقويم  الدرس  لمراجعة 

 .مجاالت معرفية وعلمية أخر





        

ا: مراجعة الفصل  سابعً
إلى  إضافة  العلمية؛  والمفاهيم  المهارات  وأسئلة  المفردات  أسئلة  اإلجابة عن  للتعلم من خالل  تقويم ختامي 
تقويم األداء باستعمال ساللم التقدير اللفظي، وتوجه المعلم إلى الصفحات الخاصة بأدوات تقويم الدرس في 

دليل التقويم.

ثامنًا: مصادر المعلم  
تتوافر مجموعتان من مصادر المعلم؛ ترد المجموعة األولى منها في نهاية هذا الدليل، في حين ترد المجموعة 
إليها في  الحاجة  الصفية والتقويم، مع إشارات الستخدامها بحسب  المعلم لألنشطة  الثانية منفصلة في حقيبة 

صفحات هذا الدليل.
وتتضمن مصادر المعلم الواردة في نهاية هذا الدليل خلفية علمية عن موضوعات مختارة من كل درس، ونماذج 
المنظمات التخطيطية الواردة في الدروس؛ ليتمكن المعلم من نسخها وتوزيعها على الطالب الستخدامها في 
ا إجراءات عمل المطويات المطلوبة في الدروس وساللم تقدير؛ لمساعدة المعلم على  أثناء الدرس، وفيها أيضً
تقويم تعلم الطالب. وقد تم توجيه المعلم إلى استخدام هذه المصادر بحسب الحاجة إليها في صفحات الدليل.

في حين تضم مصادر المعلم الموجودة قي حقيبة المعلم لألنشطة الصفية والتقويم كتبًا تهدف إلى تنمية مهارات 
الطالب في االستقصاء والقراءة والكتابة والرياضيات وقراءة الصور واألشكال، باإلضافة إلى دليلٍ خاص للتقويم 

يتضمن اختباراتٍ للفصول والدروس تختلف عن االختبارات الواردة في كتاب الطالب. 
ا دليل معلم العلوم للمرحلة االبتدائية، وفيه خالصة الفكر التربوي فيما يتعلق بتدريس العلوم،  وفي الحقيبة أيضً

ا مفصلة لكل عنصر من عناصر الدرس الواردة في هذا الدليل. ويقدم شروحً

ا للمزيد من إبداعك. ونحن نضع هذا الدليل بين يديك وما يقدمه من مقترحات وأمثلة تُعد منطلقً

والله نسأل أن يعينك هذا الدليل على أداء رسالتك في خدمة أبنائك، وتحقيق تطلعات المجتمع. 
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يف بداية كل درس


تدعم وتوسع عملية التعليم


تنمي مهارات االستقصاء
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ا تشبهُ  كتِ الصفائحُ األرضيةُ فوقَ بقعةٍ ساخنةٍ وبسرعاتٍ مختلفةٍ، فماذَ ا تحرّ إذَ
كتْ  ا تحرّ ؟ أكتبُ إجابةً على شكلِ فرضيةٍ على النحوِ التالِي: " إذَ لةُ الجزرُ المتشكّ
   الصفائحِ األرضيةِ فوقَ بقعةٍ ساخنةٍ بسرعةٍ أكبرَ منْ حركةِ صفيحةٍ أخرَ إحدَ

."........ فإنَّ

 
، وأضعُ   ألبسُ القفازاتِ     

، ثمَّ أضيِفُ  ٧٥٠ مل منَ الجبسِ في وعاءٍ كبيرٍ
لَ  ، وأحـركُ الخليطَ حتَّى تتشـكّ ٢٥٠ مـل ماءً

. عجينةٌ رقيقةٌ

 أصبُّ الخليـطَ في أنبوبٍ قابلٍ    

. يمثّـلُ الخليـطُ الماجما، بينَمـا فوهةُ  للعصـرِ
. العلبةِ تمثِّلُ البقعةَ الساخنةَ

 أضعُ طرفَ العلبةِ في نهايةِ شـقٍّ    

. في كرتونةٍ. تمثّلُ الكرتونةُ الصفيحةَ األرضيةَ

قِ منْ    أعصرُ العلبةَ بلطفٍ حتّى تبدأَ الالبةُ في التدفّ

خاللِ البقعةِ الساخنةِ، وأستمرُّ في عصرِ العلبةِ معَ 
. لُ ما يحدثُ ي. وأسجّ سحبِ قطعةِ الكرتونِ نحوِ

هةَ العلبةِ في نهايةِ  ، ثمَّ أضعُ فوّ   أعيـدُ ملءَ العلبةِ بالخليطِ مـنَ الجبسِ والماءِ

 ، ي عندَ عصـرِ العلبةِ فتحـةِ الكرتونـةِ الثانيةِ، وببطءٍ أسـحبُ الكرتونـةَ نحوِ
 . لُ ما يحدثُ وأسجّ









كأس قياسٍ

جبسٍ

وعاءٍ

ملعقةٍ

قمعٍ

أنبوبِ عصرٍ

قطعتَيْ كرتونٍ

صينيةٍ

ملعقةٍ

أنبوبِ عصرٍ

صينيةٍ

    

 
  أقـارنُ ما حدثَ فـي الخطوتيـنِ ٤ و٥. هلْ 

ا؟ ؟ لماذَ ظهرتِ النتائجُ مختلفةً

كتِ  ا    تحرّ     كيفَ تظهرُ الجزرُ البركانيةُ   إذَ

الصفائحُ األرضيةُ ببطءٍ فوقَ بقعةٍ سـاخنةٍ؟

  

       
  

  
يختلفانِ  ه  وارتفاعَ البركانِ  شكلَ  أنَّ  اآلنَ  أعلمُ 
على  فرضيَّتي  أكتبُ   . الالبةِ كثافةِ  باختالفِ 
كان  الالبةِ  كثافةُ  زادتْ  ما  كلَّ التالي:  الشكلِ 

ارتفاعُ البركانِ 

 
مُ تجربةً ألستقصيَ أثرَ اختالفِ نوعِ الالبةِ  أصمّ
أحتاجُ  التي  الموادَّ  دُ  أحدِّ  . البركانِ ارتفاعِ  في 
لُ  وأسجّ ها،  أتبعُ سوفَ  التي  والخطواتِ  إليها، 

نتائجي ومالحظاتي.


ما  أعرضُ  ولماذا؟  فرضيتي؟  النتائجُ  تدعمُ  هل 

. توصلتُ إليه على زمالئي في  الصفِّ

     
  

أطرحُ سؤاالً

نُ فرضيةً أكوّ

أختربُ فرضيتي

أستخلصُ النتائجَ

 
الغازِ  اعاتِ  فقَّ على  تحتوي  التي  الالبةُ  كُ  تتحرَّ هلْ 

بشكلٍ مختلفٍ عنِ الالبةِ التي ال تحتوي عليْها؟
. أحتفظُ بالمالحظاتِ  مُ تجربةً لإلجابةِ عنْ هذا السؤالِ أصمّ
مجموعةٌ  نُ  تتمكَّ بحيث  بالتجربةِ،  قيامي  أثناءِ  في 
أخر منَ الزمالءِ من إعادةِ النشاطِ باتباعِ تعليماتي.
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عرفتُ في أثناءِ دراسـتي ألجزاءِ الزهـرةِ ودورةِ حياةِ 
ا  ، أنَّ النباتـاتِ الزهريـةَ تتكاثـرُ تكاثـرً نبـاتٍ زهـريٍّ
ا؛ حيـثُ تتكونُ البـذورُ عندما تنتقـلُ  حبوبُ  جنسـيًّ

اللقاحِ مِنَ السداةِ إلى الكربلةِ. 

الزهـرةُ الكاملةُ هـي الزهرةُ التي تجتمعُ فيها السـداةُ 
، أما الزهرةُ الناقصةُ فهيَ الَّتي تحتوي على  والكربلـةُ
ـلَ العلماءُ إلى  . كيـفَ توصَّ السـداةِ أَوِ الكربلـةِ فقطْ

 أجزاءً ألزهارٍ حقيقيةٍ.  ذلك؟ لقد


لُ  . وأسجِّ أستخدمُ حاسـةً أوْ أكثرَ  األزهارِ
مالحظاتي. ومنْ طرائقِ تسـجيلِ المالحظاتِ رسمُ 
أوْ وصـفُ  عليهـا،  البيانـاتِ  ، وتحديـدُ  األشـكالِ
، ومنها  األشـياءِ التي ال يمكـنُ التعبيرُ عنها بالرسـمِ
. أسـتخدمُ هـذهِ المعلوماتِ في  الملمـسُ والروائحُ

.فِ أجزاءِ نباتاتٍ أخر تعرُّ

←  
        

   

. أنظرُ إلى الزهرةِ.  أالحظُ

أجزائِهـا  تحديـدِ  مـنْ  وأتأكـدُ  الزهـرةِ،    أرسـمُ 
المختلفةِ باستخدام العدسة وتلوينِها.

 

 أكتبُ أيَّ مالحظاتٍ أخر تحتَ الزهرةِ.

←  
نةِ لإلجابةِ  أستفيدُ منَ الرسمِ والمالحظاتِ المدوَّ 
ها لمالحظةِ  . أيُّ الحواسِّ استخدمتُ عنِ األسئلةِ
نُ زهرتيِ جميعَ أجزاءِ الزهرةِ  الزهرةِ؟ هلْ تتضمَّ

حُ إجابتي. ها أمْ ال؟ أوضّ التي درستُ

أسـتمرُّ في استخدامِ المهارةِ. أختارُ شيئًا منْ غرفةِ  
. ي، مثلَ الطاولةِ أوِ المقعدِ صفِّ

ه،  ه، ثمَّ أرسمُ صُ الشيءَ الذي اخترتُ أتفحَّ  
 نُ أيَّ مالحظاتٍ أخر ه، وأدوِّ دُ أجزاءَ وأحدِّ

ه. ، مثلَ استخداماتِه، وملمسِ تحتَ الرسمِ

أشاركُ زمالئي في الصفِّ في مالحظاتي.  









 
   
 

  







  •
 •
 •


يستند إىل نتائج بحوث تربوية ويشجع 

الطالب عىل التعلم.     
درسـتُ فـي الصفِّ الرابعِ شـيئًا عـنِ العالقاتِ فـي النِّظامِ 
، وعلمتُ أنَّ النظامَ البيئيَّ يتشـكلُ مـنَ المخلوقاتِ  البيئـيِّ
الحيَّـةِ (العوامـلِ الحيويةِ) واألشـياءِ غيرِ الحيَّـةِ (العواملِ 

ا في بيئةٍ معينةٍ. الالحيويةِ) وتفاعالتِها معً

، ومنها  تتنافسُ المخلوقاتُ الحيّةُ باسـتمرارٍ علـى المواردِ
الميـاهُ والغذاءُ والمـأو، ويعتمدُ بقـاءُ المخلوقاتِ الحيةِ 
هُ سـبحانَهُ وتعالى لهذهِ  أَهـا اللَّ علـى توافرِ المـواردِ التي هيَّ
مُ في  دُ هو أيُّ عنصـرٍ يتحكّ . والعاملُ المحـدّ المخلوقـاتِ

معدلِ نموِّ الجماعاتِ الحيويّةِ (زيادةً أوْ نقصانًا).

ونقصـدُ بالجماعـةِ الحيويةِ جميعَ أفرادِ النـوعِ الواحدِ التي 
فءُ فـي الغابةِ في  . فمثـالً يتوافـرُ الدّ تعيـشُ في نظـامٍ بيئيٍّ
 ، ، وتهطلُ فيها كمياتٌ كافيةٌ من مياهِ األمطارِ فصـلِ الصيفِ
ا أغنـى للجماعاتِ  ـا بيئيًّ فتصبـحُ الغابـةُ في الصيـف ِ نظامً
ا يجعـلُ منْ مياهِ األمطارِ  الحيويةِ مقارنةً بفصلِ الشـتاءِ، ممَّ

. دةً ودرجاتِ الحرارةِ عواملَ الحيويّةً محدّ

  ، التربـةِ نـوعُ  ـا  أيضً دةِ  المحـدّ الالحيويّـةِ  العوامـلِ  ومـنَ 
. والمأو، وضوءُ الشمسِ
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تعزز استيعاب املفاهيم.




وتدعيمها بالرسوم العلمية.







التهيئة
إثارة اهتامم الطالب وهتيئتهم للدرس.

ع اإلثراء والتوسّ
ربط األفكار العلمية العامة بمجاالت 

.حياتية أخر

م  دورة التعلّ
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االستكشاف 
يتم  بحيث  عملية  بخربة  الطالب  تزويد 

تطوير مفهوم الدرس. 



 

        
    

 

 

  

       
       
           
        
          

    

       
    

    "   "

 

  
     

←       
  

←      
   

←    
 

←    
  

   

              "
 " 

         
"     "  

 "    "
     "        
         

"   
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تتكيَّـفُ بعضُ الحيواناتِ معَ بيئتِهـا منْ خاللِ تقليدِ 
. والتكيُّفُ  مخلوقـاتٍ أخر متكيِّفةٍ بشـكلٍ ناجـحٍ
ـهِ عـنْ طريقِ  الـذي يلجأُ فيـهِ حيوانٌ إلى حمايةِ نفسِ
؛ حيثُ تستطيعُ  ى المحاكاةَ هِ بحيوانٍ آخرَ يُسمَّ التّشـبُّ
بعـضُ الحيواناتِ أن تحاكيَ حيواناتٍ أخر خطرةً 
ى الملكُ مثالً  ومرهوبةً مـنَ أعدائِها. فتُحاكـي األفعَ

ةِ. ى المرجانيةِ السامّ عَ ألوانَ األفْ

المحـاكاةَ  المفترسـةِ  الحيوانـاتِ  بعـضُ  تَسـتعملُ 
اشـةُ مثالً لها جزءٌ  لخداعِ فريسـتِها. فالسالحفُ النهّ

ا  عمً ه طُ ، تستعملُ ا، يشبهُ الدودةَ هَ مِ لحميٌّ يتدلَّى منْ فَ
، وعندَ اقترابِ سمكةٍ لتناولِ الدودةِ  لجذبِ األسماكِ

لحفاةُ وتمسكُ بها. تنقضَّ عليها السّ

 
      

   

     
    

     
 

 
 

ةُ ي األفعى املرجان

األفعى امللكِ

    

   
     
        

 

     
   
   

 

   
  

   

       


 
  



 


 


  
       

       
         

   






        
       

       
     

  

   
  

  
      

    

 
       
        

   

  
         

 

      

www.obeikaneducation.com :أرجعُ إلى      

الرشح والتفسري
توضيح املفاهيم وجعل حمتو الدرس 

ا من خالل الكلامت والصور. مفهومً

التقويم
تقويم مد فهم الطالب، 

وإتاحة الفرصة إلعادة الرشح.
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نُ مملكـةُ الطالئعياتِ مـنْ مخلوقـاتٍ وحيدةِ  تتكـوَّ
الخليـةِ، ومخلوقـاتٍ عديـدةِ الخاليـا. بعـضُ أفرادِ 
ها  ـها، وبعضُ ها بنفسِ مملكـةِ الطالئعياتِ تصنَعُ غذاءَ

.على مخلوقاتٍ أخر  اآلخرُ يتغذَّ

حجـمُ  ؟  الطالئعيـاتِ نميِّـزَ  أنْ  نْ  إذَ يمكـنُ  كيـفَ 
ا منْ حجـمِ البكتيريـا، وهيَ  الطالئعيـاتِ أكبـرُ كثيـرً
، أي ال يسـتطيعُ اإلنسـانُ رؤيتَها  مخلوقاتٌ مجهريةٌ

، ومنها األميبا والدياتومات. إال بالمجهرِ

وتحتـوي الطالئعياتُ على نواةٍ وتراكيبٍ تسـبحُ في 
زُ بالبساطةِ،  ها يتميَّ ، لكنَّ تركيبَ جسـمِ ـيتوبالزمِ السَّ
، كما فـي الحيواناتِ  صـةٌ وليـسَ لها أنسـجةٌ متخصّ

. والنباتاتِ والفطرياتِ

ومنَ الطالئعياتِ ما يشبهُ الحيواناتِ مثل البراميسيوم 
، ومنها ما يشبهُ  النباتاتِ  الذي ينتقلُ منْ مكانٍ إلى آخرَ
، ومنها ما يشبهُ الفطرياتِ مثل العفنِ  ومنها الطحالبُ

. الفرديِّ البرتقاليِّ الذي يعملُ عملَ المحلّالتِ

    

      
    

  

 

الخليةِ  وحيدةُ  حيةٌ  مخلوقاتٌ  والبكتيريا  البدائياتُ 
نُ من خليةٍ واحدةٍ ال نواةَ لها، وتفتقرُ إلى بعضِ  تتكوّ

التراكيبِ ومنها الميتوكندريا. 
تعيشُ البدائياتُ في أقسى الظروفِ البيئيةِ، ومنها قيعانُ 
ها  . وبعضُ ، والمياهُ المالحةُ ، والينابيعُ الحـارةُ البحارِ

يعيشُ داخلَ أجسامِ بعضِ المخلوقاتِ الحيةِ.

توجدُ البكتيريا في كلِّ مكانٍ تقريبًا؛ في الطعامِ الذي 
نا، وحتى  ، وعلى جلودِ ، وعلى فرشاةِ األسـنانِ هُ نأكلُ

نا. داخلَ أجسامِ

والسـؤالُ هنا: هلْ جميعُ أنـواعِ البدائياتِ والبكتيريا 
، ومنْ  هما قـد تُسـبِّبُ األمراضَ ؟ بعـضُ أنواعِ ةٌ ضارّ

. مُ الطعامِ والتهابُ الحلقِ ذلكَ تسمّ

نا،  نا أو حتَّى داخلَ أجسامِ ها اآلخرُ يعيشُ حولَ وبعضُ
؛  هـا مفيـدٌ ، بـلْ إنَّ بعضَ دونَ أنْ يسـبِّبَ لنـا أيَّ أذً
فالبكتيريا الموجودةُ في أمعاءِ اإلنسـانِ تسـاعدُ على 
. وهناك أنـواعٌ أخر مـنَ البكتيريا  تفكيـكِ الطعـامِ

  

  

 
    
      



        
   

نا.  تنتجُ بعـضَ الفيتاميناتِ التي تحتاجُ إليها أجسـامُ
وقدْ تسـتخدمُ في صناعةِ األغذيةِ مثلَ البكتيريا التي 

. تستخدمُ في صناعةِ الخبزِ واألجبانِ واأللبانِ
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نُ مملكـةُ الطالئعياتِ مـنْ مخلوقـاتٍ وحيدةِ  تتكـوَّ

  

   

      

 


، منها شعبةُ الرخوياتِ   تضمُّ الالفقارياتُ عدةَ شعبٍ
، وشـعبةُ شـوكياتِ الجلـدِ ومنهـا  ومنهـا الحلـزونُ
، وتعـدُّ شـعبةُ المفصليـاتِ مـنْ أكبـرِ  نجـمُ البحـرِ
شـعبِ الالفقاريـاتِ ومنهـا الحشـراتُ والعناكـبُ 

. والسرطاناتُ وجرادُ البحرِ


، هـي:  الفقاريـاتِ سـبعَ طوائـفَ تضـمُّ مجموعـةُ 
 ، الغضروفيـــةُ ، واألســماكُ  العظميــةُ األســماكُ 
 ، والزواحـفُ  ، والبرمائيـاتُ  ، يَّـةُ الالفكِّ واألسـماكُ 

، والثّديياتُ التي تعدُّ الطائفةَ األكثرَ شهرةً  والطيورُ

    ١ __ ١٠ حوالـيْ    الثدييـاتُ  وتشـكلُ   . الفقاريـاتِ فـي 
ها٥٠٠٠ نوعٍ تقريبًا،  مجموعِ الفقارياتِ البالـغِ عددُ

ا  وتشـتركُ جميعُ الفقاريـاتِ في أنَّ لـكلٍّ منها عمودً
ا. ا ودماغً ا عصبيًّ فقريًّا وجهازً



 



 

 
           

  

            
    



    
    
      

 
فيـمَ تختلفُ المخلوقـاتُ التي تنتمي إلـى المملكةِ 
ها منَ مخلوقـاتِ الممالكِ الحيةِ  الحيوانيـةِ عنْ غيرِ
الحيوانيـةِ  المملكـةِ  أفـرادِ  جميـعُ  أوالً  األخـر؟ 
طريـاتِ  ـا مملكتـا الفُ والنباتيـةِ عديـدةُ الخاليـا. أمّ
ها  والطالئعياتِ فبعضُ أفرادِهما عديدُ الخاليا وبعضُ

اآلخرُ وحيدُ الخليةِ.

الحيوانيـةِ                 المملكـةِ  أفـرادَ  أنَّ  الثانـي  واالختـالفُ 
ها، بلْ تعتمدُ على المخلوقاتِ  ها بنفسِ ال تصنعُ غذاءَ
الحيةِ األخر في صنعِ غذائِها، وبذلكَ تختلفُ عنِ 

ها. ها بنفسِ المملكةِ النباتيةِ التي تصنعُ غذاءَ

و  لُ واالختالفُ الثالثُ أنَّ تركيبَ الخليةِ الحيوانيةِ يَخْ
، بينَمـا الخليةُ النباتيةُ فيها جدارٌ  منَ الجدارِ الخلويِّ

. خلويٌّ

ا أنَّ معظمَ الحيواناتِ يمكنُها  ومـنَ االختالفاتِ أيضً
ها  ، بينَما النباتاتُ ال يمكنُ االنتقالُ منْ مكانٍ إلى آخرَ

. ذلكَ

، وتضمُّ احدَ عشرَ  المملكةُ الحيوانيةُ منْ أكبرِ الممالكِ
، وتنتظمُ في مجموعتينِ  شـعبةً منْ شعبِ الحيواناتِ
 ، : الفقارياتِ وهي حيواناتٌ لها عمودٌ فقريٌّ رئيستينِ

. والالفقارياتِ التي ليسَ لها عمودٌ فقريٌّ

  

ُ

 

، منها شعبةُ الرخوياتِ  حوالـيْ    تضمُّ الالفقارياتُ عدةَ شعبٍ الثدييـاتُ  وتشـكلُ   . الفقاريـاتِ فـي 
 نوعٍ تقريبًا، 

ا   جميعُ الفقاريـاتِ في أنَّ لـكلٍّ منها عمودً



 

    
    

ـرُ الحمايةَ  ةِ توفِّ فـاتِ التركيبيَّ وهناكَ أنـواعٌ منَ التّكيُّ
للفرائسِ منَ الحيواناتِ المفترسـةِ، وأخر تسـاعدُ 
ـها.  فرائسِ اصطيـادِ  علـى  المفترسـةَ  الحيوانـاتِ 
فالسـالحفُ مثـالً لهـا غطـاءٌ صلـبٌ يحميهـا مـن 
المفترسـةِ  وللحيوانـاتِ  المفترسـةِ.  الحيوانـاتِ 
- حاسـةُ شـمٍّ قويةٌ وأسـنانٌ  -ومنهـا سـمكُ القرشِ

حادةٌ تساعدانِهِ على اإلمساكِ  بفريستِه.

    
ى التّعديلُ في سـلوكِ المخلوقِ الحيّ التكيفَ  يسـمَّ
؛  . فالذئـابُ مثـالً تتنقـلُ فـي مجموعاتٍ ـلوكيَّ السُّ
ـنَ مـنَ اصطيادِ فريسـةٍ كبيرةٍ ال يسـتطيعُ ذئبٌ  لتتمكَّ
ه. في المقابـلِ تعيشُ معظمُ  ها بمفردِ واحـدٌ اصطيادَ
ـرَ الحمايةَ  ؛ لتوفّ الفرائـسِ وتتنقـلُ فـي مجموعـاتٍ
ألنفسـها منَ األعداءِ، ومنْ ذلـكَ مجموعاتُ القردةِ 

. في جبالِ عسيرٍ

ـلوكيةُ الحيواناتِ على البقاءِ  وتسـاعدُ التّكيفاتُ السّ
 . راتِ الموسـميةِ في المناخِ ا في أثناءِ التّغيُّ وخصوصً
؛  ومـنْ ذلكَ هجـرةُ األسـماكِ والطيورِ والفراشـاتِ
حيثُ تنتقلُ بعضُ الحيواناتِ في المواسمِ المختلفةِ 
ها  ، وبعضُ من أجلِ الطعامِ والتكاثرِ في ظروفٍ أفضلَ
اآلخـرُ يعيـشُ حالـةَ البيـاتِ الشـتويِّ في المواسـمِ 
ه عنـدَ ارتفـاعِ درجاتِ  البـاردةِ، ثـم يعودُ إلى نشـاطِ

. الحرارةِ في الربيعِ

. تسيرُ  دٌ لوكٌ اجتماعيٌّ معقّ . للفيلةِ سُ لوكيٌّ تكيُّفٌ سُ
غارَ  ـا أنَّ الصّ الفيلـةُ فـي قطعـانٍ لحمايةِ صغارِهـا، كمَ

تمسكُ بذيولِ أمهاتِها لتبقى قريبةً منَ القطيعِ.

ذاتَ  الحيواناتِ  البحرِ  فقمةُ  تأكلُ   . لوكيٌّ سُ تكيُّفٌ 
القشرةِ  بكسرِ  تقومُ  حيثُ  ؛  السرطانُ ومنها  الغطاءِ، 
ها في ضغطِ  ها على بطنِها تستخدمُ بصخرةٍ صغيرةٍ تضعُ

ته. فَ السرطانِ على صخورِ الشاطئِ فتكسرُ صدَ

 
          

  

        
    

  

واالختالفُ الثالثُ أنَّفيـمَ تختلفُ المخلوقـاتُ التي تنتمي إلـى المملكةِ 

   
    
   

 تركيبَ الخليةِ الحيوانيةِ ي
مـا الخليةُ النباتيةُ فيها جدارٌ 

 معظمَ الحيواناتِ يمكن
ما النباتاتُ ال يمكن

، وتضمُّ احدَ عشرَ  المملكةُ الحيوانيةُ منْ أكبرِ الممالكِ
، وتنتظمُ في مجموعتينِ  شـعبةً منْ شعبِ الحيواناتِ
 ،  وهي حيواناتٌ لها عمودٌ فقريٌّ

  
مـنْ حكمـةِ اللـهِ سـبحانَه وتعالـى أنْ جعـلَ لكثيـرٍ مـنَ 
 ( فاتٍ (خـواصَّ تركيبيةً وسـلوكيةً يـةِ تكيُّ المخلوقـاتِ الحَّ
ها على البقـاءِ في بيئاتِها، وجعلَ هـذهِ المخلوقاتِ  تسـاعدُ
 : ثُ هذهِ التكيفاتِ لألجيـالِ الالحقةِ. والتكيُّفُ نوعانِ تورِّ

. ، وسلوكيٌّ تركيبيٌّ

    
ةِ  ـراتٌ في تراكيبِ الجسـم الداخليّ فـاتُ التركيبيةُ تغيُّ التكيُّ
، والفكوكُ  ، واألطـرافُ الطويلةُ . فلونُ الفروِ أو الخارجيّـةِ
فاتٌ  هـا تكيُّ ، جميعُ كضِ السـريعِ ، والقـدرةُ على الرّ القويّـةُ
. وبعضُ هذه التكيفاتِ التركيبيةِ تساعدُ المخلوقاتِ  تركيبيةٌ

الحيةَ على البقاءِ في بيئتِها بمشيئةِ اللهِ تعالى.

وهذا   ، األصابعِ ملتصقةُ  حةٌ  مسطَّ أرجلٌ  لـهُ  مثالً  فالبطُّ 
فُّ الجملِ  ه على العومِ في الماءِ. وخُ تكيُّفٌ تركيبيٌّ يساعدُ
السيرِ في الصحراءِ دونَ أنْ  ه على  ، ويساعدُ حٌ وكبيرٌ مسطَّ

. ه في الرمالِ تَنغرسَ أرجلُ
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ه على  حٌ يساعدُ . للجملِ خفٌّ مسـطَّ فٌ تركيبيٌّ تكيُّ
. ه في الرمالِ السيرِ في الصحراءِ دون أن تنغرس أرجلُ
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يصف كالًّ من اململكة والنوع. �

يصـف املخلوقات احلية يف كل من اململكـة النباتية واململكة  �
احليوانية ومملكة البدائيات ومملكة البكترييا ومملكة الفطريات.

: تقديم الدرس أوالً
� 

ناقش الطالب في كيفية تنظيم األشـياء في المطبخ، واطلب إلى 
أحدهم وصف طريقة تنظيم األشياء في مطبخ منزله. ثم ناقشهم 
في األسـباب التي تدعوهـم إلى عمل ذلك، مثل توفير مسـاحة 

أكبر، أو سهولة إيجاد األشياء، أو تسهيل العمل، ثم اسأل:

هـل يتم وضع األشـياء في المطبخ في مجموعات بحسـب  �
تشابهها أم اختالفها؟ بحسب تشابهها.

فـي  � الحيـة  المخلوقـات  لوضـع  الفضلـى  الطريقـة  مـا 
مجموعات؟ بحسب تشابهها.

اذكـر بعض مجموعـات المخلوقات الحيـة؟ إجابات محتملة: 
الحيوانات، النباتات، الفطريات، الطالئعيات، البكتيريا.

دع الطالب يتناقشـوا حول محتو (أنظر وأتساءل)، ثم 
اسأل:

الحيَّـة  � المخلوقـات  هـذه  العلمـاء  يصنـف  كيـف 
جميعهـا؟ يصنـف العلمـاء المخلوقات الحيـة بناءً 
على تشابهها في بعض الخصائص، مثل الخصائص 
الجسمية، أو بحسـب طريقة حصولها على الطعام، 

أو طريقة تكاثرها، أو مكان عيشها.
اكتـب األفكار على السـبورة، وانتبه إلـى أي مفاهيم غير 
صحيحة قد تكون لديهم، وعالجها في أثناء سير الدرس.



ابدأ بعرض توضيحي

ا من  ع الطـالب للعمل يف جمموعات، ودع كالًّ منهم خيتار قلامً واحدً وزّ

أقالمهم، واطلب إليهم تصنيف أقالمهم، ثم اسأل:

إجابات حمتملة:     ما اخلصائص التي استخدمتها لتصنيف األقالم؟ 
اللون، الطول، النوع.

إجابة  األقالم؟  تصنيف  عىل  اآلخرين  مع  النقاش  ساعدك  كيف     
حمتملة: فكر بعض الطالب يف خصائص أخر، وبعضهم اآلخر 

ساعدين عىل تنظيمها بحسب تشاهبها واختالفها.
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ثانيًا: تنفيذ الدرس


 اطلـب إلـى الطالب النظـر إلـى الصور في 
الدرس، وتوقع ما يتعلمونه. اربط األسـئلة الرئيسـة في الدرس 

بما تعلموه في نشاط "أستكشف".
اطلـب إلى الطـالب إجابة أسـئلة المخطط التمهيـدي للدرس 
الواردة في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة. ثم اطلب إليهم 
مراجعـة إجاباتهم وتعديلهـا بعد االنتهاء من دراسـة كل عنوان 

رئيس في الدرس.

 اكتب المفردات على السبورة، واطلب إلى الطالب 
قراءتهـا بصـوت عال، ووضـع تعاريف لهـا، مبينًا لهـم أن هذه 
المفـردات تعـدّ مـن أسـس علـم األحيـاء الـذي يتضمـن علم 

الحيوان وعلم النبات. 

 
كلـف الطالب تعبئـة المنظم 
التخطيطي ١١ بعد دراسة كل 

عنوان رئيس في الدرس، ويمكنهم االستعانة بأسئلة "أختبر نفسي".

 
� 

الحيـة،  المخلوقـات  تصنيـف  أهميـة  فـي  الطـالب  ناقـش 
واألسـس التـي اعتمـدت لوضعها فـي مجموعات، ثم اسـأل:

اذكر مملكتين من الممالك الست. مملكة النباتات ومملكة  �
الحيوانات.

مـا أهميـة المجموعـات الصغيرة فـي التصنيـف؟ تحتوي  �
مسـتويات التصنيـف الكبيـرة كالمملكـة علـى عـدد كبيـر 
مـن المخلوقـات الحيـة، وهذا يعني أن دراسـة مسـتويات 

التصنيف األصغر أسهل.

� 
 اطلـب إىل الطـالب العمل يف جمموعـات ثنائية 
لتصنيـف خملـوق حـي، مثـل القـط، أو احلاممـة، أو الزهرة، 
مسـتخدمني الكتـب العلميـة وشـبكة املعلومـات. واطلب 
ا عمل ملصق يوضح تصنيـف املخلوق احلي من  إليهـم أيضً

اململكة إىل النوع، وشجعهم عىل عرض ملصقاهتم.


يُسـمى وضـع املخلوقات احليـة يف جمموعات علـمَ التصنيـف. وتُصنّف 
املخلوقـات احليـة إىل سـت ممالك رئيسـة، هـي: النباتـات، واحليوانات، 
والفطريـات، والطالئعيـات، والبدائيـات، والبكترييـا. ويعتمـد نظـام 
التصنيف املسـتعمل حاليًّا عىل نظام التصنيف الذي أسسه العامل كارلوس 
لينيوس. وقد نظـم العامل لينيوس املخلوقات احلية يف مملكتني مها: النباتية 
نًـا من مقطعـني باللغة  واحليوانيـة، كـام أعطـى كل نوع اسـامً علميًّـا مكوّ

الالتينية.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين

  

     
على  تعيشُ  التي  المختلفةِ  ةِ  الحيّ المخلوقاتِ  ماليينُ  هناكَ 
مَ العلماءُ هذهِ المخلوقاتِ بتصنيفِها في  . وقد نظَّ سطحِ األرضِ
ا في صفاتٍ معينةٍ. والتصنيفُ هوَ علمُ  هَ ا الشتراكِ مجموعاتٍ تبعً
هِ  تقسيمِ المخلوقاتِ الحيّةِ إلى مجموعاتٍ بحسبِ درجةِ التشابُ
في الشكلِ أوِ التركيبِ أوِ الوظائفِ بينَ أفرادِ كلِّ مجموعةٍ.  
فِ المخلوقاتِ الحيّةِ  يساعدُ علمُ التصنيفِ العلماءَ على تعرُّ

. ها في مجموعاتٍ ِها ووضعِ ودراستِها وتسميت

ـمُ المخلوقـاتُ الحيّـةُ وفـقَ أحـدِ أنظمـةِ التصنيـفِ   وتقسَّ
. وتضمُّ  ى ممالكَ المعاصرةِ إلى ستِّ مجموعاتٍ رئيسةٍ تسمَّ
ا مـنَ المخلوقـاتِ الحيةِ  كلُّ مملكـةٍ مجموعـةً واسـعةً جـدًّ
التي تشـتركُ فـي مجموعةٍ منَ الصفـاتِ العامـةِ. فاألحصنةُ 
والعناكبُ مثالً ال تشـتركانِ في الكثيرِ منَ األشياءِ، ومعَ ذلكَ 

فكالهما ينتمي إلى المملكةِ الحيوانيةِ. 

 ويصنِّـفُ العلماءُ المخلوقاتِ الحيةَ في المملكةِ الواحدةِ إلى 
؛ وذلكَ بالمقارنةِ بينَ خالياها وأنسجتِها وأعضائِها  مستوياتٍ
وأجهزتِها، وهذا يسمحُ لهم بتقسيمِ المخلوقاتِ الحيّةِ إلى 
 . فاتِ ا في عددٍ أكبرَ من الصّ ها معً ، يشتركُ أفرادُ مجموعاتٍ أصغرَ
تبةُ والفصيلةُ  ومستوياتُ التصنيفِ هي: الشعبةُ والطائفةُ والرُّ

. والجنسُ والنوعُ

. وهوَ يشملُ المخلوقاتِ المتقاربةَ   هو النّوعُ وأصغرُ مستوً
ا. فالحصانُ والحمارُ الوحشيُّ يشتركانِ في صفاتٍ كثيرةٍ،  جدًّ
، بينَما الحصانُ والحصانُ القزمُ  هِ ا منَ النوعِ نفسِ ولكنَّهما ليسَ

هِ. متشابهانِ لدرجةِ أنهما ينتميانِ إلى النوعِ نفسِ

  ←
      

  
←








 
 
  ←



      
     




توفر اسرتاتيجيات التدريس واخلربات 

.ا متعددة إلتقان املحتو التعليمية فرصً

مراجعـة إجاباتهم وتعديلهـا بعد االنتهاء من دراسـة كل عنوان 
رئيس في الدرس.

اكتب المفردات على السبورة، واطلب إلى الطالب 
قراءتهـا بصـوت عال، ووضـع تعاريف لهـا، مبينًا لهـم أن هذه 
المفـردات تعـدّ مـن أسـس علـم األحيـاء الـذي يتضمـن علم 

الحيوان وعلم النبات. 



ثالثًا: خامتة الدرس


ر    ← ملخص مصوّ
أهم  ملراجعة  وملخصاهتا؛  الصور  إىل  النظر  الطالب  إىل  اطلب 

األفكار التي وردت يف الدرس.

 
 

انظر التعليامت الرضورية لعمل املطوية يف مصادر املعلم يف هناية 
الدليل.

أفكر، وأحتدث، وأكتب   ←
   فقاريات.

 


ليست  نباتًاليس حيوانًا

ال يصنع غذاءه بنفسهال يتحرك، متعدد اخلاليا

    إذا تمكن الفيروس من دخول الخاليا فإنه 
يبدأ يسيطر على أنشطتها كافة، كما في فيروس الحاسوب 

الذي يسيطر على أنشطة الحاسوب.
(ج) الطالئعيات 

فـي  الحيـة  المخلوقـات  تُصنَّـف          
مجموعات بحسـب درجة التشـابه في خصائـص معينة، 
يكـون التصنيـف في مسـتويات، أعالها المملكـة، وفيها 
مجموعـة واسـعة مـن المخلوقـات الحيـة، ثـم تنقسـم 

المملكة إلى مجموعات أصغر فأصغر.


يجب أن يعرف الطالب أن البكتيريا المفيدة تعيش في الجهاز 
الهضمي للحيوانات؛ حيث تسـاعد على عملية الهضم وإنتاج 
الفيتامينـات. وهنـاك أنواع أخـر تعمل على تحليـل المواد 

الميتة، فتضيف إلى التربة المواد الضرورية لنمو النباتات.

 اكتـب مفـردات الـدرس علـى السـبورة، واطلب إلى 
الطالب قراءتها وتعريفها.

 كلـف الطـالب كتابة تعريـف كل مفردة مـن مفردات 
الدرس.

 كلف الطالب كتابة جمل تامة تبين العالقة بين المفردات 
في الدرس.

الدرس.
 كلف الطالب كتابة جمل تامة تبين العالقة بين المفردات 

في الدرس.

علـى الطـالب أن يعرفـوا أن العالـم ألكسـندر فليمنج هو مكتشـف المضاد 
ا، حيث تلوثـت صحون  الحيـوي " البنسـلين " ولقـد جـاء االكتشـاف قـدرً
البكتيريا العنقودية التي كان يعمل عليها بفطر بنسـيليوم نوناتم الذي منع نمو 

البكتيريا.



   
     
    
    

 

   
   
    

 

  
   
   
      

   

   
       

   









  
     

  
      
      

      
     
     


      
         

    
  
  

       
     

 
        

   

 
        
      

  

www.obeikaneducation.com :أرجعُ إلى      




تركز عىل األفكار العامة واستيعاب املفاهيم 

. بشكلٍ متواصلٍ

١

٣









 
   

 التصنيفـيُّ الذي يضمُّ أكبـرَ عددٍ منْ  المسـتوَ  ۱ 
ى: مجموعاتِ المخلوقاتِ الحيةِ يُسمَّ

مملكةًأ. 
شعبةًب. 
طائفةًج. 
رتبةًد. 

ها خصائصُ  أيُّ ممالكِ المخلوقاتِ الحيةِ لبعضِ  ۲ 
ها اآلخرِ خصائصُ  تشبهُ المملكةَ النباتيةَ ولبعضِ

؟ تشبهُ المملكةَ الحيوانيةَ

البدائياتُأ. 
البكتيرياب. 
الفطرياتُج. 
الطالئعياتُد. 

النباتاتُ الالوعائيةُ تنمو في العادةِ قربَ سـطحِ   ۳ 
؛ ألنه ليس لها:  األرضِ

أوعيةٌ لنقلِ الماءِ والغذاءِ أ. 
غشاءٌ يمنعُ فقدانَ الماءِب. 
أعضاءُ حسٍّ حقيقيةٌ الستشعارِ الخطرِج. 
كلوروفيلُ إلنتاجِ الغذاءِد. 

إلـى مجموعـةِ  ينتمـي  التاليـةِ  الحيوانـاتِ  أيُّ   ٤ 
؟ الالفقارياتِ

أ.

ب.

ج.

د.

  

أيُّ النباتـاتِ التاليـةِ تتبـعُ مجموعـةَ النباتـاتِ   ٥ 
الالوعائيةِ؟ 

الشيحُأ. 
الطلحُب. 
الحزازياتُج. 
الصنوبرُد. 

ك المخلوقـاتِ الحيـةِ التاليـةِ يعيـشُ  أيُّ ممالـِ  ٦ 
ها في ظروفٍ بيئيةٍ قاسيةٍ؟ أفرادُ

البكتيرياأ. 
البدائياتُب. 
الطالئعياتُج. 
النباتاتُد. 

فيمَ تتشابَهُ الفطرياتُ والبكتيريا؟  ۷ 

ها مخلوقاتٌ حيةٌ عديدةٌ الخاليا.أ.  جميعُ
.ب.  ها اآلخرُ ضارٌّ ها مفيدٌ وبعضُ بعضُ
.ج.  ال تعيشُ في األماكنِ المظلمةِ
هاد.  ها بنفسِ تصنعُ غذاءَ

    

 ، أتأملُ الرسـمَ التوضيحـيَّ لورقةِ النبـاتِ أدناهُ  ۸ 
ثـم أكتبُ وظيفـةَ كلِّ جزءٍ منَ األجـزاءِ المبينةِ 

. ها على الرسمِ أسماؤُ

 ، تصنّـفُ الحيوانـاتُ إلى مجموعتينِ رئيسـتينِ  ۹ 
ـحُ أهمَّ  . أوضّ همـا الفقاريـاتُ والالفقاريـاتُ
ي مثاالً لكلِّ  ، وأعطِ الفروقِ بينَ المجموعتيـنِ

مجموعةٍ.

الطبقة الشمعية

الخشب اللحاء


١٢٤٢٣١
٢٦، ٣٢٨٤٢٧
٥٢٨٦٣٠
٢٩٨٤٣ ، ٧٣٠
٢٦ ، ٩٢٧
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ى العلمُ الذي يبحثُ في ترتيبِ المخلوقاتِ  يسـمَّ  

ها علمَ الحيـةِ فـي مجموعـاتٍ بحسـبِ خصائصِ
.

تقـومُ األوراقُ بعمليـةِ  لصنـعِ الغـذاءِ   
. للنباتِ

 التصنيـفِ الـذي يضـمُّ أكبـرَ عـددٍ مـنَ  مسـتوَ  
المخلوقاتِ الحيةِ المتشـابهةِ فـي صفاتِها العامةِ 

. ى  يسمَّ

طبقتَـيِ  بيـنَ  طبقـةُ   تفصـلُ   
الخشبِ واللحاءِ.

ي  تمتـازُ النباتـاتُ  بأنَّهـا تحتـوِ  
على أنابيبَ ناقلةٍ.

. ى  الحيواناتُ التي لها عمودٌ فقريٌّ تسمَّ  

خروجُ الماءِ على هيئةِ بخارٍ من أجزاءِ النباتِ   
. ى  يسمَّ
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رتبةًد. 

  

     
تحتـاجُ عمليـةُ البنـاءِ الضوئـيِّ إلـى  
شـروطٍ وعناصرَ محددةٍ. هل تستطيعُ النباتاتُ 
التـي تعيشُ في قـاعِ البحيراتِ واألنهـارِ القيامَ 

؟ ولماذا؟ بعمليةِ البناءِ الضوئيِّ
إلى أيِّ مملكةٍ وشعبةٍ ينتمي المخلوقُ   

ي في الصورةِ؟ الحيُّ الذِ

و  طرياتِ ينمُ أريدُ أن أعرفَ أيُّ أنواعِ الفُ  
ها  . أصفُ تجربةً بسـيطةً يمكنُنـي إجراؤُ أسـرعَ

. لمعرفةِ الجوابِ
هلْ يمكنُ للسحليةِ أن تعيشَ  

؟ لماذا؟  في المنطقةِ القطبيةِ
أصفُ نوعينِ من سـيقانِ  

. النّباتاتِ
الرسمُ التخطيطيُّ المجاور      

: يمثلُ تركيبَ
أ. الساقِ 
ب . اجلذرِ 

  ج. الزهرةِ 
 د. الورقةِ 

يشتركُ كلٌّ منَ النباتاتِ والفطرياتِ   
ها.هلِ هذهِ العبارةُ  في القدرةِ على صناعةِ غذائِها بنفسِ

رُ إجابتي. ؟ أفسِّ صحيحةٌ أم خاطئةٌ

؟ ؟ وكيفَ تصنّفُ هُ المخلوقاتُ الحيةُ فيمَ تتشابَ 

  


 

ا حيثُ يعيشُ عـددٌ كبيرٌ من أنواعِ  ١. أزورُ مكانًـا عامًّ
نَ من مالحظتِها،  ، حتى أتمكَّ الحيواناتِ المختلفةِ

. مثلَ حديقةِ الحيواناتِ
٢. أعمـلُ قائمـةً بأنـواعِ الحيوانـاتِ المختلفـةِ التـي 
، يجبُ أنْ تشتملَ قائمتِي على  حلةِ ها في الرّ أشاهدُ

. خمسةِ أنواعٍ مختلفةٍ من الحيواناتِ على األقلِّ
ما أعودُ أستعينُ بمعلِّمي، أو أستعملُ المراجعَ  ٣. عندَ
هِ  ي إلى الجنسِ نفسِ  تنتمِ فَ حيواناتٍ أخرَ ألتعرّ

تُها. فْ ي إليهِ الحيواناتُ التي تعرَّ الذي تنتمِ
 

إىل  تنتمي  أثناءِ رحلتي حيواناتٍ  هل شاهدتُ يف  
ح إجابتي. ه؟ أوضّ اجلنسِ نفسِ


التقويم: يوفر كتاب الطالب ودليل التقويم تقويامً 
ن املهاممّ األدائية والتقويم التقليدي  ا يتضمَّ مستمرًّ

وتقويم جوانب متعددة من العمق املعريف.

      

 


لِ التاريخاالسماختبارُ الدرسِ األوّ

ا منْ وحيدةِ الخليّةِ . ١ ا يلي يشـملُ أنواعً  أيٌّ ممّ
ا؟ دةِ الخاليا معً ومتعدّ

النباتاتُب. الحيواناتُأ. 
البكتيرياد. الطالئعياتُج. 

أيٌّ مما يأتي يُسـتخدمُ لتصنيفِ المخلوقاتِ . ٢
الحيّـةِ في مجموعاتٍ منَ المجموعة األكبرِ 

؟ إلى األصغرِ
 . ، أ لرتبـةُ ا  ، ئفـةُ لطا ا  ، لشـعبةُ ا  ، لمملكـةُ  ا

. لنـوعُ ا  ، ، الجنـسُ لفصيلـةُ ا
، ب.  لشـعبةُ ا  ، لنـوعُ ا  ، لجنـسُ ا  ، لمملكـةُ  ا

. لفصيلـةُ ا  ، لرتبـةُ ا  ، ئفـةُ لطا ا
 . ، ج لفصيلـةُ ا  ، لجنـسُ ا  ، لمملكـةُ  ا

. عُ لنـو ا  ، لشـعبةُ ا  ، ئفـةُ لطا ا  ، تبـةُ لر ا
، د.  لفصيلـةُ ا  ، لمملكـةُ ا  ، لجنـسُ ا  ، لنـوعُ  ا

. لشـعبةُ ا  ، ئفـةُ لطا ا  ، لرتبـةُ ا

تضــمُّ المملكــةُ الحيوانيّــةُ مجموعتيــنِ . ٣
، هما: رئيستينِ

البكتيريا والطالئعيّاتُأ. 
اتُب.   الفقاريّاتُ والالفقاريّ
المفصليّاتُ وشوكيّاتُ الجلدِج. 
الفطريّاتُ والفيروساتُد. 

خصائـصِ . ٤ بعـضَ  التالـي  الجـدولُ  يبيّـنُ 
. النباتاتِ والفطريّاتِ

ما الفرقُ الرئيسُ بينَها؟
 . .أ ـاتُ تنتقـلُ مـنْ مـكانٍ إلى آخـرَ لفطريّ  ا
.ب.  ءُ حـسٍّ ـاتِ أعضـا للفطريّ
.ج.  ـها بنفسِ هـا  ءَ تـاتُ غذا لنبا ا تصنـعُ 
.د.  رٌ خلـويٌّ تيّـةِ جـدا لنبا للخاليـا ا

الفطريّاتُالنباتاتُ

جميـعُ الخاليـا لهـا جدرٌ 

. ةٌ خلويّ

جميعُ الخاليـا لها جدرٌ 

. ةٌ خلويّ

متعددةُ الخاليا.
الخليـةِ ومتعددةُ  وحيدةُ 

الخاليا.

ها. ها بنفسِ ها.تصنعُ غذاءَ ها بنفسِ ال تصنعُ غذاءَ

ليسَ لها أعضاءُ حسٍّ 
. وحركةٍ

ليسَ لها أعضاءُ حسٍّ 
. وحركةٍ

. رُ أهميّةَ بعضِ أنواعِ الفطرياتِ لإلنسانِ التفكيرُ الناقدُ. أُفسّ

        

هناك أنواعٌ مفيدة من الفطريات يستخدمها اإلنسان ومنها الخميرة، فهي من الفطريات التي تجعل الخبز 
ينتفخ، كما أن بعض الفطريات األخر يفيد في صنع المضادات الحيوية التي تقضي على الجراثيم التي 

تسبب األمراض لإلنسان.

     

 


التاريخاالسماختبارُ الفصلِ أ
   

           





١ .. كرُ الذي يُصنعُ في األوراقِ إلى أجزاءِ النباتِ األخر بواسطةِ  ينتقلُ السّ

٢ .. حيواناتٌ لها عمودٌ فقريٌّ

٣ .. ها  ى النباتاتُ التي تحتوي على نظامِ أوعيةٍ يمتدُّ عبرَ أجسامِ تُسمّ

٤ .. تفصلُ طبقةُ  بينَ طبقتي الخشبِ واللحاءِ

٥ .. ى  العمليةُ التي تقومُ بها األوراقُ في إنتاجِ الغذاءِ تُسمَّ

٦ ..  عمليةُ فقدِ الماءِ عنْ طريقِ الثغورِ تُسمى 

بَتْ في مجموعاتٍ بحسـبِ . ٧ تِّ تحتوي  بحسـبِ نظـامِ التصنيفِ علـى مخلوقاتٍ حيّـةٍ رُ
. صفاتِها العامةِ

٨ .. يستخدمُ العلماءُ  لوضعِ المخلوقاتِ الحيّةِ في مجموعاتٍ

٩ .. تضمُّ  الرخوياتِ والحلزونَ ونجمَ البحرِ

١٠ .. ها قاسيةٌ ، وبذورُ  نباتاتٌ ال تنمو لها أزهارٌ

اللحاء

الفقاريات

النباتات الوعائية

الكامبيوم

البناء الضوئيّ

النتح

المملكة

التصنيف

الالفقاريات

اة البذور المعرّ
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مَ في النّظامِ  ا أنْ تتحكّ يمكـنُ للعواملِ الحيويّةِ أيضً
؛ فالمناطـقُ العشـبيّةُ تحتوي على أعشـابٍ  البيئـيِّ
، لذا تجـدُ أنّ أعدادَ  حراويّةِ أكثـرَ منَ المناطـقِ الصّ

حراءِ. ا في الصّ آكالتِ األعشابِ فيها أكثرُ ممَّ

عةَ  ةُ السّ دُ العواملُ الحيويّةُ والعواملُ الالحيويّ وتحدّ
التحمليّـةَ لكلّ مجموعةٍ مـنَ الجماعاتِ الحيويّةِ.
ةِ  ويقصـدُ بها أقصى عددٍ من أفرادِ الجماعةِ الحيويّ
ه، فمثـالً يمكنُ أنْ  ه وإعالتُ يمكـنُ لنظامٍ بيئـيٍّ دعمُ
 ، ـرَ الغابةُ  المطريةُ الغذاءَ لعددٍ معيّنٍ منَ الفهودِ توفِّ
عبِ عليها الحصولُ  ها أصبحَ منَ الصّ فإذا زادَ عددُ

ها. ي إلى موتِ بعضِ ا يؤدِّ على الغذاءِ، ممّ

ال تستطيعُ الجماعاتُ الحيويّةُ أنْ

. تستمرَّ في النموِّ دونَ توقفٍ

   

     �  
   
   

     
    

         
 

           
     
      
     
    

  
      
     
   

 
        

  



١٥ دقيقة  مجموعة ثنائية

ا يمثل االزدحام في بيئة.  يعمل نموذجً
 ورق مقو، مقص، مسطرة.

احذر: نبه الطالب إىل رضورة استعامل املقص بحذر شديد.  
ا  تُقصّ قطع مستديرة قطرها ٢٫٥سم، ويُعطى الطالب عددً تُقصّ قطع مستديرة قطرها   تُقصّ قطع مستديرة قطرها   تُقصّ قطع مستديرة قطرها    

مناسبًا منها.
حيتـوي جـدول البيانـات عىل عموديـن: أعـداد النباتات يف  حيتـوي جـدول البيانـات عىل عموديـن: أعـداد النباتات يف   حيتـوي جـدول البيانـات عىل عموديـن: أعـداد النباتات يف   حيتـوي جـدول البيانـات عىل عموديـن: أعـداد النباتات يف    

البيئة، وأعداد النباتات التي استطاعت البقاء حية.
ستختلف اإلجابات. ستختلف اإلجابات.  ستختلف اإلجابات.  ستختلف اإلجابات.   

 ، ال تسـتطيع النباتات املزدمحة احلصول عىل أكسجني كافٍ   ، ال تسـتطيع النباتات املزدمحة احلصول عىل أكسجني كافٍ   ، ال تسـتطيع النباتات املزدمحة احلصول عىل أكسجني كافٍ   ، ال تسـتطيع النباتات املزدمحة احلصول عىل أكسجني كافٍ  
وال تسـتطيع احليوانـات احلصـول عـىل  مقـدار كاف مـن 

الغذاء.
� 

 السـعة التحملية: وضح للطالب أن كلمة «السعة» تعني مد
القـدرة علـى االسـتيعاب، وفـي المفهـوم البيئـي تعني حجم 
الجماعة الواحدة من المخلوقات الحية التي تسـتطيع البيئة أن 

تدعمها.

� 
من املفاهيم الشائعة لد للطالب أن اجلامعات احليوية تستمر 
يف النمو والزيادة بسـبب وجـود املوارد (العوامـل املحددة). 
ويف الواقـع إن حجـم اجلامعات يكـرب لفرتة زمنية ثـم يبدأ يف 

التناقص مع مرور الوقت.

تستمر  أن  الحيوية  الجماعات  تستطيع  ال 
يتوافر  أن  يجب  إذ  توقف؛  دون  النمو  في 
للجماعات-حتى تستمر في نموها- موارد غير محدودة من 

الغذاء، والماء، والهواء، ومكان العيش.


يمنـع انعـدام ضوء الشـمس نمـو النباتـات يف أعامق  •

املحيط حيث يعيش عدد قليل من املخلوقات احلية.
ستقلّل زيادة أعداد احليوانات املفرتسة من أعداد  •

الفرائس. وإذا قلّ عدد الفرائس فسـيقل عدد احليوانات املفرتسة 
بسبب نقص الغذاء.

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األسئلة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

العدد  البيئي؟  للنظام  التحملية  بالسعة  املقصود  ما  دعـم إضــايف 

األكرب من أفراد اجلامعة احليوية التي تستطيع البيئة دعمها.
ما املقصود بالعوامل املحددة؟ إجابات حمتملة: املاء، ضوء الشمس، املكان، 

.درجات احلرارة، املأو
والسعة  املحددة  العوامل  من  كلّ  تؤثر  كيف  إثــــــراء 

التحملية يف اجلامعات املوجودة يف النظام البيئي؟
موارد  عن  عبارة  املحددة  العوامل  حمتملة:  إجابة  اإلجابات.  ستتنوع 
السعة  أما  احلية.  املخلوقات  من  حمدد  عدد  عيش  حتدد  ولكنها  متوافرة. 

التحملية فتعني أكرب عدد ممكن من اجلامعات تستطيع البيئة دعمها.





ثانيًا : تنفيذ الدرس


 اطلب إلى أحد الطالب قراءة عناوين الدرس 
بصوت عال، واسألهم عما يتوقعون أن يتعلّموه.

اطلـب إلى الطـالب إجابة أسـئلة المخطط التمهيـدي للدرس 
الواردة في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة. ثم اطلب إليهم 
مراجعـة إجاباتهم وتعديلهـا بعد االنتهاء من دراسـة كل عنوان 

رئيس في الدرس.
 اكتب المفردات على السبورة، واطلب إلى الطالب 
البحث عن المفردات وتعريفاتها في الدرس بعد قراءتها بصوت 

عال.
. 

املنظـم  تعبئـة  الطـالب  كلـف 
التخطيطـي ١٤ بعـد قـراءة كل 
صفحتـني من الـدرس. ويمكن 
االستعانة بأسئلة  (أخترب نفيس).


� 

التي  واملناسبات  (تنافس)،  كلمة  التفكري يف  الطالب  إىل  اطلب 
تنافسوا فيها مع غريهم، ثم اسأل :

أيـن سـمعت كلمـة (تنافـس)؟ سـتتنوع اإلجابـات. إجابة  �
حمتملة: وأنا أشاهد املباريات الرياضية ككرة القدم والسباحة 

والتنس واجلري.
مـا الـذي يدعـوك إىل التنافـس يف أثنـاء تلـك الرياضـات؟  �

إجابات حمتملة: اجلائزة، املركز األول، امليدالية.
ما الذي يدعو املخلوقات احلية يف البيئة إىل التنافس؟ إجابات  �

حمتملة: الطعام، املكان، املاء، ضوء الشمس.

� 
العوامـل المحددة: وضح للطالب أن المصطلح يتكون من 
كلمتين: العوامل، والمحددة. وتشـير العبـارة إلى العوامل 

التي تحدد حجم النمو في النظام البيئي.

ـح للطـالب أن جميع األفـراد في  الجماعـة الحيويـة: وضّ
الجماعة الحيوية يكونون من النوع نفسـه وفي العادة يوجد 

أكثر من جماعة حيوية في النظام البيئي.

     

    
درسـتُ فـي الصفِّ الرابعِ شـيئًا عـنِ العالقاتِ فـي النِّظامِ 
، وعلمتُ أنَّ النظامَ البيئيَّ يتشـكلُ مـنَ المخلوقاتِ  البيئـيِّ
الحيَّـةِ (العوامـلِ الحيويةِ) واألشـياءِ غيرِ الحيَّـةِ (العواملِ 

ا في بيئةٍ معينةٍ. الالحيويةِ) وتفاعالتِها معً

، ومنها  تتنافسُ المخلوقاتُ الحيّةُ باسـتمرارٍ علـى المواردِ
الميـاهُ والغذاءُ والمـأو، ويعتمدُ بقـاءُ المخلوقاتِ الحيةِ 
هُ سـبحانَهُ وتعالى لهذهِ  أَهـا اللَّ علـى توافرِ المـواردِ التي هيَّ
مُ في  دُ هو أيُّ عنصـرٍ يتحكّ . والعاملُ المحـدّ المخلوقـاتِ

معدلِ نموِّ الجماعاتِ الحيويّةِ (زيادةً أوْ نقصانًا).

ونقصـدُ بالجماعـةِ الحيويةِ جميعَ أفرادِ النـوعِ الواحدِ التي 
فءُ فـي الغابةِ في  . فمثـالً يتوافـرُ الدّ تعيـشُ في نظـامٍ بيئيٍّ
 ، ، وتهطلُ فيها كمياتٌ كافيةٌ من مياهِ األمطارِ فصـلِ الصيفِ
ا أغنـى للجماعاتِ  ـا بيئيًّ فتصبـحُ الغابـةُ في الصيـف ِ نظامً
ا يجعـلُ منْ مياهِ األمطارِ  الحيويةِ مقارنةً بفصلِ الشـتاءِ، ممَّ

. دةً ودرجاتِ الحرارةِ عواملَ الحيويّةً محدّ

  ، التربـةِ نـوعُ  ـا  أيضً دةِ  المحـدّ الالحيويّـةِ  العوامـلِ  ومـنَ 
. والمأو، وضوءُ الشمسِ

      

  ←
       

    
←
 

  
 
   


 

  
 
  

  ←


  

   



 وضح للطالب معنى املصطلحات التالية: العوامل   
املحددة، السعة التحمليّة. واطلب إليهم ترديد الكلامت عدة مرات، وعمل 
قائمة بالعوامل املحددة يف النظام البيئي بعد قراءة الدرس، ثم اطلب إليهم 

ا. قراءة تعريف العوامل املحددة من الدرس بعد إعادة الكلمة مرارً
مستو مبتدئ  يقـرأ الطـالب تعريـف العوامـل املحددة كام ورد يف

الصفحة ٨٤. يصف الطالب بأسلوهبم اخلاص مفهوم العوامل املحددة، 
ويدعمون إجاباهتم بأمثلة عىل بعض العوامل. يذكر الطالب بعض العوامل 

املحددة، ويصفون كيف تؤثر هذه العوامل يف السعة التحميلية.
ف العوامل  مستو متوسط كلف الطالب استعامل مجل قصرية لتعرّ

املحددة يف النظام البيئي.

السعة  لوصف  تامة  مجل  استعامل  الطالب  كلف  مستو متقدم 
التحملية يف البيئة.






 •

 •



يوفر دعامً وافيًا للمعلم

حمتملة: الطعام، املكان، املاء، ضوء الشمس.

�
املحددة، ويصفون كيف تؤثر هذه العوامل يف السعة التحميلية.

ف العوامل  مستو متوسط كلف الطالب استعامل مجل قصرية لتعرّ

السعة  لوصف  تامة  مجل  استعامل  الطالب  كلف  السعة   لوصف  تامة  مجل  استعامل  الطالب  كلف   



       
ةٍ بها،  ةُ التنافسَ عنْ طريقِ حصولِها على منطقةٍ خاصّ تتجنَّبُ المخلوقاتُ الحيّ
ى المكانُ الذي يعيشُ فيهِ المخلوقُ  ، ويسمَّ وتأديةِ دورٍ خاصٍّ في النّظامِ البيئيِّ

. ، ويحصلُ منهُ على الغذاءِ الموطنَ الحيُّ

، ومنْ ذلكَ قملُ الخشـبِ الذي  ولبعـضِ المخلوقـاتِ الحيّـةِ مواطنُ صغيـرةٌ
هُ بيتَ النحلِ الّذي  ا النحلُ فيشـملُ موطنُ . أمَّ نٍ يعيشُ تحتَ جذعِ شـجرةٍ متعفّ

. يعيشُ فيهِ، والمناطقَ الّتي يطيرُ إليها للبحثِ عنْ رحيقِ األزهارِ

، وضمنَ ظروفٍ مناسبةٍ،  يهِ في موطنٍ معينٍ  ولكلِّ مخلوقٍ حيٍّ دورٌ خاصٌّ يؤدّ
 ، . فمثـالً إذا كانَ هناكَ طائرانِ يعيشـانِ فـي موطنٍ واحدٍ ى اإلطـارَ البيئيَّ يسـمَّ
 ، ، واآلخرُ ينشطُ في الليلِ هما ينشطُ في النهارِ ه، إال أنّ أحدَ ويأكالنِ الغذاءَ نفسَ

. نِ إطارينِ بيئيَّينِ مختلفينِ فهذا يعني أنَّ الطائرينِ يحتالّ

وبطريقـةٍ مماثلةٍ قدْ يشـتركُ طائرانِ صغيـرانِ مختلفانِ في مجتمـعٍ حيويٍّ في 
ا مختلفةً  ؛ ألنّهما يأكالنِ أنواعً ـه، ولكنّهما يتجنّبانِ التنافسَ الموطنِ البيئيِّ نفسِ

. من الغذاءِ، كما يتّضحُ منَ الصورِ في هاتينِ الصفحتينِ

    
  

     
    

   




� 
اسأل الطالب عن أماكن سكنهم، والوظائف التي يقومون هبا يف 

املنزل، ثم اسأل :

مـا موطنك؟ تقبل مجيـع إجابـات الطالب املعقولـة. إجابة  �
حمتملة: بيتي، مدرستي، حيِّي.

ما الدور الذي تؤديه يف املوطن؟ ستتنوع اإلجابات. إجابات  �
حمتملـة: أذهب إىل املدرسـة، أسـاعد والدي عىل التسـوق، 

أرتب فرايش، أعمل واجبايت، ألعب مع أخوايت وإخواين.

� 

املوطـن:  اكتـب كلمة (موطـن) عىل السـبورة، ووضح للطالب 
أن مفهـوم هـذه الكلمـة مرتبـط بالعيـش يف مـكان مـا. وعندما 
نقـول موطن املخلوق احلـي فإننا نقصد به املكان الذي يعيش فيه 

املخلوق احلي.

اإلطـار البيئي: وضح للطالب أن عبـارة (اإلطار البيئي) يف علم 
األحياء تشري إىل الدور أو النشاط الذي يقوم به املخلوق احلي يف 
موطنه أو بيئته، ويشـمل أنشـطة وسـلوك املخلوق احلي يف وقت 

د. معني وحيز حمدّ


البيئي هلذه  عندما ينقرض نوع معني من املخلوقات احلية يصبح اإلطار 
فعىل  عدة.  بطرائق  البيئة  يف  يؤثر  قد  وهذا  خاليًا،  البيئة  يف  املخلوقات 
سبيل املثال يؤدي انقراض بعض أنواع النباتات إىل اختفاء املورد الغذائي 
تناقص  إىل  يؤدي  مما  عددها،  فيتناقص  العشب  آكالت  لبعض  الرئيس 

أعداد أنواع حمددة من املفرتسات.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين
 



•
املحيط حيث يعيش عدد قليل من املخلوقات احلية.

•
الفرائس. وإذا قلّ عدد الفرائس فسـيقل عدد احليوانات املفرتسة 

بسبب نقص الغذاء.

التحملية يف اجلامعات املوجودة يف النظام البيئي؟
موارد  عن  عبارة  املحددة  العوامل  حمتملة:  إجابة  اإلجابات.  موارد ستتنوع  عن  عبارة  املحددة  العوامل  حمتملة:  إجابة  اإلجابات.  موارد ستتنوع  عن  عبارة  املحددة  العوامل  تملة: 

املحددة، ويصفون كيف تؤثر هذه العوامل يف السعة التحميلية.
ف العوامل   كلف الطالب استعامل مجل قصرية لتعرّ

السعة  لوصف  تامة  مجل  استعامل  الطالب  كلف  السعة   لوصف  تامة  مجل  استعامل  الطالب  كلف   



 
    
           
      

 

     
     

    

مَ في النّظامِ  ا أنْ تتحكّ يمكـنُ للعواملِ الحيويّةِ أيضً
؛ فالمناطـقُ العشـبيّةُ تحتوي على أعشـابٍ  البيئـيِّ
، لذا تجـدُ أنّ أعدادَ  حراويّةِ أكثـرَ منَ المناطـقِ الصّ

حراءِ. ا في الصّ آكالتِ األعشابِ فيها أكثرُ ممَّ

عةَ  ةُ السّ دُ العواملُ الحيويّةُ والعواملُ الالحيويّ وتحدّ
التحمليّـةَ لكلّ مجموعةٍ مـنَ الجماعاتِ الحيويّةِ.
ةِ  ويقصـدُ بها أقصى عددٍ من أفرادِ الجماعةِ الحيويّ
ه، فمثـالً يمكنُ أنْ  ه وإعالتُ يمكـنُ لنظامٍ بيئـيٍّ دعمُ
 ، ـرَ الغابةُ  المطريةُ الغذاءَ لعددٍ معيّنٍ منَ الفهودِ توفِّ
عبِ عليها الحصولُ  ها أصبحَ منَ الصّ فإذا زادَ عددُ

ها. ي إلى موتِ بعضِ ا يؤدِّ على الغذاءِ، ممّ

ال تستطيعُ الجماعاتُ الحيويّةُ أنْ

. تستمرَّ في النموِّ دونَ توقفٍ
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١٥ دقيقة  مجموعة ثنائية

ا يمثل االزدحام في بيئة.  يعمل نموذجً
 ورق مقو، مقص، مسطرة.

احذر: نبه الطالب إىل رضورة استعامل املقص بحذر شديد.  
ا  تُقصّ قطع مستديرة قطرها ٢٫٥سم، ويُعطى الطالب عددً  

مناسبًا منها.
حيتـوي جـدول البيانـات عىل عموديـن: أعـداد النباتات يف   

البيئة، وأعداد النباتات التي استطاعت البقاء حية.
ستختلف اإلجابات.  

 ، ال تسـتطيع النباتات املزدمحة احلصول عىل أكسجني كافٍ  
وال تسـتطيع احليوانـات احلصـول عـىل  مقـدار كاف مـن 

الغذاء.
� 

 السـعة التحملية: وضح للطالب أن كلمة «السعة» تعني مد
القـدرة علـى االسـتيعاب، وفـي المفهـوم البيئـي تعني حجم 
الجماعة الواحدة من المخلوقات الحية التي تسـتطيع البيئة أن 

تدعمها.

� 
من املفاهيم الشائعة لد للطالب أن اجلامعات احليوية تستمر 
يف النمو والزيادة بسـبب وجـود املوارد (العوامـل املحددة). 
ويف الواقـع إن حجـم اجلامعات يكـرب لفرتة زمنية ثـم يبدأ يف 

التناقص مع مرور الوقت.

تستمر  أن  الحيوية  الجماعات  تستطيع  ال 
يتوافر  أن  يجب  إذ  توقف؛  دون  النمو  في 
للجماعات-حتى تستمر في نموها- موارد غير محدودة من 

الغذاء، والماء، والهواء، ومكان العيش.


يمنـع انعـدام ضوء الشـمس نمـو النباتـات يف أعامق  •

املحيط حيث يعيش عدد قليل من املخلوقات احلية.
ستقلّل زيادة أعداد احليوانات املفرتسة من أعداد  •

الفرائس. وإذا قلّ عدد الفرائس فسـيقل عدد احليوانات املفرتسة 
بسبب نقص الغذاء.

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األسئلة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

العدد  البيئي؟  للنظام  التحملية  بالسعة  املقصود  ما  دعـم إضــايف 

األكرب من أفراد اجلامعة احليوية التي تستطيع البيئة دعمها.
ما املقصود بالعوامل املحددة؟ إجابات حمتملة: املاء، ضوء الشمس، املكان، 

.درجات احلرارة، املأو
والسعة  املحددة  العوامل  من  كلّ  تؤثر  كيف  إثــــــراء 

التحملية يف اجلامعات املوجودة يف النظام البيئي؟
موارد  عن  عبارة  املحددة  العوامل  حمتملة:  إجابة  اإلجابات.  ستتنوع 
السعة  أما  احلية.  املخلوقات  من  حمدد  عدد  عيش  حتدد  ولكنها  متوافرة. 

التحملية فتعني أكرب عدد ممكن من اجلامعات تستطيع البيئة دعمها.



يمنـع انعـدام ضوء الشـمس نمـو النباتـات يف أعامق 
املحيط حيث يعيش عدد قليل من املخلوقات احلية.


الفرائس. وإذا قلّ عدد الفرائس فسـيقل عدد احليوانات املفرتسة 

بسبب نقص الغذاء.


      

تتكاثرُ مجموعــةٌ واسـعـــةٌ منَ المخلوقــاتِ الحيَّــةِ 
، منها: االنقسامُ والتبرعمُ والتكاثرُ  ا بعدةِ طرقٍ الجنسـيًّ

. الخضريُّ


الئعيـاتِ الوحيـدةِ  الطّ البدائيـات والبكتيريـا ومعظـمُ 
الخليـةِ تتكاثَـرُ عـنْ طريقِ انقسـامِ الخليـةِ الواحدةِ إلى 
ةُ الوراثيّةُ فـي المخلوقِ الحيِّ  . تتضاعفُ المادّ خليّتيـنِ
، بحيـثُ يحصـلُ كال المخلوقينِ  قبـلَ عمليةِ االنقسـامِ
الحيّينِ الناتجينِ عنْ عمليةِ االنقسامِ على المادةِ الوراثيةِ 
ـها. بعضُ أنواعِ البكتيريا قدْ تنقسـمُ إلى خليتينِ كلَّ  نفسِ

. عشرِ أو عشرينَ دقيقةً


يدرا  هنـاكَ مخلوقـاتٌ حيـةٌ -منهـا اإلسـفنجياتُ والهَ
. وفي  مِ وبعـضُ الفطريـاتِ - تتكاثرُ عـنْ طريـقِ التّبرعُ
و جزءٌ منْ جسمِ المخلوقِ الحيِّ  مِ ينمُ أثناءِ عمليةِ التبرعُ
ا. في بعضِ المخلوقاتِ  ا حيًّا جديـدً األبِ مكونًا مخلوقً
 . ، ويسـتمرُّ في النّموِّ الحيةِ ينفصلُ هذا الجزءُ عنِ األبِ
وفي بعضِ المخلوقاتِ الحيةِ األخرـ  ومنها المرجانُ 

. ا باألبِ نُ ملتصقً مُ المتكوِّ عُ رْ ـ يبقى البُ
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١٥ دقيقة  مجموعة ثنائية

 يقارن الطالب بين األنواع المختلفة للتكاثر الالجنسي. 
 اإلنترنت، كتب ومجالت علمية.

        شـجع الطـالب عـىل البحـث يف األنـواع املختلفـة للتكاثر 
الالجنـيس باسـتخدام الكلـامت: انقسـام، تربعـم، تكاثـر 

خرضي. 

باالنقسـام  الطالئعيـات  مـن  والعديـد  البكترييـا  تتكاثـر       
(االنشطار). كام  تتكاثر اهليدرا وبعض  الالسعات بالتربعم. 
ويتكاثـر نبـات النعناع والفراولـة وبعض أنواع األعشـاب 

بالتكاثر اخلرضي.

ا        تتشـابه يف أن مجيع أشكال التكاثر الالجنيس يلزم أبًا واحدً
فقـط لتكوين األبناء. وختتلف يف أن كل شـكل من أشـكال 

التكاثر الالجنيس له آلية خمتلفة يف تكوين األبناء.

� 
اطلب إلـى الطالب النظر إلى صور مخلوقـات حية تتكاثر 
ا وصور أبنائها، واطلـب إليهم وصف األبناء. على  الجنسـيًّ

ا، ثم اسأل: الطالب إدراك أن األبناء يشبهون آباءهم تمامً

كيف تعرف أن األبناء الذيـن ينتجون عن التكاثر الالجنيس  �
ا؟ إجابات حمتملة: يرثون املادة الوراثية  يشـبهون آباءهم متامً

لألب. حيملون الصفات نفسها التي حيملها األب.

االنقسـام  � الالجنـيس؟  التكاثـر  مـن  املختلفـة  األنـواع  مـا 
بة، التكاثر  (االنشـطار)، التربعم، النمو من بويضة غري خمصّ

اخلرضي.

ا ملبدأ الفروق الفردية من خالل: تلبي هذه األسئلة احتياجات الطالب وفقً
التكاثر  أنواع  من  نوع  باالنقسام؟  املقصود  ما  دعـم إضــايف 
الالجنيس؛ حيث ينقسم املخلوق احلي ببساطة إىل خليتني بعد نسخ مادته 

الوراثية.
ما املقصود بالتربعم؟ نوع من أنواع التكاثر الالجنيس؛ حيث ينمو جزء 

ا. ا يشبه أباه متامً ا حيًّا صغريً صغري من جسم األب فيصبح خملوقً
أم  التربعم  األبناء:  يف  كبري  تنوع  عنه  ينتج  أهيام  إثــــــراء 
التكاثر اخلرضي؟ كال النوعني يُعدّ من التكاثر الالجنيس، مما يعني إنتاج 
ا يف كال النوعني، أي ال يوجد تنوع يف األبناء يف  أبناء يشبهون آباءهم متامً

كال النوعني من التكاثر.
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   هـوَ اتحادُ مشـيجٍ مذكرٍ معَ 
مشيجٍ مؤنثٍ .

ـراتُ التـي تطـرأُ علـى المخلـوقِ الحيِّ في  التغيُّ  
ه للوصـولِ إلى مخلوقٍ مكتملِ النموِّ  مراحلِ نموِّ

ى   تسمَّ

ـداةِ إلـى الكربلةِ قـاحِ مـنَ السَّ انتقـالُ حبـوبِ اللَّ  
ى   يسمَّ

لِ التى يحاطُ فيهـا المخلوقُ الحيُّ  مرحلـةُ التحوُّ  
 بشرنقةٍ صلبةٍ هيَ مرحلةُ 

 يأتـي صغـارُ الثَّدييــاتِ إلـى الحيـاة عـنْ طريـقِ  

 .  طرقِ التكاثرِ الالجنسيِّ   إحدَ

  
       
     



 















  

   

      
   

  

    
    
    

  

   

              
       
     

       
     

       

      

    
    
    

www.obeikaneducation.com :أرجعُ إلى      

     
أصفُ بالترتيبِ الخطواتِ التي تحدثُ  

. في أثناءِ التَّبرعمِ

 . بينَ التكاثرِ الجنسيِّ والتكاثرِ الالجنسيِّ 

ها بناءً على مالحظاتي،  . ثم أرسمُ لُ زهرةً أتأمَّ  
ها،  نُ الرسـمَ جميعَ الصفاتِ التي الحظتُ وأضمّ
. ومنها لونُ الزهرةِ، وعددُ البتالتِ وطولُ الساقِ

لماذا تكـونُ فرصةُ حدوثِ  
؟ اإلخصابِ الخارجيِّ أقلَّ منَ اإلخصابِ الداخليِّ

أشـرحُ مزايـا التَّكاثرِ  
. جنسيِّ الالَّ

ما نوعُ التكاثرِ في            
الهيدرا؟
دٌب. انقسامٌأ.  تجدّ
تكاثرٌ خضريٌّد. تبرعمٌج. 

ا  التكاثرُ الجنسـيُّ ينتجُ أفرادً      
ا. هلِ العبارةُ  تطابقُ صفاتُهم صفاتِ األبوينِ تمامً

رُ إجابتي. ؟ أفسّ صحيحةٌ أم خاطئةٌ

؟ كيفَ تتكاثرُ المخلوقاتُ الحيّةُ 

  


فُ دورةَ حياةِ أحدِ الحيواناتِ أو النباتاتِ التي  أتعرَّ

تعيشُ في منطقتي.

 
ا تُظهرُ مراحلَ دورةِ حياةِ حيوانٍ أو . ١   أجمعُ صورً

نباتٍ يعيشُ في منطقتي. أحاولُ جمعَ أكبرِ عددٍ 
. منَ الصورِ لمراحلِ دورةِ حياةِ هذا المخلوقِ

، وأحـاولُ ترتيبَها بحسـبِ . ٢  أنظـرُ إلـى الصورِ
. المراحلِ التي يمرُّ بها هذا الحيوانُ أو النباتُ

أرتِّـبُ هذه الصورَ على شـكلِ دائرةٍ وأرسـمُ . ٣
ا تـدلُّ علـى انتقـالِ الحيـوانِ أو  بينَهـا أسـهمً
ها  النبـاتِ منْ مرحلـةٍ إلى أخـر، ثـمَّ ألصقُ

على لوحةٍ كرتونيةٍ.
 

ِ الذي وضعتْ فيهِ، وأكتبُ  لُ الصورَ على الترتيب أتأمَّ 
 ، قائمةً بصفاتِ هذا المخلوقِ في بدايةِ دورةِ حياتهِ
وصفاتِ الحيوانِ أو النباتِ في البلوغِ (عندَ اكتمالِ 

ها؟ هِ). هلْ تشبهُ الصغارُ آباءَ نموِّ

  

 

  أرجعُ إلى:

 

 

    

جزءُ الزهرةِ الذي يشيرُ إليهِ السهمُ هوَ: ۱ 

المتكُب. الميسمُأ. 
المبيضُد. القلمُج. 

منْ خصائصِ التكاثرِ الجنسيِّ أنَّه:  ۲ 

. أ.  يلزمُ وجودُ أبٍ واحدٍ فقطْ
ال يتطلّبُ وجودَ خاليا جنسيةٍ.ب. 
.ج.  ا معَ األبِ صفاتُ األبناءِ متطابقةٌ تمامً
الصفـاتِ د.  مـنَ  ـا  خليطً يحملـونَ  األبنـاءُ 

الوراثيةِ لآلباءِ.

: لُ الصورةَ التاليةَ أتأمّ  ۳ 

 : هذا النباتُ يتكاثرُ بواسطةِ
التبرعمِب. البذورِأ. 
الساقُ الجاريةد. االنقسامِج. 

البدائياتُ والبكتيريا تتكاثرانِ بواسطةِ:  ٤ 
التبرعمِب. البذورِأ. 
التكاثرِ الخضريِّد. االنقسامِج. 

: ما يحدثُ تحولٌ كاملٌ للحيوانِ عندَ  ٥ 

يكـونُ للحيـوانِ البالغِ والحيـوانِ الصغيرِ أ. 
ها. صفاتُ التراكيبِ نفسِ

.ب.  يصبحُ الحيوانُ حوريةً
يمرُّ الحيوانُ  بأربعِ مراحلَ مميزةً.ج. 
يمرُّ الحيوانُ بـثالثِ مراحلَ مميزةًد. 

؟  ما أهميةُ المحِّ الموجودِ في بيوضِ الطيورِ  ٦ 

.أ.  يحمي الجنينَ منْ ظروفِ الجفافِ الخارجيةِ
ه ب.  ـرُ الغـذاءَ للجنيـنِ فـي أثناءِ فتـرةِ نموِّ يوفّ

. داخلَ البيضةِ
ي الجنينَ منَ الحيواناتِ األخر. ج.  يحمِ
يحافظُ على الجنينِ دافئًا.د. 

باإلخصـابِ  تتكاثـرُ  التـي  الحيوانـاتُ  تتميَّـزُ   ۷ 
الداخليِّ :

. أ.  ا منَ البيوضِ بإنتاجِ أعدادٍ كبيرةٍ جدًّ
بإنتاجِ بيضةٍ واحدةٍ فقطْ طولَ حياتِها.ب. 
.ج.  بإنتاجِ أعدادٍ قليلةٍ منَ البيوضِ
ا.د.  بأنَّها ال تنتجُ بيوضً



 

  

    

الصفـاتِ  مـنَ  ـا  خليطً يحملـونَ  األبنـاءُ 

أزهـارُ بعضِ النباتاتِ تكونُ ملونةً وذاتَ رائحةٍ   ۸ 
عطرةٍ لـ:

هاأ.  جذبِ الناسِ لقطفِ
هاب.  تحذيرِ مخلوقاتٍ حيةٍ أخر من خطرِ
التقاطِ الضوءِ من الشمسِج. 
حاتِد.  جذبِ الملقّ

أيُّ الصـورِ التاليةِ تمثّلُ مرحلةَ العذراءِ في دورةِ   ۹ 
حياةِ الفراشةِ؟

 

 

    

) ينتجُ  أيُّ أنواعِ التكاثرِ (الجنسـيِّ أو  الالجنسيِّ  ۱۰ 
حُ إجابتِي.  ا في المخلوقاتِ الحيةِ؟ أوضّ عً تنوُّ

. لُ شكلَ الزهرةِ المبينَ أدناهُ أتأمّ  ۱۱ 

دُ  دُ أعضاءَ التذكيرِ والتأنيثِ فـي الزهرةِ. وأحدِّ أحـدِّ
، ثـمَّ أبيِّنُ  أيـنَ يتمُّ إنتـاجُ حبـوبِ اللقـاحِ والبيوضِ

كيفَ يتمُّ اإلخصابُ في الزهرةِ؟





 



 





٥٦، ١٧١٢٥٧
٣٥٩٤٥٨
٥٦٦٦٧٠
٧١، ٧٦٩٨٧٢
٩٦٧١٠٦٠

٧١، ١١٧٢

أ.

ب.

ج.

د.

   



 

   

  
 

             
      





يصف كالًّ من اململكة والنوع. �

يصـف املخلوقات احلية يف كل من اململكـة النباتية واململكة  �
احليوانية ومملكة البدائيات ومملكة البكترييا ومملكة الفطريات.

: تقديم الدرس أوالً
� 

ناقش الطالب في كيفية تنظيم األشـياء في المطبخ، واطلب إلى 
أحدهم وصف طريقة تنظيم األشياء في مطبخ منزله. ثم ناقشهم 
في األسـباب التي تدعوهـم إلى عمل ذلك، مثل توفير مسـاحة 

أكبر، أو سهولة إيجاد األشياء، أو تسهيل العمل، ثم اسأل:

هـل يتم وضع األشـياء في المطبخ في مجموعات بحسـب  �
تشابهها أم اختالفها؟ بحسب تشابهها.

فـي  � الحيـة  المخلوقـات  لوضـع  الفضلـى  الطريقـة  مـا 
مجموعات؟ بحسب تشابهها.

اذكـر بعض مجموعـات المخلوقات الحيـة؟ إجابات محتملة: 
الحيوانات، النباتات، الفطريات، الطالئعيات، البكتيريا.

دع الطالب يتناقشـوا حول محتو (أنظر وأتساءل)، ثم 
اسأل:

الحيَّـة  � المخلوقـات  هـذه  العلمـاء  يصنـف  كيـف 
جميعهـا؟ يصنـف العلمـاء المخلوقات الحيـة بناءً 
على تشابهها في بعض الخصائص، مثل الخصائص 
الجسمية، أو بحسـب طريقة حصولها على الطعام، 

أو طريقة تكاثرها، أو مكان عيشها.
اكتـب األفكار على السـبورة، وانتبه إلـى أي مفاهيم غير 
صحيحة قد تكون لديهم، وعالجها في أثناء سير الدرس.



ابدأ بعرض توضيحي

ا من  ع الطـالب للعمل يف جمموعات، ودع كالًّ منهم خيتار قلامً واحدً وزّ

أقالمهم، واطلب إليهم تصنيف أقالمهم، ثم اسأل:

إجابات حمتملة:     ما اخلصائص التي استخدمتها لتصنيف األقالم؟ 
اللون، الطول، النوع.

إجابة  األقالم؟  تصنيف  عىل  اآلخرين  مع  النقاش  ساعدك  كيف     
حمتملة: فكر بعض الطالب يف خصائص أخر، وبعضهم اآلخر 

ساعدين عىل تنظيمها بحسب تشاهبها واختالفها.



هـل يتم وضع األشـياء في المطبخ في مجموعات بحسـب 
تشابهها أم اختالفها؟

فـي  الحيـة  المخلوقـات  لوضـع  الفضلـى  الطريقـة  مـا 



ثالثًا: خامتة الدرس


ر    ← ملخص مصوّ
أهم  ملراجعة  وملخصاهتا؛  الصور  إىل  النظر  الطالب  إىل  اطلب 

األفكار التي وردت يف الدرس.

 
 

انظر التعليامت الرضورية لعمل املطوية يف مصادر املعلم يف هناية 
الدليل.

أفكر، وأحتدث، وأكتب   ←
   فقاريات.

 


ليست  نباتًاليس حيوانًا

ال يصنع غذاءه بنفسهال يتحرك، متعدد اخلاليا

    إذا تمكن الفيروس من دخول الخاليا فإنه 
يبدأ يسيطر على أنشطتها كافة، كما في فيروس الحاسوب 

الذي يسيطر على أنشطة الحاسوب.
(ج) الطالئعيات 

فـي  الحيـة  المخلوقـات  تُصنَّـف       
مجموعات بحسـب درجة التشـابه في خصائـص معينة، 
يكـون التصنيـف في مسـتويات، أعالها المملكـة، وفيها 
مجموعـة واسـعة مـن المخلوقـات الحيـة، ثـم تنقسـم 

المملكة إلى مجموعات أصغر فأصغر.


يجب أن يعرف الطالب أن البكتيريا المفيدة تعيش في الجهاز 
الهضمي للحيوانات؛ حيث تسـاعد على عملية الهضم وإنتاج 
الفيتامينـات. وهنـاك أنواع أخـر تعمل على تحليـل المواد 

الميتة، فتضيف إلى التربة المواد الضرورية لنمو النباتات.

 اكتـب مفـردات الـدرس علـى السـبورة، واطلب إلى 
الطالب قراءتها وتعريفها.

 كلـف الطـالب كتابة تعريـف كل مفردة مـن مفردات 
الدرس.

 كلف الطالب كتابة جمل تامة تبين العالقة بين المفردات 
في الدرس.

الدرس.
 كلف الطالب كتابة جمل تامة تبين العالقة بين المفردات 

في الدرس.

علـى الطـالب أن يعرفـوا أن العالـم ألكسـندر فليمنج هو مكتشـف المضاد 
ا، حيث تلوثـت صحون  الحيـوي " البنسـلين " ولقـد جـاء االكتشـاف قـدرً
البكتيريا العنقودية التي كان يعمل عليها بفطر بنسـيليوم نوناتم الذي منع نمو 

البكتيريا.
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 ملعرفة مد استعداد الطالب 

للدرس.


للتأكد من فهم واستيعاب الطالب يف 

أثناء الدرس.


ملعرفة مد التقدم يف تعلم الطالب.


اختبار يف  نموذج  الطالب  كتاب  يوفر 
التقويم  دليل  يوفر  كام  الفصل،  هناية 

اختبارين متكافئني لكل فصل.


يمكن اسـتخدامه عىل أنه تقويم 
يف  بفقراتـه  االسـتعانة  أو  ختامـي، 

التقويم التكويني.


عرب املوقع اإللكرتوين:

www.obeikaneducation.com
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المملكة العربية السعودية










    



    
   

 






www.obeikaneducation.com






المملكة العربية السعودية





   
   
    


 






























www.obeikaneducation.com

المملكة العربية السعودية











   
   
    

   

 




www.obeikaneducation.com

 •

 •




21 CM 21 CM 

27
.5

 C
M

 

المملكة العربية السعودية


    
  












ط
شا

الن
ة 

س
كرا

ط
شا

الن
ة 

س
كرا

المملكة العربية السعودية


 www.obeikaneducation.com




   
 


 






www.obeikaneducation.com






المملكة العربية السعودية




    


     
   

 

  
تضم حقيبة المعلم لألنشطة الصفية والتقويم أدلة تهدف إلى تنمية مهارات الطالب 
في االستقصاء والقراءة والكتابة والرياضيات وقراءة الصور واألشكال، باإلضافة 

ا دليل معلم العلوم للمرحلة االبتدائية. إلى دليلٍ خاصّ للتقويم، وفي الحقيبة أيضً





 

   







           
               

    

       

 

   


حيدد  خطوات الطريقة العلمية. �

يتعلم كيف يضع العلامء الفرضيات، وخيتربوهنا. �

: تقديم الدرس أوالً
� 

مـا الطريقـة العلمية؟ سـتتنوع اإلجابـات، ولكن يمكـن أن يفهم  �
الطالب أن هذه الطريقة تساعد العلامء عىل تنظيم جتارهبم.

ملاذا يسـتخدم العلامء الطريقـة العلمية؟  يعرف العلامء أن احلصول  �
عـىل بيانـات دقيقـة وتنظيمهـا بشـكل جيـد، واسـتخدام طريقـة 
واضحـة ودقيقـة يف البحـث يوفر هلـم فرصـة أفضل لفهـم نتائج 

أبحاثهم وجتارهبم.

ه انتباه الطالب إىل العبارة والتساؤل حتت «أنظر وأتساءل»: وجّ

ما الطرائق األخر النتشار األمراض؟  �

إجابـة حمتملة: يمكن أن ينرش النـاس األمراض بنقل اجلراثيم 
نتيجة االستخدام املشرتك للمناشف أو ألكواب املاء.

اكتب األفكار عىل السبورة، وانتبه إىل أي مفاهيم غري صحيحة 
لد الطالب، وعاجلها يف أثناء سري الدرس.

اسـتخدم الصور يف الصفحات – لتهيئة الطالب للدرس، 
ووجـه انتباههم إىل األشـخاص يف الصور، وشـجعهم عىل طرح أسـئلة تتناول 

حمتويات الصور.

مستو مبتدئ  يستخدم الطالب كلمة أو كلمتني لوصف الصور.

َالً قصرية لوصف الصور. مستو عادي يستخدم الطالب عبارات أو مجُ

َالً كاملة لوصف  الصور. مستو متقدم يستخدم الطالب مجُ







   

        
       

         
      
   
  
    
       
  





      



فهم اخلطوات التي يسـتخدمها العلامء يف أثناء ممارسـتهم الطريقة 
العلميـة هبـدف تعلـم املزيـد عـن األمـراض وكيفيـة اكتشـافها، 

وفحصها لد أنواع خمتلفة من املخلوقات احلية.

الناس معرضون لإلصابة بمرض املالريا كباقي الثدييات والطيور 
والسـحايل. يصـاب اإلنسـان هبـذا املـرض نتيجة تعرضه للسـعة 
البعـوض، وتُصاب السـحايل نتيجة تعرضها للدغـة ذبابة الرمل. 
العاملان حممد السـعدون وحممـد الودعان يقومان بدراسـة مرض 
املالريا لد اإلنسـان والسحايل. سـيقوم الطالب بتتبع خطوات 
الطريقـة العلميـة التـي نفذها العاملـان لتحديد مـا إذا كان لنوعي 

املالريا داخل جسم اإلنسان والسحايل السلوك نفسه.


ناقش مع الطالب كيف يصاب الناس باملرض، واسأل:

كيف يمرض الناس؟ إجابات حمتملة: عندما يكونون متصلني  �
باملرىض، وحتدث اإلصابة كذلك عن طريق تعرضهم للسـعة 

حرشة أو االتصال بحيوان مصاب باملرض.

كيـف تعـرف أن حيوانات أخـر أصيبت باملـرض؟ يمكن  �
أن يذكـر الطـالب األعراض التي قـد تظهر عـىل احليوانات 

املريضة.

مـا األمـراض األخـر التـي يمكـن أن يُصـاب هبـا كل من  �
اإلنسان واحليوان؟ إجابات حمتملة: األنفلونزا، وداء الكلب.

كيـف يقوم العاملان حممد السـعدون وحممد الودعان بدراسـة  �
األمراض؟ إجابـات حمتملة: إهنام يقومان بدراسـة األمراض 
مـن خـالل البحـث يف اخلاليـا وحتليلهـا؛ لفهم كيـف يظهر 

املرض ويتطور.

           جمموعات صغرية             دقيقة




       

د. محمد السعدون

د. محمد الودعان

    

   
الهدفُ

 يستكشـفُ علمـاءُ األحيـاءِ العالمَ الطبيعـيَّ والمخلوقـاتِ الحيّةَ التي 
تعيـشُ فيـهِ. العالمـانِ محمد السـعدون ومحمـد الودعـان يعمالنِ في 
فها منْ خاللِ  جامعةِ الملكِ سعودٍ على دراسةِ المخلوقاتِ الحيّةِ، وتعرُّ

. ، وتحليلِها في المختبراتِ ها بالمجـهرِ فحصِ

 أوراقٍ بيضاءَ• 
قلمِ رصاصٍ• 

  







 





 

 

  


  

  


  
المالريا منَ األمراضِ الخطيرةِ التي تقتلُ أكثرَ منْ 
يْلٍ  فَ . ينشأُ هذا المرضُ عنْ طُ مليونِ إنسانٍ كلَّ عامٍ
ياتِ الدمِ الحمراءِ، وهو يصيبُ اإلنسانَ  رَ يهاجمُ كُ

. والحيوانَ

يسـتعملُ العلماءُ الطريقةَ العلميّـةَ لمعرفةِ المزيدِ 
يْلِ المالريـا . لقد درسَ العلماءُ سـنواتٍ  فَ عـنْ طُ
وا  ، ودرسُ طويلةً تأثيرَ مرضِ المالريا في اإلنسـانِ
وا  تأثيرَ هذا المرضِ في حيواناتٍ مختلفةٍ، واكتشفُ
ا منَ الطيورِ والسـحالي وبعضِ الثديياتِ  أنَّ أنواعً

تصابُ بهِ.

نَا أكثرَ عنِ المخلوقِ المسبِّبِ للمالريا  ما فهمْ وكلَّ
نا على مقاومةِ هذا المرضِ بإذنِ اللهِ  ازدادتْ قدرتُ

تعالى.

    
   

 

              

  

    
   

    

 

ثانيًا: تنفيذ الدرس


� 

بنيّ للطالب أننا نستخدم طريقة خطوة خطوة إلكامل املهمة. واطلب 
إليهم وصف طريقة تنظيف األسـنان خطوة خطوة. ناقش النتائج إذا 
مل يقـم أحدهم بخطوة ما، كعدم وضع معجون األسـنان عىل فرشـاة 
ه انتباه الطالب إىل اللوحة التـي متثل الطريقة العلمية،  األسـنان. وجّ

واطلب إىل أحدهم أن يقرأ اخلطوات، ثم اسأل:

ملاذا يـدرس العاملان مـرض املالريا يف احليوانـات املختلفة؟ كلام  �
تعلام أكثرعن املالريا كانت املعلومات التي جيمعاهنا عن

املرض أكثر، وكانت فرص مقاومة املرض أكثر.

مـا الطريقـة التي جيـب أن يسـتخدمها العاملان ملعرفـة املزيد عن  �
طفيل املالريا؟ جيب أن يستخدما الطريقة العلمية.

ا مهـامًّ ألبحاث العلامء؟  � ملاذا يُعد اسـتخدام الطريقـة العلمية أمرً
إجابـة حمتملـة: اتبـاع اخلطوات بالرتتيـب يشـري إىل أن بحوثهم  
ـن علـامء آخريـن مـن تقويم  أُجريـت بطريقـة صحيحـة، ويمكّ

أبحاثهم.

� 

الفرضيـة بنيّ للطالب أن الفرضية تعنـي ختمينًا منطقيًّا أو إجابة 
مبدئيـة أو فكـرة حتتاج إىل إثبـات. وقديامً اسـتخدمت الفرضية 

ا للحوار والنقاش. أساسً

التوقع اسـأل الطالب عـن معنى التوقع؛ فقد يـر بعضهم أنه 
ح هلم أن  يشء يف الكتـاب جيب فعله، أو يشء قد حيـدث. ووضّ
ن العلامء النتائج التي قـد يصلون إليها قبل  التوقـع يعنـي أن خيمّ

إجراء البحث.

الطفيـل: خملـوق حي يعتمـد يف غذائه عىل خملوقٍ حـيٍّ (عائل) 
آخر ويسـبب له الرضر، وقد يعيش الطفيل داخل جسـم العائل 

أو عىل سطح جسمه اخلارجي .


يبـدأ العلـامء الطريقة العلمية باملالحظـة واملعرفة السـابقة. ويضع العلامء 
سـؤاالً حول مالحظاهتم وما يعرفونه، ثـم يضعون الفرضية، ويصممون 
خطة عمل الختبارها، وبعـد ذلك جيمعون البيانات، وينفذون التجارب 
و/ أو يصممـون النمـوذج، ثـم تتـمّ عمليـة تنظيـم البيانـات وحتليلهـا؛ 
للحصـول عىل النتائـج التي يمكن من خالهلا قبـول الفرضية أو رفضها. 
ويتم توثيق كل خطوة يف تقرير البحث؛ لتسـهل جتربته أو تقويمه من قبل 

علامء آخرين.
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اسـتعملَ العالمانِ الطريقةَ العلميّةَ لمعرفةِ المزيدِ 
عنْ مرضِ المالريا.

ها العلماءُ في  والطريقـةُ العلميّـةُ طريقـةٌ يسـتعملُ
عمليـاتِ االسـتقصاءِ واإلجابـةِ عنِ التسـاؤالتِ 

التي يطرحونَها.

وقـد الحظَ العالمـانِ أنَّ بعضَ السـحالي تصابُ 
ها ذبابـةُ الرمـلِ الحاملـةُ  مـا تلسـعُ بالمـرضِ عندَ
: هلْ سلوكُ  ها طرحا السؤالَ التاليَ . وعندَ يْلِ فَ للطُّ
طفيل المالريا في السـحالي يشـبهُ سـلوكَ طفيلِ 
؟ ووضعـا فرضيةً  مـرضِ المالريا فـي الثدييـاتِ
، وقاما  تشـابهانِ فـي الحالتينِ يْنِ مُ لَ يْ فَ تفيـدُ أنَّ الطُّ
 ، ا مسـتقالًّ ه متغيِّرً بتحديـدِ نوعِ المخلـوقِ باعتبارِ

ا. ا تابعً رً ها متغيَّ يْلِ باعتبارِ فَ وخصائصِ الطُّ

  
       

""
        

 
       

. دُ أنَّ تفسيراتي قابلةٌ لالختبارِ  أتأكَّ

        

    

      

� 

 اطلب إىل الطالب التفكري يف أسئلة عن العامل الطبيعي   
معني،  حيوان  سلوك  عن  سؤاالً  اقرتح  عنها.  اإلجابة  يف  يرغبون 
الطالب  اكتب استجابات  الفصول.  أو عن تغري  الطقس،  أو عن 
عىل السبورة، ودعهم يعملوا يف جمموعات صغرية، ثم اخرت أحد 
األسئلة التي اقرتحوها واسمح هلم بمناقشته، وشاركهم معرفتهم 
إليهم وضع فرضيتهم لإلجابة  ثم اطلب  السؤال.  حول موضوع 

عن السؤال وتقديمها إىل زمالئهم يف الفصل.

� 

اطلـب إىل الطالب أن جيـدوا اخلطوة األوىل التي يتبعها العلامء عند 
استخدام الطريقة العلمية، ثمّ اسأل:

ما الذي الحظه العاملان حول إصابة اإلنسان والسحايل بمرض  �
املالريا؟ يُصاب اإلنسـان عندما يلسـعه البعوض، بينام تُصاب 

السحايل عندما تلسعها ذبابة الرمل.

ما السـؤال الذي طرحه العاملان حـول طفيليات املالريا؟ أرادا  �
معرفـة ما إذا كان سـلوك طفيـل املالريا يتشـابه يف احليوانات 

املختلفة.

مـا املتغريان اللذان حددمها العاملـان؟ حددا نوع مرض املالريا  �
يف البعـوض ويف ذبابـة الرمل، ونـوع املخلوق احلـي املصاب 

(اإلنسان، السحايل).

مـا الفرضية التي متت صياغتها لإلجابة عن السـؤال املطروح؟  �
يتشابه طفيل املالريا يف السحايل وذبابة الرمل مع طفيل املالريا 

يف البعوض واإلنسان.

� 

املتغري املسـتقل هـو ذلك املتغري الذي يتم بحـث أثره يف متغري 
آخر، ويمكن للباحث التحكم يف قيمة املتغري املستقل للكشف 

عن تباين أثره يف املتغري التابع باختالف قيم ذلك املتغري.

املتغري التابع هو ذلك املتغري الذي يرغب الباحث يف الكشـف 
ا لتغري قيم  عن تأثري املتغري املسـتقل فيه، ويتوقـع تغري قيمه تبعً

املتغري املستقل.


ا. والفئـات األكثر عرضة  ينتـرش مرض املالريـا يف دول العامل األشـد فقرً
ا إىل ضعف جهاز  لإلصابة هبذا املرض هم األطفال والنساء احلوامل؛ نظرً
املناعـة لدهيم. وعىل الرغم من وجود أدوية فاعلة ملقاومة املرض فإن هذه 
الـدول ال تتمكـن من توفريهـا. ومن طرائـق الوقاية من الوسـائل املهمة 
لضبط هذا املرض املبيدات احلرشية، وشـبكات الوقاية (الناموسيّة)  التي 

متنع لسع البعوض، وتوفري البيئة الصحية اآلمنة.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين







 
      

   
      

 •. ذُ تجربةً في المختبرِ  أنفّ

 •.(  أالحظُ العالمَ الطبيعيَّ (عمل ميدانيّ

ا (باستخدامِ الحاسوبِ ).•   أعملُ نموذجً

      
. دُ من إمكانيةِ إعادةِ خطواتِ العملِ  أتأكَّ

      

     

     
قـامَ العالمانِ بجمـعِ البياناتِ واألدلّـةِ التي تدعمُ 
ـذِ عيّنـاتٍ منْ دمِ سـحليةٍ مصابةٍ  فرضيتَهمـا، وأخْ
فـا  ليتعرَّ العينـاتِ  ـال  حلَّ ثـم  المالريـا،  بمـرضِ 
يْلِ المالريا. ثمَّ عزالَ الطفيلياتِ من  فَ خصائـصَ طُ
ها ببعضٍ أوْ  هـا بعضِ دمِ السـحليةِ لمقارنةِ خصائِصِ
بخصائصِ الطفيلياتِ المسببةِ لمرضِ المالريا في 
مخلوقاتٍ حيـةٍ أخر. اسـتعملَ العالمانِ أجهزةَ 

. حاسوبٍ ومجاهرَ متطورةًً في تحليلِ العيناتِ

       


� 

اطلـب إىل الطالب مراجعة اخلطوات التي اتبعها العاملان، واسـتنتاج 
ا أو إجابة عن سـؤال.  ا وتوقعً ا جيـدً أن الفرضيـة اجليدة تقدم تفسـريً
ـح هلـم أنـه عندما يضـع العلامء الفرضيـات فإنـه يمكنهم وضع  وضّ
خطـة جلمع البيانات التي تسـاعدهم عىل قبـول الفرضية أو رفضها، 

ثمّ اسأل:

ما أنواع اإلثباتات التي حيتاج إليها العاملان إلثبات هذه الفرضية؟   �
حيتاجان إىل عينات من طفيل املالريا من السـحايل وذبابة الرمل، 

وكذلك من البعوض واإلنسان.

كيف جيمع العاملان البيانات؟ يذهبان إىل الصحاري جلمع عينات  �
الدم من السـحايل، ويستخلصان طفيل املالريا من عينات الدم، 
ويدرسـان خصائصها ثم يقارنان خصائص طفيليات مجعت من 

حيوانات أخر مصابة.

مـا األدوات األخـر التـي يمكـن اسـتعامهلا جلمـع البيانـات؟  �
إجابات حمتملة: عمل جتربة، عمل نموذج حاسويب.

مـا اإلجراءات التـي يتبعها العلامء جلمع البيانـات التي حيتاجون  �
إليها؟ يستخرجون الطفيليات من دم السحايل حتى يتمكنوا من 
مقارنـة خصائصهـا بخصائص طفيـل املالريا يف عينـات دم من 

.ا ملبدأ الفروق الفردية من عوائل أخر تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

طفيل  حياة  دورة  يف  البحث  الطالب  إىل  اطلب  دعـم إضــايف 

وأن  نتائجهم،  يعرض  إليهم عمل خمطط  اطلب  ثمّ  اإلنسان،  املالريا يف 
يستخدم بعضهم خمططاهتم لوصف دورة حياة طفيل املالريا لبقية طالب 

الفصل.

البحث  أدوات  استخدام  الطالب  إىل  اطلب  إثــــــراء 
ريّة دم سليمة وأخر مصابة بطفيل املالريا، ثمّ رسم كل  إلجياد صور لكُ

من الكريتني، وكتابة أسامء أجزائهام.







    

    
يْـلِ المالريـا الذي  فَ جمـعَ العالمـانِ عيِّنـاتٍ مـنْ طُ
يْلِ المالريا الذي  فَ ، وعيِّناتٍ منْ طُ يصيبُ السـحاليَ
، باعتبارِ أنَّ الفئرانَ منَ الثديياتِ وقد  يصيـبُ الفئرانَ
، شـأنُها في   عن طريقِ البعوضِ وَ دْ تنتقلُ إليهـا العَ

. ذلكَ شأنُ اإلنسانِ

يْلِ المالريا التي تصيبُ  فَ ا أنَّ خصائـصَ طُ وقدْ وجدَ
. وهذا يثبتُ أنَّ مالريا السحالي  السـحاليَ متشـابهةٌ

. يْلٌ واحدٌ فَ ها طُ يسبِّـبُ

يْلياتِ التي تسبِّبُ المرضَ للفئرانِ تختلفُ  إال أنَّ الطُفَ
. وهذا إثباتٌ  ها   عن بعضٍ في بعضِ الخصائصِ بعضُ
يْلِ المالريا يختلفُ باختالفِ المخلوقاتِ  على أنَّ نوعَ طُفَ

. الحيةِ التي يصيبُها بالمرضِ

 
        
    

 
       
      

  
ـدُ مـنْ مراجعـةِ البيانـاتِ ومقارنتِها    أتأكّ

 . َببياناتٍ منْ مصادرَ أخر

      


� 

اطلـب إىل الطـالب مراجعـة خطوات الطريقـة العلمية التـي اتبعها 
ْ هلم أن اخلطوة التالية هي حتليل البيانات التي تم مجعها،  العاملان، وبنيِّ

واطلب إليهم قراءة فقرة (أحلل البيانات)، ثم اسأل:

مـا الذي جيب أن يفعلـه العلامء جلمع بياناهتم؟ عليهم أن جيمعوا  �
ا أن  السـحايل، ثم يسـتخرجوا منها عينـات الدم. وعليهـم أيضً
يعزلـوا طفيليـات املالريا املوجـودة يف اإلنسـان والبعوض، ثم 
يسـتخدموا املجاهـر ومـواد كيميائية خاصة لدراسـة خصائص 

هذه الطفيليات.

ملـاذا مل يتمكن العلامء من مقارنة جينات طفيل املالريا باسـتعامل  �
املجهر ذي القوة التكبريية العالية؟ ألن دراسة خصائص الطفيل 
قـد تتطلـب دراسـة تركيـب جسـم الطفيـل وأجزائـه الداخلية 
ا يصعب مالحظتها حتى باملجهر ذي  وخاليـاه وهي صغرية جدًّ

القوة التكبريية العالية.

كيـف يمكن أن يؤثر خطأ مجع البيانـات يف نتائج حتليلها؟ إجابة  �
حمتملـة: اخلطـأ يف طريقـة اجلمـع قد يـؤدي إىل بيانـات خاطئة. 

وحتليل البيانات اخلاطئة يقود إىل نتائج خاطئة.

� 

البيانـات بـنيّ للطـالب أن البيانات معلومـات يف صورة حقائق 
أو أرقـام يتم احلصـول عليها من خـالل التجريـب واملالحظة. 

ويستخدم العلامء هذه البيانات الستخالص نتائجهم.

الطريقـة  ارشح للطـالب أن الطريقـة عبـارة عـن سلسـلة مـن 
اخلطـوات التي جيب اتباعهـا إلنتاج أو إعـداد يشء ما. واطلب 
إليهم أن يصفوا خطوات عمل (الشطرية) إجابة حمتملة: أحصل 
عىل قطعتي خبز، وجبـن أو لبنة، وخس، وطامطم، وأعمل منها 

رشائح أضعها بني قطعتي اخلبز.

ا ملبـدأ الفروق الفردية من  تلبـي هذه األسـئلة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف مـا الـذي تشـري إليـه األدلة عـن طفيـل املالريا يف 
السحايل؟ يوجد فيها نوع واحد من الرايبوسومات. 

إثــــــراء  مـا أمهيـة أن حيتفظ العلامء بسـجل عن اخلطوات 

التـي اتبعوها والبيانات التي مجعوها؟ إجابة حمتملة: إذا كانت النتائج غري 
دقيقـة وغري حاسـمة فإنه يمكن للعلـامء أن يعيدوا التجربـة وحيددوا أين 
وقع اخلطأ، كام أن السجالت تساعد العلامء عىل إعادة تنفيذ التجربة وفق 
ا والنتائج دقيقة؛ ليسـتطيعوا  خطواهتا ليحددوا ما إذا كان البحث صحيحً

بعدها استخدام نتائج هذا البحث بثقة واطمئنان.







          

   
مْ  يقـومُ العالمانِ في هـذهِ الخطوةِ  بإثبـاتِ فرضيتِهِ
لِيَّـاتُ المالريـا التـي تنتقـلُ بينَ  يْ فَ أوْ نفيِهـا. هـلْ طُ
األنـواعِ المختلفةِ مـنَ المخلوقاتِ الحيةِ متشـابهةٌ 
ها؟ كانتِ اإلجابـةُ ال؛ حيثُ أثبتَتِ األدلةُ  في سـلوكِ
وهـا أنَّّ هناكَ نوعينِ مـنَ الطفيلياتِ التي  التـي جمعُ
ا فقطْ منَ  ا واحـدً ، ونوعً تسـبِّبُ المالريا للثدييـاتِ
الطفيليـاتِ التي تسـبِّبُ المالريا للسـحالي. وهذهِ 
النتائـجُ ال تدعـمُ فرضيتَهمـا، بـلْ تنفيهـا. ويقـومُ 
صِ بياناتِهمـا بعنايةٍ، وكتابـةِ النتائجِ  العالمـانِ بِتفحُّ
ـالعِ عليها.  ـنَ علمـاءُ آخرونَ مـن االطّ حتَّـى يتمكَّ
وتقودُ النتائجُ عادةً إلى طرحِ أسـئلةٍ جديدةٍ، ووضعِ 

. فرضياتٍ أخر تخضعُ لالختبارِ منْ جديدٍ


       


        
     

 
       

دُ منْ طرحِ أسئلةٍ جديدةٍ.  أتأكَّ

       


� 

ـح للطـالب أن االسـتنتاج هـو اخلطـوة األخـرية يف الطريقـة  وضّ
العلمية، ثمّ اسأل:

ما الـذي أظهره حتليل العاملني للبيانات؟  أظهر أن طفيل املالريا يف 
كل من اإلنسان والسحايل يسلك طرائق خمتلفة.

هل تسـمح هلم البيانات بقبول الفرضية أم رفضها؟  ساعدهتم عىل 
رفض الفرضية.

ح  ا كقبوهلـا؟ وضّ هـل تعتقـد أن رفـض الفرضية يعـد عمالً جيـدً
إجابتك. يعد رفض الفرضية أو قبوهلا نتيجة جيدة للطريقة العلمية 
يف كلتـا احلالتـني؛ إذ يقود رفـض الفرضية إىل طرح أسـئلة جديدة 

وفرضيات جديدة.

إذا مل تكن النتائج واضحة فام الذي جيب أن يفعله العلامء؟ جيب إعادة 
.اإلجــراءات التي نفـذوهـا، وإعـادة التفـكـري فيها مـرة أخـر

؟ يمكـن أن تتيح  ا مهـامًّ ملـاذا تُعد مشـاركة اآلخرين يف النتائـج أمرً
النتائج لعلامء آخرين القيام ببحوث أخـر خاصـة هبـم.

� 

ـح للطـالب أن االسـتنتاجات يف العلـوم  االسـتنتاجات وضّ
عبـارة عن القـرارات املتخذة، أو اآلراء التي تتشـكل يف ضوء 

حتليل البيانات التي تم مجعها.

ثالثًا: خامتة الدرس
أفكر، وأحتدث، وأكتب

ملاذا تُعـد الطريقة العلمية مفيدة للعلامء؟ توفر الطريقة العلمية  �
إجـراءات منظمة تقـود العلـامء إىل االسـتقصاء والبحث عن 

إجابات ألسئلة حول الظواهر الطبيعية.

ما األسـئلة األخـر التي يمكن أن تفكـر فيها عن األمراض؟  �
اخرت أحدها، وضع فرضية قابلة لالختبار. ستتنوع اإلجابات. 
إجابـة حمتملـة: مـا أفضـل طريقة فاعلـة ملنع لسـع البعوض؟ 
الفرضية: أتوقع أن اسـتعامل املبيـد احلرشي يعد أفضل طريقة 

فاعلة للتخلص من لدغ البعوض.

يف  العاملان  يرغب  الذي  السؤال  حتديد  الطالب  كلّف   
اإلجابة عنه. 

ما  وكتابة  العلمية  الطريقة  خطوات  كتابة  الطالب  كلف  
فعله العاملان إزاء كل منها. 

نتائج  حول  تطرحه  سؤال  يف  التفكري  الطالب  كلف    
التجربة التي قام هبا العاملان، واطلب إليهم حتديد متغري أو متغريين جيب 

أخذمها يف احلسبان من أجل وضع فرضية جتيب عن السؤال.






         
        

  

        

          

    

       

         
 

          

          
 

        
   

         
    

          
 

      
  

         
    

         
        

    
 

   
  

    
   

   


يفهم املهارات العلمية ويستخدمها. �

� 
اطلب إىل أحد الطالب قراءة مهارات الفصل، ثم اسأل:

ملـاذا يعدّ التصنيف مهارة علمية مهمة؟  يسـهل فهم األشـياء  �
عند وضعها يف جمموعات.

ملاذا يعدّ عمل النموذج مهارة علمية مهمة؟  يسـاعد النموذج  �
عىل تفحص تفاصيل اليشء وفهمه بشكل أفضل.

مـا املهـارة التي تسـاعدك عـىل فهم املعلومـات التـي تعلّمتها  �
وحتليلهـا؟  تفسـري البيانـات. عندمـا أفـرس البيانـات أفهـم 

املعلومات التي مجعتها.

� 
د لكل جمموعة مهارة، واطلب  وزع الطـالب يف  جمموعة، وحدّ
إليهم وضع تعريف هلا، وتقديم عرض حول استخدامها يف العلوم 
ع املجموعات عىل اسـتخدام  ويف دراسـات صفيـة أخر. وشـجّ

الرسوم البيانية وامللصقات لتوضيح املهارة.

� 
ا يف نشـاط "أستكشـف"، ونشاط  تسـتخدم املهارات العلمية أيضً
"أعمل كالعلامء". اطلب إىل الطالب أن يوضحوا كيف استخدموا 

املهارة يف العلوم، واسأل:

كيف تسـتخدم مهارة التواصل؟  عندما أتواصل مع اآلخرين  �
وأوضح شيئًا ما.

كيف تسـتخدم مهارة القيـاس؟ عندما أقيـس الطول ودرجة  �
. احلرارة مثالً

ّن ما سيحدث. � كيف تستعمل مهارة التوقع؟ عندما أمخ

كيـف تسـتعمل مهـارة االسـتنتاج؟ عندمـا أحلـل الوقائـع  �
(البيانات) هبدف التوصل إىل النتائج.

ا  � كيف تسـتعمل مهارة اسـتخدام املتغريات؟ أسـتخدم متغريً
ا للتحكم فيام أفعله خالل التجربة. واحدً

ن فرضية عندما  � كيف تسـتعمل مهـارة تكوين الفرضية؟ أكـوّ
أضع إجابة حمتملة عن سؤالٍ أريد اختباره.


اطلب إىل الطالب قياس املسـافات بني منازهلم واملدرسـة باسـتخدام أي 
وحدات قياس. يستطيع الطالب استخدام األقدام واألمتار وعدد البيوت 

حلساب املسافة، واطلب إىل كل منهم حتديد املسافة ووحداهتا يف قياسه.





   
ا؛ فالسياراتُ  ضُ لهَ نا على تسهيلِ أمورِ حياتِنا، وحلِّ المشكالتِ اليوميةِ التِي قد نتعرّ الكثيرُ منْ األشياءِ حولَنا تساعدُ
نعُ هذهِ األشياءِ؟  . تُر كيفَ تمَّ صُ ، منَ المشيِ نا على االنتقالِ منْ مكانٍ إلى آخرَ بسرعةٍ أكبرَ وجهدٍ أقلَّ مثالً تساعدُ

ه فِي حياتِنا. ا نستخدمُ رتِ الفكرةُ لتصبحَ في النهايةِ منتَجً الكثيرُ منْ هذهِ المنتجاتِ بدأتْ بفكرةٍ، ثمَّ تطوّ

؛ لتحويلِ أفكارِهم إلى أشياءَ حقيقيةٍ.   ى يتبعُ العلماءُ سلسلةً منَ الخطواتِ تسمَّ

← 
ها بالرسومِ أو المخططاتِ   هيَ التفكيرُ في الحلولِ المحتملةِ للمشكلةِ، وتمثيلُ   الخطوةُ األولَى في

. ، أوْ إنشاءُ نموذجٍ أوليٍّ ، ثم اختيارُ أحدِ الحلولِ لعملِ تصميمٍ مناسبٍ التوضيحيةِ

دِ منْ أنَّ النموذجَ مناسـبٌ للغايةِ الَّتي  ه. االختبارُ يهـدفُ إلى التأكُّ ، ال بدَّ منَ اختبارِ بعـدَ بنـاءِ النموذجِ األولـيِّ
. ومن األسئلةِ الَّتي يمكنُ أنْ تُطرحَ في  ، وتُطرحُ أسئلةٌ مَ منْ أجلِها. في أثناءِ مرحلةِ االختبارِ تُجمعُ بياناتٌ مِّ صُ
ها ليصبحَ  ؟ وما األشياءُ الَّتي يمكنُ تعديلُ : هلْ يعبّرُ النموذجُ عنِ األفكارِ المطروحةِ للحلِّ أثناءِ اختبارِ النموذجِ

؟ ، أوْ أكثرَ سهولةً عندَ االستخدامِ أو التطبيقِ النموذجُ أفضلَ

. يمكنُ تعديلُ  ، لالسـتفادةِ منَ اقتراحاتِهم لتعديلِ النموذجِ األصليِّ قدْ يطرحُ العلماءُ أسـئلتَهم علَى اآلخرينَ
النموذجِ باستمرارِ حتى يصبحَ مناسبًا لحلِّ المشكلةِ.

←  
، إال أنَّ  . ومعظمُ الماءِ مالـحٌ ـي الماءُ معظـمَ سـطحِ األرضِ يغطِّ

ا منَ المخلوقـاتِ الحيةِ - ومنها اإلنسـانُ - يحتاجُ إلى  كثيـرً
مـاءٍ عذبٍ للحياةِ. هلْ يمكنُ الحصولُ على ماءٍ عذبٍ منَ 

ا يسـاعدُ على استخراجِ ماءٍ  مُ جهازً ؟ أصمّ الماءِ المالحِ
عذبٍ صالحٍ للشربِ منْ ماءٍ مالح.

    




تنفيـذ مراحـل التصميم وفق تسلسـلها لصنع جهاز بسـيط  �
للحصول عىل ماء عذب من ماء مالح.

 ماصـة عصري، ماء مالح، صحن عميق، كؤوس 
بالسـتيكية، الصق، أنبوب بالسـتيكي، قمع، كيس بالستيكي، 
 ورق ترشـيح، قنينة بالسـتيكية، خمبار مـدرج، أي أدوات أخر

ترد يف التصميم املقرتح.

فِّر للطالب مواد وأدوات خمتلفة السـتعامهلا   وَ
يف إنشاء األجهزة، وإن أمكن فوفّر جمسات لقياس امللوحة.

 يسـاعد هذا النشـاط الطـالب عىل تتبـع خطـوات التصميم، 
ا للحصـول عىل ماء عذب مـن ماء مالح، ويناقشـون  ويصنعـون جهـازً
خصائـص األجهزة التي صنعها زمالؤهم، ويسـتفيدون من املناقشـات 

لتحسن تصميم جهازهم، ويكتبون نتائج عملهم يف تقرير.




�
ح للطالب أن التصميم جمموعة من اخلطوات املتسلسلة التي  ضِّ وَ
يتبعها العلامء لوضع تصور حول حل مشكلة، أو عمل يشء يلبي 

احتياجات الناس يف جمال معني، ثم اسأل: 

مـا أمهيـة طـرح األسـئلة يف أثنـاء تنفيـذ مراحـل التصميم؟  �
الوصول إىل تصميم مناسب يساعد عىل حل املشكلة. 

ملـاذا هيتـم العلامء بطرح أسـئلة للحصول عـىل تغذية راجعة  �
 اآلخرين أفكار أخر مـن اآلخرين؟ يمكن أن يكون لـد
تسـاعد العلـامء عىل حتسـني تصاميمهـم للوصـول إىل نتائج 

أفضل.

ـح للطالب أن العلامء يف أغلب األحيان خيتربون تصاميمهم  ضِّ وَ
عدة مرات قبل الوصل إىل املنتج النهائي.



  عمليات التصميم  أسـلوب مبتكر للوصول إىل احلل األمثل ملشـكلة ما 
باالستناد إىل الطريقة العلمية. ويمكن أن تتضمن عمليات التصميم إعادة 
إجراء خطوة أو أكثر عدة مرات يف ضوء نتائج اخلطوات التي سبقتها، أو 
نتائج التغذية الراجعة. تبدأ عمليات التصميم بتحديد املشـكلة، ثم جيري 
ا ذهنيًّا جلمع األفكار عن احلل املناسـب، ثم يبدؤون اختبار  العلـامء عصفً
احللـول، وإذا مل تنجح مجيع املقرتحات بدؤوا البحث عن حلول جديدة. 
ثـم يقوم العلـامء باختيـار التصميم النهائي حلـل املشـكلة، باالعتامد عىل 

االحتامالت األكثر واقعية للحل.









                    
      

. أعملُ  ني على الحصولِ على الماءِ العذبِ منَ الماءِ المالحِ عُ أنْ تساعدَ أفكرُ في تصميماتٍ مختلفةٍ أتوقّ  
، وأضعُ فيهِ الرسـمَ  ا منها، ثمَّ أرسـمُ جدوال كالمبيَّنِ أدناهُ ـا لـكلِّ تصميمٍ فكرتُ فيه، وأختارُ واحدً طً مخطّ

. الذي يمثِّلُ النموذجَ

ةَ الماءِ العذبِ  يّ ؟ أقيسُ كمّ ؟ أينَ يذهبُ الملحُ ني على الحصولِ على الماءِ العذبِ ، هل ساعدَ أبنِي الجهازَ  
التي حصلتُ عليها.

←  
نُ  ، وأقترحُ تعديالتٍ أعتقدُ أنَّها تحسِّ ها زمالئي فِي الصفِّ مَ هُ باألجهزةِ التي صمّ متُ أقارنُ الجهازَ الذي صمّ  
لُ  ، وأسجّ هُ متُ نَ أداءَ الجهازِ الذي صمّ مْ يمكنُ أنْ تحسِّ منْ أداءِ أجهزةِ زمالئِي، وأستمعُ إلى اقتراحاتٍ منهُ

. اقتراحاتِهم في الجدولِ أدناهُ

مَّ  أقـومُ بإجـراءِ التعديالتِ المناسـبةِ علـى نموذجي، وأقيسُ كميـةَ الماءِ العـذبِ التي حصلـتُ عليها، ثُ  
؟ ي أيِّ الحالتينِ كانَت كميةُ المـاءِ العذبِ أكبرَ . فـِ أقارنُهـا بالكميـةِ التي حصلتُ عليها في المرةِ السـابقةِ

. في أيِّ النماذجِ  أقارنُ نتائجي بنتائجِ زمالئي في الصفِّ  
ني االستفادةُ  ؟ هلْ يمكنُ ةُ الماءِ العذبِ أكبرَ يّ كانَت كمّ

مـنْ تصاميـمِ أجهـزةِ زمالئـي فـي 
الصفِّ لتعديـلِ جهازي؟ أكتبُ 
ـي، وأناقـشُ في  ا بنتائجِ تقريـرً
ها  بُ التقريرِ أيَّ آثارٍ سلبيةٍ قدْ يسبِّ

هِ منَ  جهازي لإلنسانِ أو غيرِ
المخلوقاتِ الحيةِ.

مـنْ تصاميـمِ أجهـزةِ زمالئـي فـي 
الصفِّ لتعديـلِ جهازي؟ أكتبُ 

مـنْ تصاميـمِ أجهـزةِ زمالئـي فـي 
الصفِّ لتعديـلِ جهازي؟ أكتبُ 

مـنْ تصاميـمِ أجهـزةِ زمالئـي فـي 

ـي، وأناقـشُ في  ا بنتائجِ تقريـرً
ها  بُ التقريرِ أيَّ آثارٍ سلبيةٍ قدْ يسبِّ

هِ منَ  جهازي لإلنسانِ أو غيرِ
المخلوقاتِ الحيةِ.

 


  


 


 

 

   

�
ح التصاميم  ضِّ أعطِ الطالب وقتًا مناسـبًا ل  أعطِ الطالب وقتًا مناسـبًا لريسموا مسودة توَ  
التي فكروا فيها، ويقارنوا بني املسـودات، وخيتاروا التصميم 
الـذي يتوقع أن يعطي أعىل كمية مـن املياه العذبة. اطلب إىل 
دهم باملواد  وِّ الطالب رسم مسودة التصميم يف اجلدول، ثم زَ
ا للتصميـم الذي تم  التـي حيتاجـون إليهـا لعمل اجلهـاز وفقً

االتفاق عليه.

رهم  تأكد أن الطالب متكنوا من احلصول عىل مياه عذبة، وذك  تأكد أن الطالب متكنوا من احلصول عىل مياه عذبة، وذكّ  
ب  ق املاء. يمكنك توجيه الطالب إىل مالحظة ترسُّ بعدم تذوّ
امللـح يف أجزاء معينـة من أجهزهتم؛ للتأكـد من أن أجهزهتم 
أسـهمت يف فصل امللـح عن املاء، أو اسـتعامل جهـاز قياس 
ملوحـة املـاء. اطلـب إىل الطـالب اسـتعامل مقيـاس مدرج 
لقيـاس كمية املاء العذب التي تم احلصول عليها، وتسـجيل 
نتائجهـم يف اجلـدول. إجابة حمتملة: متكنا باسـتخدام اجلهاز 
مـن احلصول عىل كمية من املاء العذب يف أحد طريف اجلهاز. 

وبقي املاء شديد امللوحة يف الطرف اآلخر.

�
  اسمح للطالب بمشاهدة تصاميم زمالئهم. 

  اطلـب إىل الطالب حتديد األشـياء املتشـاهبة (املشـرتكة) بني  
التصاميـم التي وفرت أعىل كمية من املاء العذب. قد يالحظ 
الطـالب أن التصاميـم التي تعتمد عىل تبخـري املاء ثم تكثيفه 
هـي التي حتقق أفضل النتائج. إجابـات حمتملة: مصادر املياه 
ا. ويف األماكن التي ال تتوافر فيها مصادر  العذبـة حمدودة جدًّ
كافيـة للامء العذب يمكن للسـكان احلصول عىل املاء العذب 

من املاء املالح باستخدام هذه األجهزة.










يبني أمهية تعليامت السالمة.

�
ناقش الطالب يف أمهية اإلرشادات والقواعد، واسأل:

ما القواعد والتعليامت التي تتبعها يف منزلك؟ اكتب اسـتجابات  �
الطالب عىل السبورة.

ملـاذا يضع النـاس القواعد والتعليامت؟ عـىل الطالب أن يذكروا  �
أن اتباعها حيافظ عىل السالمة.

�
كلـف أحـد الطـالب قـراءة اجلملـة األوىل، ودع الطـالب اآلخرين 

يبحثوا يف كتبهم عن اإلشارة "أحذر". واسأل:

ا عند إجراء هذا النشاط (املتضمن عبارة  � ملاذا جيب أن تكون حذرً
أحذر)؟ ناقش الطالب يف أنواع أنشـطة العلوم، وشـجعهم عىل 
اقـرتاح إجـراءات أخر للسـالمة. وكلف أحـد الطالب قراءة 
بقيـة تعليـامت السـالمة، وتوقّف عنـد كل منها، واطلـب إليهم 

توضيح أمهية التقيد هبا.

� 
من  ا  واحدً جمموعة  لكل  وعنيّ  جمموعات،   (٥) يف  الطالب  ع  وزّ
إليهم عمل ملصق لتوضيحه، وعرضه  إرشادات السالمة، واطلب 

عىل بقية الطالب.

  
    •
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اعرض عىل الطالب جمموعة من األدوات، واسأل:

• كيف نستخدم كالًّ من هذه األدوات يف أنشطة العلوم؟

ح للطالب أسامء األدوات غري املألوفة، وكيفية استعامهلا. واطلب إليهم  وضّ
اختيار إحد هذه األدوات، وكلفهم رسمها، وتسميتها، وكتابة مجلة مفيدة 

تصف كيفية استعامهلا.



احلـيدُ املرجاينُّ يف البحرِ األمحرِ
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٣ساق كرفس مع األوراق

٢شريحة خبز

٣عينات نباتات مختلفة

١فطر مشروم

٤قلم تلوين

٤كأس بالستيكية

٢كيس بالستيكي

١ لرتماء

١٠ جرامملون طعام أزرق

١نبات جزر

١نبات يتكاثر بالسيقان الجارية

١ورقة رسم بياني

١ورقة مقواة

١حصى

١زهرة نبات



٣صدف متنوع

١صدف نجم البحر

١عدسة مكبرة

١قطارة

١٥قطعة رخام أبيض

١٥قطعة رخام أخضر (أي لون آخر)

٣مجسم حيوان

١مخطط دورة حياة حيوان

١مسطرة

١مقص

١حوض زجاجي



حصى

١زهرة نبات



vv

 




كيف تصنـف األنواع المختلفة مـن المخلوقات 

الحية في مجموعات؟

 
مـا أهـم التراكيب الموجـودة في النباتـات؟ وما 

وظائفها؟


 

  

  

  

. اىلَ اَلَ تَعَ قَ

النور

     
  

  
 


  

       
   

  
    

 

  

 
 كيف تتكاثر المخلوقات الحية؟ 

 
كيـف تنمـو وتتغير المخلوقـات الحية فـي أثناء 

حياتها؟
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. اىلَ اَلَ تَعَ قَ

 

 














الصفحات: ٢٢ - ٣٥

يصف كالًّ من اململكة والنوع. �

يصـف املخلوقـات احلية يف كل مـن اململكـة النباتية  �
واململكـة احليوانية ومملكة البدائيات ومملكة البكترييا 

ومملكة الفطريات. 

 
م التخطيطيّ ١١ المنظّ التصنيف 

التصنيف
المملكة

النوع
الفقاريات

الالفقاريات
النباتات الوعائية

النباتات الالوعائية

 ص ٢٩   ص ٢٣  

 يالحظ عينات من مخلوقات 
ويصنفهـا  حيـة  غيـر  وأشـياء  حيـة 

ليستخلص النتائج حول التصنيف.
 


 عينات من النباتات، 
والصخور، والفطريات، وعينات أو 

مجسمات حيوانات.

الخبـز  عفـن  نمـو  يراقـب  
ا يظهر النتائج. ا بيانيًّ ويعمل رسمً


 شريحة من الخبز، 
مـاء،  قطـارات  بيانـي،  رسـم  ورق 
أكياس بالستيكية قابلة للغلق، أقالم 

تلوين.

تأكد من عدم استخدام عينات  فطر سامة. ـا بالسـتيكية، وجهـز مكانًا مناسـبًا لوضع    أحـرض أكياسً
األكياس فيه لعدة أيام بحيث ال يتم العبث هبا.




الصفحات: ٣٦ - ٤٧

 

يناقـش كيـف تقـوم أوراق النباتـات بعمليـة البنـاء  �
الضوئي.

يصـف تركيب اجلـذور والسـيقان واألوراق، ويبني  �
وظائفها. 



 
م التخطيطيّ ١٣ المنظّ االستنتاج  

معراة البذور
مغطاة البذور

الخشب
اللحاء

الكامبيوم
البناء الضوئي

النتح

ص ٣٧    ص ٤١   

 يالحـظ تأثيـر عـدد أوراق 
النبات في كمية الماء التي تنتقل في 

ســاق النبـات.
   


 ٣ كــؤوس، 
(أزرق)،  طعـام  ن  ملــوّ مـــاء، 
٣ سـيـقان كرفــس مــع أوراقـها، 

مسـطرة.

ا من  ـا عرضيًّ  يالحـظ مقطعً
جـذر نبـات الجـزر، ويسـتنتج نـوع 

الجذر.


ا،  ع طوليًّ قطّ زر مُ  جَ
مقطع عرضي من الجزر.

د الطالب بكؤوس بالسـتيكية طويلة تتسـع لسيقان     زوّ
الكرفس.

  جهز مقاطع عرضية من اجلزر.

www.obeikaneducation.com :ارجع إلى     
* المدة الزمنية المقترحة للدرس: ١٣٥ دقيقة تقريبًا.










الصفحات: ٢٢ - ٣٥

يصف كالًّ من اململكة والنوع. �

يصـف املخلوقـات احلية يف كل مـن اململكـة النباتية  �
واململكـة احليوانية ومملكة البدائيات ومملكة البكترييا 

ومملكة الفطريات. 

 
م التخطيطيّ ١١ المنظّ التصنيف 

التصنيف
المملكة

النوع
الفقاريات

الالفقاريات
النباتات الوعائية

النباتات الالوعائية

 ٢٠ دقيقة   ١٥ دقيقة  ص ٢٣   ص ٢٩ 

 يالحظ عينات من مخلوقات 
ويصنفهـا  حيـة  غيـر  وأشـياء  حيـة 

ليستخلص النتائج حول التصنيف.
 


 عينات من النباتات، 
والصخور، والفطريات، وعينات أو 

مجسمات حيوانات.

الخبـز  عفـن  نمـو  يراقـب  
ا يظهر النتائج. ا بيانيًّ ويعمل رسمً


 شريحة من الخبز، 
مـاء،  قطـارات  بيانـي،  رسـم  ورق 
أكياس بالستيكية قابلة للغلق، أقالم 

تلوين.

تأكد من عدم استخدام عينات  فطر سامة. التخطيط 
املسبـــق ـا بالسـتيكية، وجهـز مكانًا مناسـبًا لوضع   التخطيط  أحـرض أكياسً

األكياس فيه لعدة أيام بحيث ال يتم العبث هبا.املسبـــق




الصفحات: ٣٦ - ٤٧

 

يناقـش كيـف تقـوم أوراق النباتـات بعمليـة البنـاء  �
الضوئي.

يصـف تركيب اجلـذور والسـيقان واألوراق، ويبني  �
وظائفها. 

 
م التخطيطيّ ١٣ المنظّ االستنتاج  

معراة البذور
مغطاة البذور

الخشب
اللحاء

الكامبيوم
البناء الضوئي

النتح

 ١٥ دقيقة  ص ٣٧   ١٥ دقيقة    ص ٤١ 

 يالحـظ تأثيـر عـدد أوراق 
النبات في كمية الماء التي تنتقل في 

ســاق النبـات.
   


 ٣ كــؤوس، 
(أزرق)،  طعـام  ن  ملــوّ مـــاء، 
٣ سـيـقان كرفــس مــع أوراقـها، 

مسـطرة.

ا من  ـا عرضيًّ  يالحـظ مقطعً
جـذر نبـات الجـزر، ويسـتنتج نـوع 

الجذر.


ا،  ع طوليًّ قطّ زر مُ  جَ
مقطع عرضي من الجزر.

د الطالب بكؤوس بالسـتيكية طويلة تتسـع لسيقان  التخطيط  زوّ
املسبـــق

  
الكرفس.

التخطيط  جهز مقاطع عرضية من اجلزر.
املسبـــق  

جميع الطالب مجموعة صغيرة مجموعة ثنائية فراد 







  

  

. اىلَ اَلَ تَعَ قَ
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 فيم تتشابه المخلوقات الحيَّة؟ وكيف تصنَّف؟

�  

ع الموضوعات  اطلب إلى الطالب النظر إلى صور الفصل، وتوقّ
الواردة  في  الدروس. ثم اتل اآلية الكريمة الواردة في مدخل 
الفصل، وشجع من يرغب من الطالب على تالوتها، ووضح 

لهم معنى اآلية بوصفها مقدمة لموضوع الفصل.

� 
قبل عـرض محتو الفصل، اعمل بالتعاون مع الطالب جدول 
التعلـم بعنـوان: "ممالـك المخلوقات الحية"، مسـتعمالً لوحة 
كرتونيـة ثـم ثبتهـا على الحائـط. واطـرح على الطالب سـؤال 
الفكرة العامة: فيم تتشــابه المخلوقات الحيّة؟ وكيف تصنَّف؟ 

ثم اسأل:

ما أنواع املخلوقات احليّة املختلفة؟ �

كيـف تقـوم املخلوقـات احليـة املعقـدة الرتكيـب بعملياهتـا  �
احليوية؟



ممالك املخلوقات احليّة
منا؟ماذا نريد أن نعرف؟                      ماذا نعرف؟                                 ماذا تعلّ

تصنّف املخلوقات 
احلية يف ست ممالك 

رئيسة.

هل تتشابه مجيع 
املخلوقات احلية؟

النباتات واحليوانات 
نوعان خمتلفان من 

املخلوقات احلية.

 ما األنواع األخر
من املخلوقات احلية؟

تمثِّل اإلجابات في الجدول أعاله بعض استجابات الطالب 
المحتملة.
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المملكة العربية السعودية







 

    

     
    
      

  

     
        

    

     
 

   
          

 

       
   

      
   

   





      
   



خريطةٌ مفاهيميّةٌ للفصلِ االسمُ   

   
: أُكملُ الخريطةَ المفاهيميّةَ لتصنيفِ المخلوقاتِ الحيَّةِ اآلتيةِ

ممالك وحيدة الخليّة

البكتيرياالبدائيات

معظم الطالئعياتِ

الحيواناتالفطرياتِ

النباتات

عددِ الخاليا

ممالكَ عديدةِ الخاليا
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المملكة العربية السعودية














www.obeikaneducation.com






المملكة العربية السعودية
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المملكة العربية السعودية



  

  

  اطلـب إلـى أحـد الطـالب قـراءة المفردات 
بصـوت عال أمـام الصـف، ثم اطلـب إليهم 
ـا تضمنته صفحات  إيجـاد كلمـة أو اثنتين ممّ
الفصـل، مسـتعينين بالمفـردات الـواردة في 
مقدمته، واكتب هـذه الكلمات ومعانيها على 

لوحة جدارية.
مسـرد  اسـتخدام  علـى  الطـالب    شـجع 
الطالـب  كتـاب  فـي  الـوارد  المصطلحـات 
ف معانـي المصطلحات، واسـتخدامها  وتعرّ

في تعابير علمية.







ط
شا

الن
ة 

س
كرا

ط
شا

الن
ة 

س
كرا

المملكة العربية السعودية
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يصف كالًّ من اململكة والنوع. �

يصـف املخلوقـات احلية يف كل مـن اململكة  �
النباتية واململكة احليوانيـة ومملكة البدائيات 

ومملكة البكترييا ومملكة الفطريات. 
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االسمُ   مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ

   
 : ني على ملءِ الفراغاتِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

      
١ .. عينةٍ ا الشتراكِها في صفاتٍ مُ        يُصنف        العلماءُ المخلوقاتِ الحيّةَ في مجموعاتٍ تبعً

ى         ممالك           .. ٢ تُقسمُ جميعُ المخلوقاتِ الحيّةِ إلى ستِّ مجموعاتٍ رئيسةٍ تُسمّ

٣ .  ، :              الشعبة               ، والطائفةُ ، هيَ  تصنفُ المخلوقاتُ الحيةُ في المملكةِ إلى ستةِ مستوياتٍ

، والجنسُ و       النوع           . و      الرتبة           ، والفصيلةُ

، هما: جنس المخلوق  و نوعه .. ٤ يتألّفُ االسمُ العلميُّ للمخلوقِ الحيِّ منْ مقطعينِ

 
ما مملكتا:  النباتات   و  الحيوانات  .. ٥ المملكتانِ اللتانِ تشتمالنِ على مخلوقاتٍ متعددةِ الخاليا، هُ

ما:        الفقاريات والالفقاريات           .. ٦ ، هُ المجموعتانِ الرئيستانِ في المملكةِ الحيوانيّةِ

ا             .. ٧ ا فقريًّ تشتركُ جميعُ الفقاريّاتِ في أنَّ لكلٍّ منها              عمودً

   
ا    .. ٨ ا خلويًّ ، إالّ أنَّ لكلٍّ منها    جدارً غمِ منْ أنَّ النباتاتِ والفطرياتِ تنتمي إلى مملكتينِ مختلفتينِ  على الرّ

ما: النباتات الوعائية    و   النباتات الالوعائية .. ٩ ، هُ تُقسمُ النباتاتُ إلى مجموعتينِ رئيستينِ

١٠ ..  تحصلُ   الفطريات   على غذائِها بتحليلِ المخلوقاتِ الحيّةِ

ى الفطرُ الذي يتسبّبُ في انتفاخِ الخبزِ   الخميرة  .. ١١ يُسمّ

       
   



االسمُ   مفرداتُ الدرسِ

   
مثّلُها: أضعُ رمزَ الكلمةِ أمامَ الوصفِ الذي يُ

  



فِ المخلوقاتِ الحيّةِ ودراستِها وتسميتِها.. ١     ب    يساعدُ العلماءَ على تعرُّ

٢ . .     ج    أكبرُ المجموعاتِ التي تصنّفُ فيها المخلوقاتُ الحيّةُ

٣ ..     هـ    يشتملُ على المخلوقاتِ التي بينَها عالقةُ قرابةٍ

٤ . .     و    تعني احتواءَ النباتاتِ على أنابيبَ أوْ أوعيةٍ ناقلةٍ

٥ ..     أ    حيواناتٌ ليسَ لها عمودٌ فقريٌّ

٦ .. ، تنمو قريبةً منَ األرضِ     د    نباتاتٌ صغيرةُ الحجمِ ليس لها أوعيةٌ ناقلةٌ

٧ ..     ز    حيواناتٌ لها عمودٌ فقريٌّ وجهازٌ عصبيٌّ ودماغٌ

٨ .. ا التكاثرَ     ح    مخلوقٌ ال يقومُ بأيٍّ منْ وظائفِ الحياةِ األساسيةِ خاللَ حياتِهِ ماعدَ

       
   



نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ االسمُ   

   
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممّ





، و          يصنف           العلماءُ المخلوقاتِ الحيّةَ بحسبِ  تتشابهُ المخلوقاتُ الحيّةُ في كثيرٍ منَ الصفاتِ

. وتُعدُّ          المملكة         أكبرَ المجموعاتِ الرئيسـةِ التي يُصنّفُ فيها  ها إلـى مجموعـاتٍ معيّنـةٍ تشـابهِ

 ، ، والطالئعيّاتِ ـاتِ ، والفطريّ ، والحيوانـاتِ : النباتـاتِ . وتشـملُ الممالـكُ السـتُّ المخلـوقُ الحـيُّ

ا. ، والبكتيريَ والبدائياتِ

رُ تدريجيًّا علـى النحوِ التالي: الشـعبة، الطائفة، الرتبة،  تُقسـمُ كلُّ مملكـةٍ إلى مجموعـاتٍ فرعية تَصغُ

. الفصيلة، الجنس، النّوع؛ حيثُ إنَّ              النوع              أصغرُ مجموعةٍ فرعيةٍ

، تمثّلُ األولى          الجنس           ،  نُ            االسـم العلمي                 للمخلوقِ الحيِّ منْ كلمتينِ يتكوّ

. ا الثانيةُ فتمثّلُ النوعَ أمّ

ـا مخلوقـاتٌ             وحيـدة الخليـة        ، تفتقـرُ إلـى النّواةِ وبعـضِ العضياتِ مثل  البدائيـاتُ والبكتيريَ

 الميتوكندريا. وتعيشُ البدائيات عادةً في البيئاتِ القاسـيةِ التي ال تسـتطيعُ المخلوقاتُ الحيّةُ األخر

العيشَ فيها.
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. حُ كيفيّةَ تصنيفِ األحصنةِ فِها. والمخططُ التالي يوضّ ك نظامُ التصنيفِ على دراسةِ الحيواناتِ وتعرُّ يساعدُ

أجيـبُ عـنِ األسـئلةِ التاليةِ 

 : المتعلقةِ بالمخططِ

ما الحيـوانُ األقربُ إلى . ١

؟  الحصـانِ فـي المخطّطِ

؟ وكيفَ أعرفُ ذلكَ
الحصان شديد القرب من الحمار؛ فهو الحيوان 

الوحيد الموجود معه في الجنس نفسه. 

: الكلبُ . ٢ ةٍ يُّهمـا يشـتركُ أكثرَ معَ األحصنـةِ في صفاتٍ خاصّ أ

؟ ؟ كيفَ أعرفُ أم وحيدُ القرنِ
وحيد القرن يختلف عن الكلب في أنه موجود في الرتبة نفسها مع األحصنة.

؟. ٣ ما المجموعاتُ التصنيفيةُ الفرعيةُ التي تأتي بعدَ الفصيلةِ
الجنس والنوع.

 











    

أقرأُ المخطّطَ االسمُ   

            

 


لِ التاريخاالسماختبارُ الدرسِ األوّ

ا منْ وحيدةِ الخليّةِ . ١ ا يلي يشـملُ أنواعً  أيٌّ ممّ
ا؟ دةِ الخاليا معً ومتعدّ

النباتاتُب. الحيواناتُأ. 
البكتيرياد. الطالئعياتُج. 

أيٌّ مما يأتي يُسـتخدمُ لتصنيفِ المخلوقاتِ . ٢
الحيّـةِ في مجموعاتٍ منَ المجموعة األكبرِ 

؟ إلى األصغرِ
 . ، أ لرتبـةُ ا  ، ئفـةُ لطا ا  ، لشـعبةُ ا  ، لمملكـةُ  ا

. لنـوعُ ا  ، ، الجنـسُ لفصيلـةُ ا
، ب.  لشـعبةُ ا  ، لنـوعُ ا  ، لجنـسُ ا  ، لمملكـةُ  ا

. لفصيلـةُ ا  ، لرتبـةُ ا  ، ئفـةُ لطا ا
 . ، ج لفصيلـةُ ا  ، لجنـسُ ا  ، لمملكـةُ  ا

. عُ لنـو ا  ، لشـعبةُ ا  ، ئفـةُ لطا ا  ، تبـةُ لر ا
، د.  لفصيلـةُ ا  ، لمملكـةُ ا  ، لجنـسُ ا  ، لنـوعُ  ا

. لشـعبةُ ا  ، ئفـةُ لطا ا  ، لرتبـةُ ا

تضــمُّ المملكــةُ الحيوانيّــةُ مجموعتيــنِ . ٣
، هما: رئيستينِ

البكتيريا والطالئعيّاتُأ. 
اتُب.   الفقاريّاتُ والالفقاريّ
المفصليّاتُ وشوكيّاتُ الجلدِج. 
الفطريّاتُ والفيروساتُد. 

خصائـصِ . ٤ بعـضَ  التالـي  الجـدولُ  يبيّـنُ 
. النباتاتِ والفطريّاتِ

ما الفرقُ الرئيسُ بينَها؟
 . .أ ـاتُ تنتقـلُ مـنْ مـكانٍ إلى آخـرَ لفطريّ  ا
.ب.  ءُ حـسٍّ ـاتِ أعضـا للفطريّ
.ج.  ـها بنفسِ هـا  ءَ تـاتُ غذا لنبا ا تصنـعُ 
.د.  رٌ خلـويٌّ تيّـةِ جـدا لنبا للخاليـا ا

الفطريّاتُالنباتاتُ

جميـعُ الخاليـا لهـا جدرٌ 

. ةٌ خلويّ

جميعُ الخاليـا لها جدرٌ 

. ةٌ خلويّ

متعددةُ الخاليا.
الخليـةِ ومتعددةُ  وحيدةُ 

الخاليا.

ها. ها بنفسِ ها.تصنعُ غذاءَ ها بنفسِ ال تصنعُ غذاءَ

ليسَ لها أعضاءُ حسٍّ 
. وحركةٍ

ليسَ لها أعضاءُ حسٍّ 
. وحركةٍ

. رُ أهميّةَ بعضِ أنواعِ الفطرياتِ لإلنسانِ التفكيرُ الناقدُ. أُفسّ

        

هناك أنواعٌ مفيدة من الفطريات يستخدمها اإلنسان ومنها الخميرة، فهي من الفطريات التي تجعل الخبز 
ينتفخ، كما أن بعض الفطريات األخر يفيد في صنع المضادات الحيوية التي تقضي على الجراثيم التي 

تسبب األمراض لإلنسان.

          
فُ دَ الهَ

ا  ، ويضعونَها في مجموعاتٍ وفقً يُصنِّفُ العلماءُ المخلوقاتِ الحيّةَ

ها. ا لخواصِّ ها تبعً قارنُ العيناتِ وأُصنِّفُ ها. أُ هِ خواصِّ لتشابُ

الخطواتُ

علمي. ني بها مُ دَ أنظرُ إلى العيناتِ التي زوّ  

، وفيم  ا ، وأُقـارنُ بينهما. فيمَ تتشـابهانِ   أفحـصُ كلَّ عينتينِ معً

. ؟ ثم أُسجلُ نتائِجي في جدولٍ تختلفانِ

االختالفُ هُ التشابُ العيناتُ

هـا. لخواصِّ ـا  تبعً العينـاتِ  لِتصنيـفِ  طرائـقَ  أجـدُ       

هـا بِنـاءً على طريقـةِ حركتِهـا، أو بناءً علـى طريقةِ  مثـالً: أُصنِّفُ

هُ  ها: هل تحصلُ عليهِ منَ الخارجِ أم تصنعُ صولِهـا على طعامِ حُ

ها؟ بنفسِ


      



    

 

عيناتِ نباتاتٍ مختلفةٍ• 

طرٍ•  عيناتِ فُ

 عيناتٍ أو مجسماتٍ • 
لحيواناتٍ صغيرةٍ

  




      

    
.  أحضرُ شريحةً من الخبزِ

. ثُمَّ أضعُ  ا شـريحةِ الخبزِ  زوايَ   أضعُ نقطةً من الماءِ علَى إحدَ

 . ظْلمٍ ه في مكانٍ دافئٍ ومُ ، وأضعُ غلقٍ الشريحةَ في كيسٍ مُ

، أرسـمُ شـكلَ المنطقةِ  ندمـا أبـدأُ في رؤيـة العفنِ  عِ  

. نةِ على ورقةِ رسمٍ  بيانيٍّ تعفِّ المُ

  أرسـمُ المناطـقَ الجديـدةَ التي يغطِّيهـا العفنُ مدةَ ٣ أيـامٍ بلونٍ 

. مختلفٍ كلَّ يومٍ

.  أعدُّ المربعاتِ الكاملةَ التي غطَّاها العفنُ كلَّ يومٍ    

. أسجلُ النتائجَ في جدولٍ

ا العفنُ يهَ تِي يُغطِّ دُ المناطقِ الَّ دَ عَ اليَومُ

.  أرسمُ مخطّطًا بيانيًّا يوضحُ نموَّ العفنِ



 كيسٍ بالستيكيٍّ شفافٍ• 
ورقةٍ بيضاءَ• 
شريحةٍ منَ الخبزِ • 
ورقةِ رسمٍ بيانيٍّ• 
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االسمُ   كتابةٌ علميةٌ

    

  أكتبُ عن 

نِ  ا.أبحثُ عَ نْ رأيي إذا كنتُ أراهُ جميالً  أو بشـعً ا حيًّا، وأعبرُ عَ : أصفُ مخلوقً كتابةٌ وصفيةٌ
. أسـتخدمُ كلمـاتٍ تعبّرُ عن  األسـماءِ المعروفـةِ للمخلوقِ الـذي وصفتُهُ وعالقتِها بصفاتِهِ

. ها بالحواسِّ صفاتٍ يمكنُ إدراكُ

  

  
هنِي إليها معلّمي،  ، ثمَّ أسـتخدمُ مصادرَ المعلومـاتِ ومواقعَ اإلنترنتِّ التـي يوجّ فهِ ا لوصْ أختـارُ حيوانً

. فُ بها الحيوانَ ني على أنْ أحصلَ على أفكارٍ حولَ الطريقةِ التي أصِ ا ذهنيًّا يساعدُ وأعملُ عصفً

، وأكتبُ تفاصيلَ عنهُ  ، وأكتبُ اسمَ الحيوانِ في منتصفِ المخططِ ا تخطيطيًّا كالمبينِ أدناهُ أعملُ منظّمً
. . ثمَّ أضيفُ دوائرَ إلى المخططِ بحسبِ الحاجةِ في الدوائرِ المحيطةِ

ستختلفُ إجاباتُ الطالبِ
فأر المنازلِ

حجمه أصغر من حجمِ أنواع 
الفئران األخر

يأكل معظم األطعمة التي 
يأكلها اإلنسان

اللون رمادي يميل إلى البنيِّ 
على الظَّهر

 
ميّزُ  ا يُ مُ وصفً " أمامَ العبارةِ التي تُقدّ مْ عَ . أكتبُ كلمةَ "نَ فَ فأرَ المنازلِ ي العباراتِ التاليةَ ليصِ كتـبَ زميلـِ

: ا لهذا الحيوانِ ا مميّزً دُّ وصفً ، وكلمةَ "ال" أمامَ العبارةِ التي ال تُعَ فأرَ المنازلِ عنْ غيرهِ من الفئرانِ

١ .. ، وأبيضُ يَميلُ إلى االصفرارِ على البطنِ  نعم   لونُهُ رماديٌّ يَميلُ إلى البنيِّ على الظَّهرِ

٢ ..   ال   لهُ أربعُ أقدامٍ وذيلٌ

ا.. ٣   نعم   أصغرُ أنواعِ الفئرانِ حجمً

       
   



كتابةٌ علميةٌ االسمُ   

  

. فهُ بيّنُ اسمَ الحيوانِ الذي أصِ أبدأُ الوصفَ بكتابةِ جملةٍ مشوقةٍ تُ

؛ فقدْ يكونُ فأرُ المنازلِ في  رْ ، فاحذَ قَ المالبسَ في الخزانةِ ا لحيوانِ مزَّ ا ووجدتَ آثارً إذا صحوتَ يومً

  . بيتِكَ

، وأسـتخدمُ  ، وأبدأُ بالجملةِ التي كتبتُها أعالهُ ـا منفصلةً ا أوراقً مً ، مسـتخدِ بعـدَ ذلكَ أبدأُ كتابةَ الوصفِ
. هُ كلماتٍ وتفاصيلَ تُساعدُ القارئَ على تخيُّلِ شكلِ الحيوانِ وتمييزهِ منْ حيواناتٍ أخر تُشبِهُ

 

 : . أساعدُ زميلِي على اختصارِ الفقراتِ هِ للحيوانِ فِ فيما يلي بعضُ الفقراتِ التي كتبَها زميلِي في وصْ

ا.. ١ جمً ؛ فهوَ أصغرُ منها حَ يختلفُ حجمُ فأرِ المنازلِ عنْ حجمِ الفئرانِ األخرَ

ا.   جمً فأرُ المنازلِ أصغرُ الفئرانِ حَ

، وقدْ يعيشُ في الصحراءِ أو في أيِّ . ٢  يعيشُ فأرُ المنازلِ في المدنِ والقر التي يعيشُ فيها اإلنسـانُ

. هُ بني فيه اإلنسانُ منزلَ مكانٍ يَ

  . يعيشُ فأرُ المنازلِ حيثُ يعيشُ اإلنسانُ

٣ .. هِ مكانًا ال يَصلُ إليهِ الضوءُ ليسكنَ فيهِ يختارُ فأرُ المنازلِ لنفسِ

  . ا ليسكنَ فيهِ يختارُ فأرُ المنازلِ مكانًا مظلمً

         
تُهُ؟. ١ قةً لوصفِ الحيوانِ الذي اخترْ هلْ كتبتُ بدايةً مشوّ

؟. ٢ ها بالحواسِّ هلْ استعملتُ ألفاظًا وعباراتٍ تُعبّرُ عنْ صفاتٍ مميزةٍ ويمكنُ إدراكُ

ها؟. ٣ حتُ أخطاءَ القواعدِ اللغويةِ والتهجئةِ وعالماتِ الترقيمِ جميعَ هلْ صحّ





 

   

  
 

             
      





يصف كالًّ من اململكة والنوع. �

يصـف املخلوقات احلية يف كل من اململكـة النباتية واململكة  �
احليوانية ومملكة البدائيات ومملكة البكترييا ومملكة الفطريات.

: تقديم الدرس أوالً
� 

ناقش الطالب في كيفية تنظيم األشـياء في المطبخ، واطلب إلى 
أحدهم وصف طريقة تنظيم األشياء في مطبخ منزله. ثم ناقشهم 
في األسـباب التي تدعوهـم إلى عمل ذلك، مثل توفير مسـاحة 

أكبر، أو سهولة إيجاد األشياء، أو تسهيل العمل، ثم اسأل:

هـل يتم وضع األشـياء في المطبخ في مجموعات بحسـب  �
تشابهها أم اختالفها؟ بحسب تشابهها.

فـي  � الحيـة  المخلوقـات  لوضـع  الفضلـى  الطريقـة  مـا 
مجموعات؟ بحسب تشابهها.

اذكـر بعض مجموعـات المخلوقات الحيـة؟ إجابات محتملة: 
الحيوانات، النباتات، الفطريات، الطالئعيات، البكتيريا.

دع الطالب يتناقشـوا حول محتو (أنظر وأتساءل)، ثم 
اسأل:

الحيَّـة  � المخلوقـات  هـذه  العلمـاء  يصنـف  كيـف 
جميعهـا؟ يصنـف العلمـاء المخلوقات الحيـة بناءً 
على تشابهها في بعض الخصائص، مثل الخصائص 
الجسمية، أو بحسـب طريقة حصولها على الطعام، 

أو طريقة تكاثرها، أو مكان عيشها.
اكتـب األفكار على السـبورة، وانتبه إلـى أي مفاهيم غير 
صحيحة قد تكون لديهم، وعالجها في أثناء سير الدرس.



ابدأ بعرض توضيحي

ا من  ع الطـالب للعمل يف جمموعات، ودع كالًّ منهم خيتار قلامً واحدً وزّ

أقالمهم، واطلب إليهم تصنيف أقالمهم، ثم اسأل:

إجابات حمتملة:     ما اخلصائص التي استخدمتها لتصنيف األقالم؟ 
اللون، الطول، النوع.

إجابة  األقالم؟  تصنيف  عىل  اآلخرين  مع  النقاش  ساعدك  كيف     
حمتملة: فكر بعض الطالب يف خصائص أخر، وبعضهم اآلخر 

ساعدين عىل تنظيمها بحسب تشاهبها واختالفها.







٢٠ دقيقة  فرادي

 اطلب إلى الطالب تصنيف العينات التي تمَّ 
وضعها بشكل عشوائي  في مجموعات. بعض الفطريات سامة. 
لذا استخدم فقط الفطر الصالح لألكل الذي تشتريه من البقالة. 

 يسـاعد هذا النشـاط الطالب على مالحظـة عينات من 
ا لتشابه خصائصها  مخلوقات حية وأشياء غير حية، وتصنيفها تبعً

أو اختالفها، ويقارنها بغيرها.



 تأكد أن الطالب يناقشـون الخصائص التي يمكن  
مالحظتها فقط.      

احـذر بعـض الفطريـات والنباتـات والحيوانـات السـامة؛ 
فبعـض الطـالب قـد يعانون مـن حساسـية تجـاه نباتات أو 
حيوانـات معينـة؛ لذا اطلـب إليهم لبس قفـازات واقية عند 

التعامل مع العينات.
  اطلب إلى الطالب عمل جدول، وكتابة أسـماء العينات في 
، والخصائص  عمود، والخصائص المتشـابهة في عمود ثانٍ

المختلفة في عمود ثالث.
 يحتاج بعـض الطالب إلى المسـاعدة على وضع  
العينـات فـي مجموعـات؛ لـذا اطلـب إليهـم العمـل فـي 

مجموعات ثنائية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
 ستتنوع اإلجابات. اقبل إجابات الطالب كلها. 

 تصنيـف المخلوقات الحية يسـاعد العلماء على  
مها. فها، وتعلّ المقارنة بين صفات المخلوق الحي، وتعرّ

  إجابة حمتملة: كانت عينات النباتات والفطريات واحليوانات 
ا بعضها ببعض من الصخور؛ ألهنا خملوقات حيَّة. أكثر شبهً



اطلـب إلـى الطـالب عمـل قائمـة بجميـع المخلوقـات الحية 
واألشـياء غير الحية التي يشـاهدونها في طريقهم إلى المدرسة. 
واسـمح لهم بمناقشـة قوائمهم في الصف، وخصص وقتًا كافيًا 

لذلك.


اطلب إلى الطالب وضع خطة لتصنيف األناشيد التي يستمعون 
إليهـا، أو البرامـج التلفازيـة التي يشـاهدونها، ثم اسـألهم كيف 

يتحققون من فاعلية الخطط التي وضعوها.

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطالب:
   يسجل مالحظاته بدقة حول أوجه التشابه واالختالف 

بين العينات.
           يختار معايير واضحة لتصنيف العينات. 

          يقارن بين طرق التصنيف المختلفة.
           يكتـب فقـرة توضـح أهميـة التصنيـف بلغـة علميـة 

صحيحة.
 ينفذ ٣ مهام بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة. 
 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.
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ثانيًا: تنفيذ الدرس


 اطلـب إلـى الطالب النظـر إلـى الصور في 
الدرس، وتوقع ما يتعلمونه. اربط األسـئلة الرئيسـة في الدرس 

بما تعلموه في نشاط "أستكشف".
اطلـب إلى الطـالب إجابة أسـئلة المخطط التمهيـدي للدرس 
الواردة في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة. ثم اطلب إليهم 
مراجعـة إجاباتهم وتعديلهـا بعد االنتهاء من دراسـة كل عنوان 

رئيس في الدرس.

 اكتب المفردات على السبورة، واطلب إلى الطالب 
قراءتهـا بصـوت عال، ووضـع تعاريف لهـا، مبينًا لهـم أن هذه 
المفـردات تعـدّ مـن أسـس علـم األحيـاء الـذي يتضمـن علم 

الحيوان وعلم النبات. 

 
كلـف الطالب تعبئـة المنظم 
التخطيطي ١١ بعد دراسة كل 

عنوان رئيس في الدرس، ويمكنهم االستعانة بأسئلة "أختبر نفسي".

 
� 

الحيـة،  المخلوقـات  تصنيـف  أهميـة  فـي  الطـالب  ناقـش 
واألسـس التـي اعتمـدت لوضعها فـي مجموعات، ثم اسـأل:

اذكر مملكتين من الممالك الست. مملكة النباتات ومملكة  �
الحيوانات.

مـا أهميـة المجموعـات الصغيرة فـي التصنيـف؟ تحتوي  �
مسـتويات التصنيـف الكبيـرة كالمملكـة علـى عـدد كبيـر 
مـن المخلوقـات الحيـة، وهذا يعني أن دراسـة مسـتويات 

التصنيف األصغر أسهل.

� 
 اطلـب إىل الطـالب العمل يف جمموعـات ثنائية 
لتصنيـف خملـوق حـي، مثـل القـط، أو احلاممـة، أو الزهرة، 
مسـتخدمني الكتـب العلميـة وشـبكة املعلومـات. واطلب 
ا عمل ملصق يوضح تصنيـف املخلوق احلي من  إليهـم أيضً

اململكة إىل النوع، وشجعهم عىل عرض ملصقاهتم.


يُسـمى وضـع املخلوقات احليـة يف جمموعات علـمَ التصنيـف. وتُصنّف 
املخلوقـات احليـة إىل سـت ممالك رئيسـة، هـي: النباتـات، واحليوانات، 
والفطريـات، والطالئعيـات، والبدائيـات، والبكترييـا. ويعتمـد نظـام 
التصنيف املسـتعمل حاليًّا عىل نظام التصنيف الذي أسسه العامل كارلوس 
لينيوس. وقد نظـم العامل لينيوس املخلوقات احلية يف مملكتني مها: النباتية 
نًـا من مقطعـني باللغة  واحليوانيـة، كـام أعطـى كل نوع اسـامً علميًّـا مكوّ

الالتينية.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين

  

     
على  تعيشُ  التي  المختلفةِ  ةِ  الحيّ المخلوقاتِ  ماليينُ  هناكَ 
مَ العلماءُ هذهِ المخلوقاتِ بتصنيفِها في  . وقد نظَّ سطحِ األرضِ
ا في صفاتٍ معينةٍ. والتصنيفُ هوَ علمُ  هَ ا الشتراكِ مجموعاتٍ تبعً
هِ  تقسيمِ المخلوقاتِ الحيّةِ إلى مجموعاتٍ بحسبِ درجةِ التشابُ
في الشكلِ أوِ التركيبِ أوِ الوظائفِ بينَ أفرادِ كلِّ مجموعةٍ.  
فِ المخلوقاتِ الحيّةِ  يساعدُ علمُ التصنيفِ العلماءَ على تعرُّ

. ها في مجموعاتٍ ِها ووضعِ ودراستِها وتسميت

ـمُ المخلوقـاتُ الحيّـةُ وفـقَ أحـدِ أنظمـةِ التصنيـفِ   وتقسَّ
. وتضمُّ  ى ممالكَ المعاصرةِ إلى ستِّ مجموعاتٍ رئيسةٍ تسمَّ
ا مـنَ المخلوقـاتِ الحيةِ  كلُّ مملكـةٍ مجموعـةً واسـعةً جـدًّ
التي تشـتركُ فـي مجموعةٍ منَ الصفـاتِ العامـةِ. فاألحصنةُ 
والعناكبُ مثالً ال تشـتركانِ في الكثيرِ منَ األشياءِ، ومعَ ذلكَ 

فكالهما ينتمي إلى المملكةِ الحيوانيةِ. 

 ويصنِّـفُ العلماءُ المخلوقاتِ الحيةَ في المملكةِ الواحدةِ إلى 
؛ وذلكَ بالمقارنةِ بينَ خالياها وأنسجتِها وأعضائِها  مستوياتٍ
وأجهزتِها، وهذا يسمحُ لهم بتقسيمِ المخلوقاتِ الحيّةِ إلى 
 . فاتِ ا في عددٍ أكبرَ من الصّ ها معً ، يشتركُ أفرادُ مجموعاتٍ أصغرَ
تبةُ والفصيلةُ  ومستوياتُ التصنيفِ هي: الشعبةُ والطائفةُ والرُّ

. والجنسُ والنوعُ

. وهوَ يشملُ المخلوقاتِ المتقاربةَ   هو النّوعُ وأصغرُ مستوً
ا. فالحصانُ والحمارُ الوحشيُّ يشتركانِ في صفاتٍ كثيرةٍ،  جدًّ
، بينَما الحصانُ والحصانُ القزمُ  هِ ا منَ النوعِ نفسِ ولكنَّهما ليسَ

هِ. متشابهانِ لدرجةِ أنهما ينتميانِ إلى النوعِ نفسِ

  ←
      

  
←








 
 
  ←



      
     







� 

ـع  وضْ (تصنيـف)؟  كلمـة  معنـى  مـا  اسـأل:  التصنيـف: 
المخلوقات الحية في مجموعات بحسب خصائصها. 

ـرْ إلى االسـتخدام العلمي واالستخدام الشائع  المملكة: أشِ
لهـذا المصطلح. نبه الطالب إلى أن المملكة تعني مسـاحة 
واسـعة مـن األرض يحكمهـا ملك، مثـل المملكـة العربية 
السـعودية، وميّـز بيـن هـذا المفهـوم ومفهـوم المملكة في 
ا من  ا جـدًّ ا كبيرً علـم األحيـاء؛ حيـث تضـم المملكـة عـددً

المخلوقات الحية التي تتشابه في العديد من الخصائص.

النـوع: ناقـش الطالب فـي بعض االسـتخدامات الشـائعة 
للفظ (النوع)، مثل نوع جهاز كهربائي أو نوع سيارة، وكيف 
تشـترك جميع األجهزة من النوع نفسـه فـي خصائص معينة 
وتختلف عن األنواع األخر. ثم وضح لهم أن المخلوقات 
ا وتختلف  من النوع نفسه لها خصائص وصفات متقاربة جدًّ

.في تلك الخصائص عن األنواع األخر

 احلصـان أقـرب إىل الكلـب؛  
فكالمهـا مـن الطائفـة نفسـها، بينـام تنتمـي العناكـب والكلـب 

واحلصان إىل اململكة نفسها.

� 
يتـم تصنيف املخلوقات احلية عىل أسـاس تشـابه خصائصها 
مع خملوقات حية أخر، وال يتم تصنيفها بحسـب الشكل أو 

املوطن.




الحي  المخلوق  يقارنون  العلماء  أن  يالحظوا  أن  الطالب  على 
بمخلوقات حية أخر قبل إتمام عملية التصنيف.


•  األكـرب والنوع يمثل املسـتو اململكـة متثل املسـتو 

األصغر.
 اجلنس والنوع يعتمدان عىل صفات فريدة ومميزة  •

للمخلـوق احلي بحيث يسـهل متييز األفراد الذيـن ينتمون إىل 
هذين املستويني، بينام املسـتويات األخر أكثر شموالً بحيث 

ا للغاية. ا مرهقً يعد استخدامها أمرً

من  الفردية  الفروق  ملبدأ  ا  وفقً الطالب  احتياجات  األنشطة  هذه  تلبي 
خالل:

دوائر  سبع  من  سلسلة  رسم  الطالب  إىل  اطلب  دعـم إضــايف 

متداخلة هلا املركز نفسه، وكتابة كلمة (مملكة) يف الدائرة اخلارجية وكلمة 
جمموعات  أسامء  كتابة  إليهم  اطلب  ثم  الداخلية،  الدائرة  يف  (النوع) 

التصنيف األخر يف الدوائر املتبقية.
يبني  توضيحي  خمطط  رسم  عىل  الطالب  ع  شجّ إثــــــراء 
السبعة، ووضع مثال ملخلوق حي عىل  التصنيف  العالقة بني مستويات 

كل مستو، وتبادل نتاج عملهم مع زمالئهم.

 

 

 
          

     

          
       















    
          

   

 

يعتمدُ التصنيفُ على العالقاتِ بينَ المخلوقاتِ الحيّةِ.










� 

ا مع الطالب حول احليوانات، واطلب إليهم ذكر أمثلة  نظم نقاشً
عىل خملوقات حية من احليوانات، ثم اسأل:

فيم تتشابه هذه المخلوقات الحية؟  تتحرك، وتأكل الطعام،  �
وتتكون من عدة خاليا.

فيـم تختلـف هـذه المخلوقـات الحيـة؟  بعضها لـه عمود  �
فقري، وبعضها اآلخر ليس له عمود فقري.

فيـم تختلف الحيوانات عن النباتـات؟  يصنع النبات غذاءه  �
بنفسه، ويبقى في مكان واحد، وله تراكيب داخلية مختلفة.

� 
ارة،  فقاريات: أخبر الطالب أن كلمة فقاريات جاءت من فقَ
ـارة هـي الواحدة من عظـام السلسـلة الظهرية. ترتبط  والفقَ
ا لتشـكل العمود الفقري، وتسـمى المخلوقات  الفقرات معً

التي لها عمود فقري الفقاريات.

الفقاريـات: أخبر الطالب أن كلمة "ال" تفيد النفي؛ لذا فإن 
كلمـة الفقاريـات تعنـي مخلوقـات ال توجد فيهـا عظام أو 

عمود فقري.
من  الفردية  الفروق  ملبدأ  ا  وفقً الطالب  احتياجات  األسئلة  هذه  تلبي 

خالل:
دعـم إضــايف  اذكر بعض األمثلة عىل الالفقاريات والفقاريات. 

إجابـة حمتملـة: تشـمل الالفقاريات قنديـل البحر والديـدان واحلرشات 
والرسطانـات (القباقـب)، بينـام تشـمل الفقاريات األسـامك والزواحف 

والطيور والثدييات. 
وفيـم  والفقاريـات،  الالفقاريـات  تتشـابه  فيـم  إثــــــراء 
ختتلـف؟ كلها حيوانـات. فالالفقاريات حيوانات ليـس هلا عمود فقري، 

والفقاريات حيوانات هلا عمود فقري.

    
    
      

 
فيـمَ تختلفُ المخلوقـاتُ التي تنتمي إلـى المملكةِ 
ها منَ مخلوقـاتِ الممالكِ الحيةِ  الحيوانيـةِ عنْ غيرِ
الحيوانيـةِ  المملكـةِ  أفـرادِ  جميـعُ  أوالً  األخـر؟ 
طريـاتِ  ـا مملكتـا الفُ والنباتيـةِ عديـدةُ الخاليـا. أمّ
ها  والطالئعياتِ فبعضُ أفرادِهما عديدُ الخاليا وبعضُ

اآلخرُ وحيدُ الخليةِ.

الحيوانيـةِ                 المملكـةِ  أفـرادَ  أنَّ  الثانـي  واالختـالفُ 
ها، بلْ تعتمدُ على المخلوقاتِ  ها بنفسِ ال تصنعُ غذاءَ
الحيةِ األخر في صنعِ غذائِها، وبذلكَ تختلفُ عنِ 

ها. ها بنفسِ المملكةِ النباتيةِ التي تصنعُ غذاءَ

و  لُ واالختالفُ الثالثُ أنَّ تركيبَ الخليةِ الحيوانيةِ يَخْ
، بينَمـا الخليةُ النباتيةُ فيها جدارٌ  منَ الجدارِ الخلويِّ

. خلويٌّ

ا أنَّ معظمَ الحيواناتِ يمكنُها  ومـنَ االختالفاتِ أيضً
ها  ، بينَما النباتاتُ ال يمكنُ االنتقالُ منْ مكانٍ إلى آخرَ

. ذلكَ

، وتضمُّ احدَ عشرَ  المملكةُ الحيوانيةُ منْ أكبرِ الممالكِ
، وتنتظمُ في مجموعتينِ  شـعبةً منْ شعبِ الحيواناتِ
 ، : الفقارياتِ وهي حيواناتٌ لها عمودٌ فقريٌّ رئيستينِ

. والالفقارياتِ التي ليسَ لها عمودٌ فقريٌّ

  







� 
 اطلـب إىل الطـالب العمل يف جمموعـات ثنائية 
جلمع صور أو رسوم حليوانات خمتلفة، واطلب إليهم تدوين 
معلوماهتم عىل ملصق، وشـجعهم عىل مشاركة زمالئهم فيام 

توصلوا إليه.


 القطة من الفقاريات، والفراشة من الالفقاريات. •
 إجابـة حمتملـة:  انظر إىل شـكل اخلاليا عن  •

طريـق املجهـر، فإذا مل حتتـو عىل جـدار خلـوي كان املخلوق 
حيوانًا ال نباتًا.

الفردية من  الفروق  ا ملبدأ  األسئلة احتياجات الطالب وفقً تلبي هذه 
خالل:

دعـم إضــايف  مـا املجموعة احليوانية التـي ينتمي إليها احلصان؟ 

إجابات حمتملة : حبليات، فقاريات، ثدييات.

إثــــــراء ملـاذا يُصنّف اإلنسـان مـع احلبليـات؟ الفقاريات 
مجيعها تنتمي إىل شعبة احلبليات، واإلنسان من الفقاريات.

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

يوضح  خمطط  ــداد  إع الطالب  إىل  اطلب  دعـم إضــايف 

املجموعات الرئيسة التي تنتمي إىل اململكة احليوانية.

إثــــــراء اطلب إىل الطالب البحث يف املصادر املتاحة 
عن تصنيف احلصان. 

 


، منها شعبةُ الرخوياتِ   تضمُّ الالفقارياتُ عدةَ شعبٍ
، وشـعبةُ شـوكياتِ الجلـدِ ومنهـا  ومنهـا الحلـزونُ
، وتعـدُّ شـعبةُ المفصليـاتِ مـنْ أكبـرِ  نجـمُ البحـرِ
شـعبِ الالفقاريـاتِ ومنهـا الحشـراتُ والعناكـبُ 

. والسرطاناتُ وجرادُ البحرِ


، هـي:  الفقاريـاتِ سـبعَ طوائـفَ تضـمُّ مجموعـةُ 
 ، الغضروفيـــةُ ، واألســماكُ  العظميــةُ األســماكُ 
 ، والزواحـفُ  ، والبرمائيـاتُ  ، يَّـةُ الالفكِّ واألسـماكُ 

، والثّديياتُ التي تعدُّ الطائفةَ األكثرَ شهرةً  والطيورُ

    ١ __ ١٠ حوالـيْ    الثدييـاتُ  وتشـكلُ   . الفقاريـاتِ فـي 
ها٥٠٠٠ نوعٍ تقريبًا،  مجموعِ الفقارياتِ البالـغِ عددُ

ا  وتشـتركُ جميعُ الفقاريـاتِ في أنَّ لـكلٍّ منها عمودً
ا. ا ودماغً ا عصبيًّ فقريًّا وجهازً

      



 





 



 
           

  

            
    










� 

ناقش الطالب حول النباتات والفطريات، وشجعهم عىل إعطاء
 أمثلة عليهام، ثم اسأل:

مـا الجزء الذي يوجد في خاليا النباتـات وخاليا الفطريات  �
وال يوجد في خاليا الحيوانات؟ الجدار الخلوي.

مجموعتيـن  � إلـى  النباتـات  لتصنيـف  يسـتخدم  الـذي  مـا 
رئيستين؟ وجود أوعية النقل أو األنابيب أو غيابهما، ولكلتا 
المجموعتين جدار خلوي، وال تنتقالن من مكان إلى آخر، 

وال تحتويان على أعضاء حس.

ما أوجه التشـابه بين كل من النباتات والفطريات؟ وما أوجه  �
االختـالف بينهمـا؟ لكلتيهمـا جـدار خلـوي، وال تنتقالن 
مـن مكان إلـى آخر. وتختلـف النباتات عـن الفطريات في 
مقدرتها على صنع غذائها بنفسـها،  بينما تحصل الفطريات 

.على غذائها من مخلوقات حية أخر

� 
نبـات وعائـي: يسـتخدم العلمـاء تعبيـر (وعائـي) لوصف 
ا تنقل السوائل،  األنسجة التي تحتوي على أنابيب صغيرة جدًّ
ومنهـا نقل الماء في النبـات، ونقل الدم في الحيوان. ثم بيِّن 
للطالب أن النباتات التي لها مثل هذه األوعية تسمى نباتات 

وعائية.

نبات الوعائي: يسـتخدم هـذا التعبير لوصـف المخلوقات 
الحية  أو األنسجة التي تفتقر إلى أنابيب لنقل السوائل.

� 
حتتـوي معظـم النباتـات عـىل الكلوروفيـل، وهـو مركب 
مسؤول عن إكسـاب النبات اللون األخرض. ولكن يمكن 
للنباتـات أن تكـون ذات ألوان أخر بسـبب وجود مواد 

كيميائية تعمل عىل امتصاص ألوان الضوء املختلفة.

اطلب إلى الطالب دراسة مخطط المملكة النباتية في الصفحة ٢٨، 
وقراءة الشروح الخاصة به، ثم استخراج مفردتين متضادتين(وعائية، ال وعائية)، 
ثم ناقش الطالب في معنى المفردتين، واطلب إليهم استخدامهما في ملء الفراغ 
في الفقرة، ثم اسـتخدام المفردتين في وصـف النباتات الموجودة صورها في 

الشكل.
النباتـات الوعائيـة لها أنابيـب تحمل الماء إلـى أجزاء النبـات، والنباتات التي 

ال يوجد فيها أنابيب لنقل الماء تسمى النباتات الالوعائية.
مستو مبتدئ  يقـرأ الطالب اسـم كل نبات في الصـورة ويصفه بكلمة 

نبات وعائي أو ال وعائي.
مالً قصيرة لوصف النباتات الوعائية  مستو عادي يستخدم الطالب جُ

والنباتات الالوعائية بحسب صورها.
مستو متقدم يصـف الطالب بجمل تامة النباتـات الوعائية والنباتات 

الالوعائية.

  

     
تمتـازُ مخلوقـاتُ مملكتَـي النباتـاتِ والفطرياتِ 
بجـدارٍ خلويٍّ يحيطُ بخالياهـا. كما أنَّ مخلوقاتِ 
هاتينِ المملكتينِ ال تسـتطيعُ الحركةَ من مكانٍ إلى 

. ، وليسَ لها أعضاءُ حسٍّ حقيقيةٌ آخرَ

 
ها  جميـعُ النباتـاتِ عديـدةُ الخاليا، وتصنـعُ غذاءَ
: نباتاتٍ وعائيةٍ،  مُ إلى شـعبتينِ ـها. وهي تقسّ بنفسِ

ونباتاتٍ الوعائيةٍ.

ويطلقُ اسمُ النباتاتِ الوعائيةِ على النباتاتِ التي 

تحتوي على أنابيبَ أوْ أوعيةٍ ناقلةٍ تمتدُّ عبرَ جسـمِ 
، وتنقلُ المـاءَ والموادَّ الغذائيـةَ من جذورِ  النبـاتِ
النباتـاتِ إلـى أوراقِهـا، كمـا تنقـلُ السـكرَ الـذي 
 .يصنَّـعُ داخلَ األوراقِ إلى أجـزاءِ النباتِ األخر
فالشـجرةُ مثالً تنمو إلى ارتفاعـاتٍ كبيرةٍ؛ ألنّ لها 
أوعيةً تسـتطيعُ نقـلَ الماءِ والغذاءِ إلـى أعلى وإلى 

. أسفلَ عبرَ الساقِ

ا النباتاتُ الالوعائيةُ ومنها الحزازياتُ فليسَ لها   أمَّ
ا وأقربُ إلى  نظـامُ أوعيةٍ. لذلك فهيَ أصغـرُ حجمً

سطحِ األرضِ منَ النباتاتِ الوعائيةِ.

 

  

      

 

      







١٥ دقيقة  مجموعات صغيرة

ا   يالحظ الطالب نمو العفن على الخبز. ويعملون رسمً
ا يظهر النتائج. بيانيًّ

  شـرائح من الخبز، ورق رسم بياني، قطارات 
ماء، أكياس بالستيكية قابلة للغلق، أقالم تلوين.

د الطـالب بعـدد مـن األكياس البالسـتيكية، واطلب  د الطـالب بعـدد مـن األكياس البالسـتيكية، واطلب        زوّ       زوّ  
إليهـم متييزهـا بوضـع أرقـام أو أسـامء عليها، ثـم وضع 

األكياس يف مكان مناسب.
ـر للطـالب ٥–١٠ دقائـق يف بداية احلصـة وملدة ٣ أو  ـر للطـالب        وفّ       وفّ  
٤ أيام؛ ليتمكنوا من أخذ مالحظاهتم وحتديث رسـومهم 

البيانية.
      زود الطالب بأقالم ملونة.       زود الطالب بأقالم ملونة.  

      سـيزداد عـدد املناطـق (املربعات) التـي يغطيها العفن يف        سـيزداد عـدد املناطـق (املربعات) التـي يغطيها العفن يف   
كل يوم.

      يمثـل الطـالب بيانيًّـا عدد املربعات الكاملـة التي غطاها        يمثـل الطـالب بيانيًّـا عدد املربعات الكاملـة التي غطاها   
ا يسـتخدمونه السـتنتاج  العفـن كل يـوم بوصفهـا مؤرشً

تكاثر العفن.

� 
 شـجع الطالب عىل اسـتخدام اإلنرتنـت أو مصادر   
املكتبة يف املدرسـة للبحث عن استخدامات الفطريات. قد يركز 
الطالب عىل االسـتخدامات الطبية، أو االستخدامات الغذائية، 

.أو أي استخدامات أخر


 الفطريات غري قادرة عىل صنع غذائها بنفسـها؛ فهي  •

حتصل عىل طعامها من املواد امليتة أو املتعفنة.
إجابة حمتملة: سترتاكم املخلوقات امليتة بسبب  •

عـدم حتلّلها. ولن تكون املواد الغذائية والرضورية املختزنة يف 
.املخلوقات امليتة متاحة  للمخلوقات احلية األخر

الفردية من  الفروق  ا ملبدأ  األسئلة احتياجات الطالب وفقً تلبي هذه 
خالل:

دعـم إضــايف  كيـف حتصـل الفطريـات عـىل الطاقـة؟ تُفـكك 

عـىل  للحصـول  املتعفنـة  أو  امليتـة  واحليوانـات  النباتـات  الفطريـات 
الطاقة. 

ا يف البيئـات املظلمـة  إثــــــراء ملـاذا تنمـو الفطريـات جيـدً
وال حتتاج إىل ضوء الشـمس؟ حتصل الفطريات عىل طعامها من خملوقات 

حية أخر؛ لذا فهي ال حتتاج إىل ضوء الشمس لتصنع غذاءها.

 

 
      

       
   

   

      


   

  
تختلـفُ الفطريـاتُ عـنِ النباتـاتِ فـي طريقـةِ 
ها  . فالنباتاتُ تصنعُ غذاءَ حصولِها على الغـذاءِ
ـا الفطريـاتُ فتحصلُ علـى غذائِها  ـها. أمَّ بنفسِ
ومعظـمُ   .األخـر الحيـةِ  المخلوقـاتِ  مـنَ 
الفطرياتِ تحصلُ على غذائِها بتحليلِ النباتاتِ 

 . نةِ والحيواناتِ الميتةِ أو المتعفّ

تعيشُ الفطرياتُ في األماكـنِ الرطبةِ المظلمةِ، 
. وقد نجـدُ بعـضَ الفطرِ  كمـا فـي قبـوِ المنـزلِ
ها  النامـي على قطعةٍ من الخبـزِ أو الفاكهةِ وغيرِ

.منَ الموادِّ الغذائيةِ األخر

ا على جسـمِ اإلنسـانِ  وقدْ تنمو الفطرياتُ أيضً
، كمـا في مـرضِ القـدمِ الرياضيِّ  ـةً مسـبِّبةً حكّ

. الذي يصابُ به بعضُ الرياضيِّينَ

ها  وهناكَ أنـواعٌ مفيدةٌ مـنَ الفطرياتِ يسـتخدمُ
ها يفيدُ  ، كمـا أنَّ بعضَ ، ومنهـا الخميرةُ اإلنسـانُ
في صنـعِ المضاداتِ الحيويـةِ التي تقضي على 
الجراثيمِ الضارةِ التي تسبِّبُ األمراضَ لإلنسانِ 

. والحيوانِ والنباتِ

  
     

      
     

    
      
        
      

      
      
       

       

      

   


 


   


 


 


   


 

     








� 

اكتـب كلمتـي (بدائيـات وبكتيريـا) على السـبورة. وناقش 
الطالب في أن البدائيات والبكتيريا مخلوقات وحيدة الخلية، 

ثم اسأل:

مـا التراكيـب الخلوية التي ليسـت لد الخاليـا البكتيرية؟  �
النواة وبعض التراكيب مثل الميتوكندريا.

فيـمَ تختلـف البدائيـات عـن البكتيريـا؟ تشـمل البكتيريـا  �
الحقيقية جراثيم ضـارة، وتوجد في كل مكان. أما البكتيريا 

البدائية فتعيش في البيئات القاسية، وقد تكون مفيدة.

� 
اطلب إىل الطالب النظر إىل الصور يف الصفحة ٣٠، ووضح هلم 
 أن املخلوقات التي تنتمي إىل مملكتي البدائيات والبكترييا ال تُر

إال حتت املجهر، ثم اسأل:

كيـف تـم تصنيـف البكتيريـا المبينـة فـي الصور؟ بحسـب  �
شكلها تحت المجهر.

� 
ناقش مـع الطالب مفهوم (وحيدة الخلية)، مع التركيز على 
كلمة (وحيدة)، ثم اسـألهم عن كلمـة مضادة لها؛ للوصول 

إلى مفهوم عديدة الخاليا.


 بدائيات تعيش يف الظروف القاسية. •
ألن بعض أنواع البكترييا مفيد، ويسـاعد عىل  •

إمتام عمليات اهلضم.

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف  اطلـب إىل الطالب اسـتخدام اإلنرتنت ومصادر 

املكتبـة؛ بحثًـا عن صـور خلليـة بدائيـة وأخر خلليـة بكترييـة، واطلب 
إليهـم رسـم صورة كل منهـام أو إلصاق الصور التـي وجدوها عىل ورقة 

بيضاء. 
إثــــــراء اطلب إىل الطالب اسـتخدام اإلنرتنت أو مصادر 
املكتبة؛ للبحث يف اختالف خاليا البدائيات عن خاليا البكترييا. واطلب 
إليهم رسم صورة لكل نوع من اخلاليا ووضع األجزاء عليها. وشجعهم 

عىل تشارك النتائج التي وجدوها.

  

 

الخليةِ  وحيدةُ  حيةٌ  مخلوقاتٌ  والبكتيريا  البدائياتُ 
نُ من خليةٍ واحدةٍ ال نواةَ لها، وتفتقرُ إلى بعضِ  تتكوّ

التراكيبِ ومنها الميتوكندريا. 
تعيشُ البدائياتُ في أقسى الظروفِ البيئيةِ، ومنها قيعانُ 
ها  . وبعضُ ، والمياهُ المالحةُ ، والينابيعُ الحـارةُ البحارِ

يعيشُ داخلَ أجسامِ بعضِ المخلوقاتِ الحيةِ.

توجدُ البكتيريا في كلِّ مكانٍ تقريبًا؛ في الطعامِ الذي 
نا، وحتى  ، وعلى جلودِ ، وعلى فرشاةِ األسـنانِ هُ نأكلُ

نا. داخلَ أجسامِ

والسـؤالُ هنا: هلْ جميعُ أنـواعِ البدائياتِ والبكتيريا 
، ومنْ  هما قـد تُسـبِّبُ األمراضَ ؟ بعـضُ أنواعِ ةٌ ضارّ

. مُ الطعامِ والتهابُ الحلقِ ذلكَ تسمّ

نا،  نا أو حتَّى داخلَ أجسامِ ها اآلخرُ يعيشُ حولَ وبعضُ
؛  هـا مفيـدٌ ، بـلْ إنَّ بعضَ دونَ أنْ يسـبِّبَ لنـا أيَّ أذً
فالبكتيريا الموجودةُ في أمعاءِ اإلنسـانِ تسـاعدُ على 
. وهناك أنـواعٌ أخر مـنَ البكتيريا  تفكيـكِ الطعـامِ

  

  

  

 
    
      



        
   

نا.  تنتجُ بعـضَ الفيتاميناتِ التي تحتاجُ إليها أجسـامُ
وقدْ تسـتخدمُ في صناعةِ األغذيةِ مثلَ البكتيريا التي 

. تستخدمُ في صناعةِ الخبزِ واألجبانِ واأللبانِ

  
   
  

 �








� 

ناقش الطالب في الخصائص المشـتركة واالختالفات بين 
الطالئعيـات أشـباه النباتـات والنباتات، ويمكن اسـتخدام 
تقاطـع  فـي  المشـتركة  الخصائـص  لتسـجيل  فـن  شـكل 
الدائرتيـن، والخصائـص غيـر المشـتركة خـارج كل دائرة. 
وبالطريقـة نفسـها اطلب إلـى الطالب مناقشـة الطالئعيات 

أشباه الحيوانات والطالئعيات أشباه الفطريات، ثم اسأل:

مـا الخصائـص المشـتركة بين أنـواع الطالئعيـات الثالثة؟  �
الطالئعيات لها خاليا، ولها أنوية، وفيها عضيات تسـبح في 

السيتوبالزم، ولكن ليست لها أنسجة متخصصة.

فيمَ تختلف الطالئعيات عن البكتيريا؟ تستطيع الطالئعيات  �
صنـع غذائهـا بنفسـها أو التغـذي علـى مخلوقـات حيـة 
ا مـن البكتيريـا، وبعضها مجهري  أخر. وهـي أكبر حجمً
ال يُـر بالعيـن المجـردة، وبعضهـا اآلخـر يمكـن رؤيتـه 
بالعيـن المجـردة؛ إذ يمكـن لبعـض أنواع عشـب البحر أن 
ا  ا. أمـا البكتيريا فهـي أصغر حجمً تنمـو إلـى ارتفـاع 65 مترً
مـن الطالئعيـات، وتتكـون فـي الغالـب من خليـة واحدة، 
وال تسـتطيع صنـع غذائها بنفسـها، وتفتقر إلـى النواة وإلى 

بعض التراكيب مثل الميتوكندريا.

� 
كلـف الطالب العمل في مجموعات لتنفيذ نشـاط مفردات 

الدرس في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة.

� 
يف  الطالئعيات  مملكة  خمطط  مالحظة  إىل  الطالب  انتباه  وجه 

الدرس، ثم اسأل:

مـا الخصائـص التـي تجعـل الطحالـب الحمراء من أشـباه  �
النباتات؟ تصنـع الطحالب الحمراء غذاءها بنفسـها، وهذا 

ما تقوم به النباتات جميعها.


 طالئعيات؛ ألن خاليـاه فيها تراكيب يف السـيتوبالزم،  •

بينام ختلو خاليا البكترييا من هذه الرتاكيب.
ألن بعضهـا وحيد اخللية، وتفتقـر إىل أعضاء  •

متخصصة، وهلا أجسام ذات تركيب بسيط.

الفردية من  الفروق  ا ملبدأ  األسئلة احتياجات الطالب وفقً تلبي هذه 
خالل:

يوجد  وال  الطالئعيات  خاليا  يف  يوجد  الذي  ما  دعـم إضــايف 

وبعض  مركزية  خلية  نواة  عىل  الطالئعيات  حتتوي  البكترييا؟  خاليا  يف 
العضيات املحاطة بغشاء.

الطالئعيات؟  من  الثالثة  األنواع  بني  متيز  كيف  إثــــــراء 
حيصل كل نوع خمتلف من الطالئعيات عىل غذائه بطريقة خمتلفة، فكل منها 
حيتاج إىل أنواع خمتلفة من العضيات ليتمكن من إنتاج الغذاء، وهضمه، 

أو لتحليل املخلوقات احلية األخر هبدف احلصول عىل الغذاء.

 

 
         
         

     

     
    

 

  
نُ مملكـةُ الطالئعياتِ مـنْ مخلوقـاتٍ وحيدةِ  تتكـوَّ
الخليـةِ، ومخلوقـاتٍ عديـدةِ الخاليـا. بعـضُ أفرادِ 
ها  ـها، وبعضُ ها بنفسِ مملكـةِ الطالئعياتِ تصنَعُ غذاءَ

.على مخلوقاتٍ أخر  اآلخرُ يتغذَّ

حجـمُ  ؟  الطالئعيـاتِ نميِّـزَ  أنْ  نْ  إذَ يمكـنُ  كيـفَ 
ا منْ حجـمِ البكتيريـا، وهيَ  الطالئعيـاتِ أكبـرُ كثيـرً
، أي ال يسـتطيعُ اإلنسـانُ رؤيتَها  مخلوقاتٌ مجهريةٌ

، ومنها األميبا والدياتومات. إال بالمجهرِ

وتحتـوي الطالئعياتُ على نواةٍ وتراكيبٍ تسـبحُ في 
زُ بالبساطةِ،  ها يتميَّ ، لكنَّ تركيبَ جسـمِ ـيتوبالزمِ السَّ
، كما فـي الحيواناتِ  صـةٌ وليـسَ لها أنسـجةٌ متخصّ

. والنباتاتِ والفطرياتِ

ومنَ الطالئعياتِ ما يشبهُ الحيواناتِ مثل البراميسيوم 
، ومنها ما يشبهُ  النباتاتِ  الذي ينتقلُ منْ مكانٍ إلى آخرَ
، ومنها ما يشبهُ الفطرياتِ مثل العفنِ  ومنها الطحالبُ

. الفرديِّ البرتقاليِّ الذي يعملُ عملَ المحلّالتِ

  

          



   

 

         

      
    








� 

ناقش الطالب يف األمراض املختلفة التي تصيب اإلنسان، ثم اسأل:

لماذا ال تصنف الفيروسـات ضمن أيٍّ من الممالك الست؟  �
ال يمكن تصنيف الفيروسات ضمن أي من الممالك الست؛ 
ألنها ال تقوم بأي من وظائف الحياة األساسية خالل حياتها 

سو عملية التكاثر.

ـر  � هـل تتكاثـر الفيروسـات خارج جسـم مخلوق حي، فسّ
حيـة،  كائنـات  ليسـت  الفيروسـات  ألن  ال؛  إجابتـك؟ 
وال يمكنها القيام بالعمليات الحيوية، ومنها التكاثر؛ لذلك 
تحتـاج إلى خلية حية لتسـيطرعلى أنشـطتها إلتمـام عملية 

التكاثر.

ما الذي يسبب مرض األنفلونزا؟ الفيروسات. �

مـاذا يفعـل الفيروس فـور دخولـه الجسـم؟ يرتبـط بخلية  �
ويسيطر على أنشطتها المختلفة، ويبدأ في التكاثر.

� 
 اطلب إىل الطالب العمل يف جمموعات ثنائية إلجياد 
استخدام  عىل  وشجعهم  متنوعة،  لفريوسات  وصور  رسوم 
اإلنرتنت والكتب العلمية مراجع هلم، واطلب إليهم رسم مثال 

عىل فريوس بجانب خلية نباتية وخلية حيوانية.

� 
راجع مفردات الدرس، وكلّف الطالب العمل في مجموعات 
مهارات  تنمية  كتاب  في  الوارد  الدرس  مفردات  نشاط  لتنفيذ 
مفردات  بين  للربط  مفاهيمية  خرائط  رسم  ثم  والكتابة  القراءة 

الدرس جميعها، واسأل:

كيف يمكنـك وضـع هـذه المفردات في ثالث مجموعات؟  �
وإيجاد عنوان لكل مجموعة؟ إجابات محتملة: المجموعة 
االولـى عنوانها تصنيـف المخلوقات الحيـة، والمفردات: 
التصنيـف والمملكـة والنـوع. المجموعـة الثانيـة عنوانها 
والالفقاريـات.  الفقاريـات  والمفـردات:  الحيوانـات 
المجموعـة الثالثة عنوانها النباتـات، والمفردات: النباتات 

الوعائية والنباتات الالوعائية.


اطلـب إىل الطالب البحـث يف مصادر املعلومات املتاحة عن أمثلة لبعض 

األمراض التي تسـببها البكترييا والفريوسـات، وأن ينظموا نتائج بحثهم 

يف جدول فيه األعمدة التالية: 

اسم املرض، أعراض املرض، السبب (فريوس / بكترييا).


  تصنف الفريوسـات باعتبارها خملوقات غري حية ألهنا ال تسـتطيع  •

القيام بجميع وظائف احلياة األساسية وهي: النمو واستخدام الطاقة وطرح 
الفضالت والتفاعل مع البيئة املحيطة واملحافظة عىل البقاء، والتكاثر.

 يمكن للشـخص املصاب باملـرض نقل العدو إىل آخر يف  •
املرحلة التي خيرتق خالهلا الفريوس اخللية.

  

 
هناكَ مخلوقاتٌ - منها الفيروسـاتُ - تسلكُ سلوكَ 
المخلوقاتِ الحيةِ أحيانًا، وسلوكَ األشياءِ غيرِ الحيةِ 
أحيانًا أخـر. ورغمَ أنها قد تبدو حيّةً إال أنّ العديدَ 

 . منَ العلماءِ يعتقدونَ أنها ليستْ مخلوقاتٍ حيّةً

ال يمكنُ تصنيفُ الفيروساتِ ضمنَ أيٍّ منَ الممالكِ 
- ال تقومُ بأيٍّ  ؛ ألنها - في غيرِ عمليةِ التكاثرِ السـتِّ

منْ وظائفِ الحياةِ األساسيةِ خاللَ حياتِها.

تدخلُ الفيروسـاتُ جسـمَ المخلوقِ الحيِّ وتسبّبُ 
ـه. ومـنَ األمـراضِ التي تسـبِّبها الفيروسـاتُ  مرضَ
،  وأمـراضٌ  شـحِ ( الـزكامِ ) والحصبـةِ أمـراضُ الرَّ
، منهـا أنفلونـزا الطيـورِ والخنازيـرِ  أخـر خطيـرةٌ

. وقدْ تنتقلُ الفيروساتُ منْ  واإليدزُ وشـللُ األطفالِ
. ، منها العطسُ والسعالُ ةِ طرقٍ شخصٍ إلى آخرَ بعدَّ

ما يصبحُ الفيروسُ داخلَ الجسـمِ يلتصقُ بخليةٍ  عندَ
ها  ها، فيسـيطرُ على نشـاطاتِها، ويسـتخدمُ ثـم يَدخلُ
مـا تمتلـئُ الخليةُ  . وعندَ في إنتـاجِ فيروسـاتٍ أكثـرَ
منهـا  الفيروسـاتُ  فتخـرجُ   ، تنفجـرُ بالفيروسـاتِ 

. بةً العدو واألمراضَ لتهاجمَ خاليا أخر مسبّ

 
          



     
    

     



 







ثالثًا: خامتة الدرس


ر    ← ملخص مصوّ
أهم  ملراجعة  وملخصاهتا؛  الصور  إىل  النظر  الطالب  إىل  اطلب 

األفكار التي وردت يف الدرس.

 
 

انظر التعليامت الرضورية لعمل املطوية يف مصادر املعلم يف هناية 
الدليل.

أفكر، وأحتدث، وأكتب   ←
   فقاريات.

 


ليست  نباتًاليس حيوانًا

ال يصنع غذاءه بنفسهال يتحرك، متعدد اخلاليا

    إذا تمكن الفيروس من دخول الخاليا فإنه 
يبدأ يسيطر على أنشطتها كافة، كما في فيروس الحاسوب 

الذي يسيطر على أنشطة الحاسوب.
(ج) الطالئعيات 

فـي  الحيـة  المخلوقـات  تُصنَّـف       
مجموعات بحسـب درجة التشـابه في خصائـص معينة، 
يكـون التصنيـف في مسـتويات، أعالها المملكـة، وفيها 
مجموعـة واسـعة مـن المخلوقـات الحيـة، ثـم تنقسـم 

المملكة إلى مجموعات أصغر فأصغر.


يجب أن يعرف الطالب أن البكتيريا المفيدة تعيش في الجهاز 
الهضمي للحيوانات؛ حيث تسـاعد على عملية الهضم وإنتاج 
الفيتامينـات. وهنـاك أنواع أخـر تعمل على تحليـل المواد 

الميتة، فتضيف إلى التربة المواد الضرورية لنمو النباتات.

 اكتـب مفـردات الـدرس علـى السـبورة، واطلب إلى 
الطالب قراءتها وتعريفها.

 كلـف الطـالب كتابة تعريـف كل مفردة مـن مفردات 
الدرس.

 كلف الطالب كتابة جمل تامة تبين العالقة بين المفردات 
في الدرس.

الدرس.
 كلف الطالب كتابة جمل تامة تبين العالقة بين المفردات 

في الدرس.

علـى الطـالب أن يعرفـوا أن العالـم ألكسـندر فليمنج هو مكتشـف المضاد 
ا، حيث تلوثـت صحون  الحيـوي " البنسـلين " ولقـد جـاء االكتشـاف قـدرً
البكتيريا العنقودية التي كان يعمل عليها بفطر بنسـيليوم نوناتم الذي منع نمو 

البكتيريا.
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ا ألفاظًا وتعابري وصفية. �  عن حيوان مستخدمً


�

ر ما يميز األشـياء من غيرها،  كْ ـح للطالب أن الوصف هو ذِ ضِّ وَ
أي أن تذكر صفات األشـياء الموصوفة التي تدركها بالحواس، 

ثم اسأل:

مـا الكلمـات التـي يمكنـك اسـتعمالها لوصف شـيء ما؟  �
اطلب إلى الطالب تسجيل إجاباتهم على السبورة.

�
اطلـب إلـى الطالب قراءة النـص، وكتابة قائمـة بالكلمات  �

التي استخدمت لوصف المخلوقات التي ذكرت فيه.



عِ الطالب يف جمموعات صغرية، واطلب إىل كل جمموعة كتابة وصف •  زِّ  وَ
ليشء موجود يف غرفة الصف، بعد ذلك يقرأ أحد الطالب يف املجموعة 

صفات اليشء املطلوب، وحياول باقي الطالب معرفة اسم اليشء.
يف •  الدور  تأخذ  أوالً  املوصوف  اليشء  معرفة  تستطيع  التي   املجموعة 

وصف اليشء اخلاص هبا.
لِ األشياء وصفاهتا.•  جِّ يف هناية اللعبة، سَ

ا الحيوانَ -  هنـاكَ بعضُ الحيواناتِ الجذابـةِ كالباندا أو دببةِ الكواال. لكنَّ هذَ
ا. هُ العديدُ منَ األشخاصِ بشعً - يعدُّ فأرَ الخلدِ

 . ـي فئرانُ الخلـدِ معظمَ حياتِهـا تحفرُ متاهـةً منَ األنفاقِ تحـتَ األرضِ تقضِ
  ي هذهِ األنفاقُ بفئرانِ الخلدِ إلى حيثُ توجدُ جذورُ النباتاتِ التي تتغذَّ وتؤدِّ

 .رُ األنفاقُ الحمايةَ لها منَ الحرارةِ ومنَ الحيواناتِ األخر عليها. كما توفِّ

 

حياُة فأر الخلِدحياُة فأر الخلِد
 



    









�
اطلب إلى الطـالب اختيار حيوانين آخريـن، وإعداد قائمة  �

بالصفات المشـتركة بينهما، والصفات التي تميز كالًّ منهما 
ونها ال بد أن تتضمن  عِدُّ رهم أن القوائم التي يُ كِّ من اآلخر. ذَ

مجموعة من الصفات المميزة لكل مخلوق.


اطلـب إلى الطـالب صياغة الكلمـات الواردة فـي القوائم  �

على شـكل فقـرة تصف المخلوقـات، وأتـح الفرصة لمن 
يرغب في قراءة الفقرة أمام زمالئه.



       
   



االسمُ   كتابةٌ علميةٌ

    

  أكتبُ عن 

نِ  ا.أبحثُ عَ نْ رأيي إذا كنتُ أراهُ جميالً  أو بشـعً ا حيًّا، وأعبرُ عَ : أصفُ مخلوقً كتابةٌ وصفيةٌ
. أسـتخدمُ كلمـاتٍ تعبّرُ عن  األسـماءِ المعروفـةِ للمخلوقِ الـذي وصفتُهُ وعالقتِها بصفاتِهِ

. ها بالحواسِّ صفاتٍ يمكنُ إدراكُ

  

  
هنِي إليها معلّمي،  ، ثمَّ أسـتخدمُ مصادرَ المعلومـاتِ ومواقعَ اإلنترنتِّ التـي يوجّ فهِ ا لوصْ أختـارُ حيوانً

. فُ بها الحيوانَ ني على أنْ أحصلَ على أفكارٍ حولَ الطريقةِ التي أصِ ا ذهنيًّا يساعدُ وأعملُ عصفً

، وأكتبُ تفاصيلَ عنهُ  ، وأكتبُ اسمَ الحيوانِ في منتصفِ المخططِ ا تخطيطيًّا كالمبينِ أدناهُ أعملُ منظّمً
. . ثمَّ أضيفُ دوائرَ إلى المخططِ بحسبِ الحاجةِ في الدوائرِ المحيطةِ

ستختلفُ إجاباتُ الطالبِ
فأر المنازلِ

حجمه أصغر من حجمِ أنواع 
الفئران األخر

يأكل معظم األطعمة التي 
يأكلها اإلنسان

اللون رمادي يميل إلى البنيِّ 
على الظَّهر

 
ميّزُ  ا يُ مُ وصفً " أمامَ العبارةِ التي تُقدّ مْ عَ . أكتبُ كلمةَ "نَ فَ فأرَ المنازلِ ي العباراتِ التاليةَ ليصِ كتـبَ زميلـِ

: ا لهذا الحيوانِ ا مميّزً دُّ وصفً ، وكلمةَ "ال" أمامَ العبارةِ التي ال تُعَ فأرَ المنازلِ عنْ غيرهِ من الفئرانِ

١ .. ، وأبيضُ يَميلُ إلى االصفرارِ على البطنِ  نعم   لونُهُ رماديٌّ يَميلُ إلى البنيِّ على الظَّهرِ

٢ ..   ال   لهُ أربعُ أقدامٍ وذيلٌ

ا.. ٣   نعم   أصغرُ أنواعِ الفئرانِ حجمً

أكتُب عن
  

        
          

       

  
    

←    
    
     

 
←    

      
    

ويمكنُ لمستعمرةِ فئرانِ الخلدِ حفرُ أنفاقٍ تمتدُّ عدةَ 
. وقدْ أطلقَ العلماءُ على  كيلومتراتٍ في خطٍّ مستقيمٍ
هِ؛  ا الحيوانِ اسـمَ فأرِ الخلدِ ليسهلَ عمليةُ تصنيفِ هذَ

ا. ا وال فأرً ا الحيوانَ ليسَ خلدً ألنَّ هذَ

هِ معَ حيـوانِ آكلِ   كمـا يتشـابَهُ في بعـضِ خصائصِ
؛ لذا يصعـبُ عليكَ تمييـزُ العائلةِ  النمـلِ الشـوكيِّ
ا يعتمدُ العلماءُ األسـماءَ  ـي إليها. ولهـذَ التـي ينتمِ
مُ  . ويمكنُـكَ تعلُّ العلميـةَ فـي تصنيفِ الحيوانـاتِ
فِ أسمائِها العلميةِ. الكثيرِ منَ المعلوماتِ عندَ تعرُّ

    �
 

   







 

 



          
          





  







يناقـش كيـف تقـوم أوراق النباتـات بعملية  �

البناء الضوئي.

يصف تركيب اجلذور والسـيقان واألوراق،  �
ويبني وظائفها. 
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االسمُ   مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ


 : ني على ملءِ الفراغاتِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

    
ى النبـاتاتُ الصغيرةُ - ومنها الحزازيّاتُ - التي ال تحـتوي على جـهازِ نقلٍ    النباتات الالوعائية .. ١ تُسمّ

ى النباتاتُ التي تحتوي على جهازٍ لنقلِ الماءِ والموادِّ الضروريةِ   النباتات الوعائية    .. ٢ تُسمّ

اة البذور              .. ٣ ا النباتاتِ         المعرّ ا أوْ ثمارً ةُ التي ال تنتجُ أزهارً ى النباتاتُ البَذريّ تُسمّ

ا وبعضَ أنواعِ الثمارِ النباتاتِ         المغطّاة البذور      .. ٤ ةُ التي تنتجُ أزهارً ى النباتاتُ البَذريّ تُسمّ

 
،       وتدعم النباتات وتثبتها        .. ٥ نُ الغذاءَ ، وتُخزّ تمتصُّ الجذورُ األمالحَ المعدنيّةَ والماءَ

٦ .. ةَ الجذرِ ، في حينِ تحمي       القلنسوة         قمّ تمتصُّ الشعيراتُ الجذريةُ الماءَ واألمالحَ

. وتقعُ         أوعية النقل             . ٧ ، وتُستخدمُ في تخزينِ الغذاءِ  تقعُ القشرةُ تحتَ طبقةِ البشرةِ الخارجيّةِ للجذرِ

. في مركزِ الجذرِ

   
   



االسمُ   مفرداتُ الدرسِ


: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ

  



اة البذور      .. ١ ا       معرّ ى النباتاتُ البذريةُ التي ال تنتجُ أزهارً تُسمّ

) إلى جميعِ أجزاءِ النباتِ          اللحاء         .. ٢ ى الخاليا التي تنقلُ الغذاءَ (السكرَ تُسمّ

ى الطبقةُ التي تفصلُ الخشبَ عنِ اللحاءِ في النباتِ          الكامبيوم         .. ٣ تُسمّ

ا          مغطاة البذور         .. ٤ ى النباتاتُ البذريةُ التي تنتجُ أزهارً تُسمّ

ى الخاليا التي تنقلُ الماءَ واألمالحَ المعدنيّةَ منَ الجذورِ إلى أعلى النباتِ        الخشب     .. ٥ تُسمّ

ها النباتُ في إنتاجِ الغذاءِ وإطالقِ األكسجينِ       البناء الضوئي         .. ٦ ى العمليّةُ التي يستخدمُ تُسمّ

ما ينتقلُ الماءُ في األنابيبِ الوعائيّةِ عبرَ الثغورِ إلى الغالفِ الجويِّ تحدثُ عمليّةُ      النتح       .. ٧ عندَ

   
   



نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ االسمُ   


: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ

  



يهما العلماءُ          مغطاة البذور              (نباتات  ، يُسـمّ تنقسـمُ النباتاتُ البذريةُّ إلى مجموعتينِ رئيسـتينِ

ةُ منْ ثالثةِ أجزاءٍ  نُ النباتاتُ البذريّ ). وتتكوّ اة البذور          (نباتات ليسَ لها أزهارٌ أو ثمارٌ زهريةُ و       معرّ

، و         السيقان    . ، والجذورُ : األوراقُ رئيسةٍ هيَ

تقومُ األوراقُ بامتصاصِ ضوءِ الشـمسِ بـ         البالسـتيدات الخضراء        ، وتُسـتخدمُ الطاقةُ الضوئيةُ 
. ويدخلُ ثانـي أكسـيدِ الكربونِ إلـى األوراقِ مـنْ خاللِ عنـدَ اتّحـادِ المـاءِ مع ثانـي أكسـيدِ الكربـونِ

ى         البناء الضوئي        ،     الثغور  . ويُصنعُ     السـكر      في األوراقِ في أثناءِ عمليّةٍ تُسـمّ

ه الخاليا للقيامِ بعمليّـةِ         التنفـس        . وفي أثناءِ هذهِ  ، فتسـتخدمُ ثـمَّ ينقـلُ إلـى جميـعِ خاليا النباتِ

العمليّةِ يُحلَّلُ الغذاءُ (السكر) إلطالقِ الطاقةِ الالزمةِ لعملِ الخاليا. ومنَ النواتجِ األخر لهذهِ العمليّةِ 

الماءُ و   ثاني أكسيد الكربون   .
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 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ

 إلى أيِّ شـيءٍ تشـيرُ األسـهمُ الموضحةُ في . ١

؟ الشكلِ
انتقال الماء من التربة إلى أجزاء النباتات المختلفة 
االتجاه  في  السكر  توزيع  الورقة.  إلى  وصوالً 

المعاكس من الورقة لجميع أجزاء النبات.

؟. ٢ في أيِّ مرحلةٍ منْ هذهِ العمليةِ يتمُّ إنتاجُ السكرِ
في المرحلة الثالثة خالل عملية البناء الضوئي.

كيـفَ يَختلـفُ نسـيجُ الخشـبِ عـنْ نسـيجِ . ٣

اللحاءِ؟
الخشب ينقل الماء، واللحاء ينقل السكر.

رُ بعضُ املاءِ من  يتبخّ
خاللِ الثغورِ



يستعملُ املاءُ يف الورقةِ 
إلنتاجِ السكرِ

يدخلُ املاءُ من خاللِ اجلذورِ.

ينتقل السكر يف نسيجِ اللحاءِ

ينتقلُ املاءُ عربَ نسيجِ 
اخلشبِ إىل األوراقِ

ينتقلُ املاءُ عربَ نسيجِ 









 








 
همـا منَ الموادِّ  كَ هذا الشـكلُ علـى تحديدِ كيفيةِ انتقالِ الماءِ والسـكرِ وغيرِ يمكنُ أنْ يسـاعدَ

. الحظِ اتجاهَ تدفّقِ كلٍّ منهما. المعدنيةِ خاللَ النباتِ

   

االسمُ   أقرأُ الشكلَ


    

   

 
    

 


اختبارُ الدرسِ الثاني االسمالتاريخ
            

أيُّ أجـزاءِ الجـذرِ ينقـلُ المـاءَ واألمـالحَ . ١
؟ المعدنيّةَ إلى أعلى النباتِ

ةُ البشرةِأ.  طبقَ
القلنسوةُب. 
الخشبُج. 
اللّحاءُد. 

وظيفةُ طبقةِ الكامبيومِ في النباتاتِ هي:. ٢

نقلُ الماءِأ. 

نقلُ الموادِّ الغذائيّةِب. 

إنتاجُ الغذاءِج. 

إنتاجُ خاليا الخشبِ واللحاءِد. 

وظيفةُ الخاليا الحارسـةِ فـي أوراقِ النباتِ . ٣
هي:

. أ.  تسمحُ للماءِ بالدخولِ إلى الورقةِ

.ب.  تسمحُ للهواءِ بالدخولِ إلى الورقةِ

.ج.  تنظّمُ عمليّةَ النّتحِ

.د.  تنظّمُ عمليّةَ البناءِ الضوئيِّ

نواتجُ عمليةِ البناءِ الضوئيِّ هي:. ٤

السكرُ واألكسجينُأ. 

الماءُ وثاني أكسيدِ الكربونِب. 

 الطاقةُ وضوءُ الشمسِج. 

 النشا والفضالتُد. 

؟ رُ لماذا توجدُ أنواعٌ مختلفةٌ منَ الجذورِ ألنواعِ النباتاتِ المختلفةِ . أُفسّ  التفكيرُ الناقدُ

للنباتات المختلفة جذور مختلفة؛ بسـبب اعتمادها على البيئة التي تعيش فيها. فالنبات الذي يعيش في 

بيئة جافة مثالً له جذر وتدي يسمح بالوصول إلى الماء في األعماق تحت سطح التربة.

    

وسٍ•   ثالثِ كؤُ
ماءٍ• 
بغةِ) طعامٍ •  (صِ نِ  ملوِّ

أزرقَ
 ثالثِ سيقانٍ من نباتِ • 

الكرفسِ معَ أوراقِها
مسطرةٍ• 

          
أُكونُ فرضيـةً

 . ذاءَ والماءَ عائيةِ تحتـوي على أنابيبَ تنقـلُ الغِ جميـعُ النباتاتِ الوِ

بْرَ سـاقِه ؟ أكتبُ  كيـفَ يؤثِّـرُ عـددُ أوراقِ النباتِ في حركـةِ الماءِ عَ

".. جوابي على شكلِ فرضيةٍ كالتالي:"إِذا قلَّ عددُ أوراقِ النباتِ فإنّ
 
 

أختبرُ فرضيّتي

وسَ الثـالثَ بكمياتٍ متسـاويةٍ مِن المـاءِ. أضعُ ثالثَ    أمـألُ الكـؤُ

. لِّ كأسٍ لونِ الطعامِ في كُ نِقاطٍ من مُ

  أُزيـلُ جميـعَ األوراقِ عـن سـاقِ الكرفـسِ األولَى، 

وأتركُ ورقةً واحدةً فقطْ على الساقِ الثانية، أما الساقُ 

ا من أوراقِها،  عَ أيًّ ا هيَ دونَ أنْ أنـزِ ها كمَ الثالثـةُ فأتركُ

 . لِّ كأسٍ ا في كُ ثم أضعُ ساقً

. ماذا  ـؤوسَ صُ الكُ ي، أتفحّ  فـي اليومِ التالـِ  

. لُ التغيراتِ التي حدثتْ ؟ أُسجِّ حدثَ للماءِ
 
 
 






   


  –  

  
ا أَضعُ توقعً

عندَ استخدامِ السكينِ 

ـهُ طُوليًّا. أيُّ األجزاءِ  رَ نباتِ الجزرِ ثم أقطعُ  أتأملُ جذْ  

؟ أرَ

. هلْ أسـتطيعُ أن أُميـزَ طبقةَ البشـرةِ، واللَحـاء، والطبقاتِ   أنظـرُ إلـى مقطعٍ عرضيٍّ مـن الجذرِ

؟ الداخليةَ الناقلةَ

. ا عرضيًّا للجزرةِ، وأكتبُ أسماءَ األجزاءِ على الرسمِ مُ مقطعً  أرسُ

؟  هل للجزرةِ جذرٌ لِيفيٌّ أم جذرٌ وتديٌّ  

 

؟ أُفسرُ إِجابتي. رٍ وتديٍّ منَ األرضِ أم نباتٍ ذي جذرٍ لِيفيٍّ بُ نباتٍ ذِي جذْ حْ ، سَ ا أسهلُ  أيهمَ

 
 



 جزرةٍ• 

سكينٍ• 
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االسمُ   العلومُ والرياضياتُ

    

العلومُ والرياضياتُ االسمُ   

 

ها. . ١ ، وأحسبُ مساحةَ سطحِ أجدُ ورقةَ نباتٍ

؟ . ٢ ، وأيُّهما ينتجُ أكسجينًا أكثرَ أقارنُ بينَ مساحةِ سطحِ هذهِ الورقةِ ومساحةِ سطحِ ورقةِ العنبِ

  
، ومقارنةِ ذلكَ بمسـاحةِ سـطحِ ورقةٍ  بُ هذهِ الطريقةَ بحسـابِ مسـاحةِ سـطحِ ورقةٍ رفيعةٍ وطويلةٍ أجرّ

 . قصيرةٍ وعريضةٍ

  

تأكد أن الطالب يحسبون عدد المربعات بدقة، ويجرون عملية القسمة بطريقة صحيحة. 

ينبغي أن يستنتج الطالب أن الورقة التي لها مساحة سطح أكبر تنتج أكسجينًا أكثر من الورقة التي 

مساحة سطحها أصغر.
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مقدمة

    

العلومُ والرياضياتُ االسمُ   

  

  ٣٢ __ ٢  + ٢٨ = المساحةُ

١٦ + ٢٨ =

٤٤ =

   
، ال يكادُ  ، كاألوراقِ اإلبريـةِ للصنوبرِ بعـضُ األوراقِ
ها  ، في حيـنِ يكـونُ لبعضِ يكـونُ لهـا مسـاحةُ سـطحٍ

. ، مساحةُ سطحٍ كبيرةٌ ، ومنها أوراقُ العنبِ اآلخرِ

وترتبطُ مسـاحةُ سـطحِ الورقةِ مباشـرةً بكميةِ السكرِ 
هـا. لذا يسـتطيعُ شـخصٌ أنْ  واألكسـجينِ التـي تنتجُ
ا وأكسجينًا  يفترضَ أنَّ ورقةَ الصنوبرِ اإلبريةِ تنتجُ سكرً

. ه ورقةُ العنبِ ا تنتجُ أقلَّ ممّ

؟ كيفَ أجدُ مساحةَ سطحِ الورقةِ
مساحةِ المربعاتِ غيرِ الكاملةِ 

 ٢
المساحةُ = مساحةَ المربعاتِ الكاملةِ + 

  
: لحسابِ مساحةِ سطحِ شكلٍ غيرِ منتظمٍ

. �  أرسمُ الشكلَ على ورقِ رسمٍ بيانيٍّ بالسنتمتراتِ

. �  أحسبُ عددَ المربعاتِ الكاملةِ

ها  �   أحسـبُ عددَ المربعاتِ غيرِ الكاملةِ وأقسمُ عددَ
على ٢.

. �   أجمعُ العددينِ
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االسمُ    قراءةٌ علميةٌ

     
. أقرأُ فقرةَ القراءةِ العلميّةِ في كتابِ الطالبِ

 ْأَكتبُ عن

، أوضحُ فيهـا عمليّةَ البناءِ  كتابـة توضيحية: أكتـبُ مقالةً موجهةً إلى هـواةِ الزراعةِ
. ني على كتابةِ المقالةِ الضوئيِّ منْ نوعِ (كام)، أبحثُ عنْ حقائقَ وتفاصيلَ تساعدُ

 

ها  ا يلِي بعضُ الموضوعاتِ التي أرغبُ في تناولِها، وينبغِي وضعُ أُعدُّ الخطوطَ العريضةَ لمقالتِي. وفيمَ
: في المخطّطِ

؟ ماذا يحدثُ في عمليّةِ البناءِ الضوئيِّ (كام) في أثناءِ النهارِ
ما الهدفُ منْ قيامِ النباتِ بعمليّةِ البناءِ الضوئيِّ (كام)؟
؟ ماذا تعني عمليّةُ البناءِ الضوئيِّ
ماذا يحدثُ ليالً في أثناءِ عمليّةِ البناءِ الضوئيِّ (كام)؟
ما آليّةُ عملِ البناءِ الضوئيِّ (كام)؟

، ثمَّ أُضيفُ النقاطَ الرئيسـةَ (١، ٢،  ، وأذكرُ التفاصيلَ ، أعملُ مخطّطًا لمقالتي على ورقةٍ منفصلةٍ واآلنَ
ا فرعيةً (أ، ب)، عندَ الضرورةِ. ٣) وأضيفُ نقاطً

؟                                                                                                                . ١ ماذا تعني عمليّة البناء الضوئيِّ

ما الهدف من قيام النبات بعمليّة البناء الضوئيِّ (كام)؟                                                                         . ٢

ما آليّة عملِ البناء الضوئيِّ (كام)؟                                                                                                                                      . ٣
أ.  ماذا يحدث ليالً في أثناء عمليّة البناء الضوئيِّ (كام)؟                                                                                                                              
ا في أثناء عمليّة البناء الضوئيِّ (كام)؟                                                                  ب.  ماذا يحدث نهارً

لماذا يعدّ نبات الصبار من النباتات المميزة؟                                                                                         . ٤

 
   



قراءةٌ علميةٌاالسمُ   

. ، أستخدمُ ورقةً منفصلةً لكتابةِ النسخةِ األولى منَ المقالةِ واآلنَ

 

ها  ، وأسـتخدمُ عباراتٍ مناسـبةً لربطِ الجملِ بعضِ هـذا جزءٌ مـنَ التقريرِ الذي كتبتُه، أعيدُ قراءةَ التقريرِ
. نَ استخدامِ عالماتِ الترقيمِ بصورةٍ صحيحةٍ ، وأتأكدُ مِ ببعضٍ

تُفتحُ الثغورُ في عمليّةِ البناءِ الضوئيِّ (كام) ليالً.. ١

ا ونسبةُ الرطوبةِ عاليةً (عندما).   يكونُ الهواءُ باردً

ا ونسبة الرطوبة عالية. تفتح الثغور في عملية البناء الضوئي (كام) ليالً، عندما يكون الهواء باردً

ا.. ٢ تُعدُّ عمليّةُ البناءِ الضوئيِّ (كام) فاعلةً جدًّ

  يُستخدمُ الماءُ على نحوٍ أفضلَ (ألنها). 

تعدّ عملية البناء الضوئي كام فاعلة؛ ألنها تستخدم الماء على نحوٍ أفضل.

ها، ثمَّ أسألُ نفسي: قُ ، أراجعُ مقالتي وأدقّ واآلنَ
؟ مْتُ فكرتي الرئيسةَ عنْ عمليّةِ البناءِ الضوئيِّ في نباتِ الصبّارِ هلْ قدّ
؟ نتْ مقالتي حقائقَ وتفاصيلَ حولَ آليّةِ عملِ هذهِ العمليّةِ هلْ تضمَّ
؟ تُ أمثلةً ولغةً مناسبةً للسامعينَ هلِ استخدمْ
؟ نْتُ منَ استخدامِ كلماتٍ وعباراتٍ للربطِ بينَ األفكارِ هلْ تمكّ
تُ المقالةَ باستنتاجٍ قويٍّ يبيّنُ سببَ اعتبارِ نباتِ الصبّارِ منَ النباتاتِ المميزةِ؟ هلْ ختمْ
؟ ةِ حتُ جميعَ أخطاءِ القواعدِ اللغويّ هلْ صحّ
؟ حتُ جميعَ أخطاءِ التهجئةِ وعالماتِ الترقيمِ هلْ صحّ








يناقش كيف تقوم أوراق النباتات بعملية البناء الضوئي. �

 يصـف تركيب كل من اجلذور والسـيقان واألوراق، ويبني  �
وظائفها.

: تقديم الدرس أوالً
� 

اطلـب إلى الطـالب تسـمية نباتات شـائعة وأجزائها، وسـجل 
إجاباتهـم علـى السـبورة. إجابـات محتملـة : سـيقان، أزهـار، 

أوراق، بذور، ثمار، جذور، ثم اسأل:

أي النباتـات ليـس لهـا أزهـار؟ إجابـات محتملـة : بعض  �
الشجيرات الصغيرة واألعشاب.

ما نوع األوراق التي تراها على النباتات؟ عريضة، مسطّحة،  �
إبرية.

  اذكـر أمثلة على نباتـات لها أوراق إبريـة. إجابات محتملة:  �
النخيل، الصنوبر، البلوط.

وجـه انتبـاه الطـالب إلـى السـؤال في "أنظـر وأتسـاءل" في 
الصورة، ثم اسأل :

بار والنباتات الوعائية  � ما الشـيء المشـترك بين نبات الصَّ
األخـر؟ إجابـة محتملـة : تشـترك نباتـات الصبار مع 
النباتـات الوعائيـة األخـر فـي أنهـا على هيئة أشـجار 
ا عـن التربة، وهـذا يدل  لهـا أوراق وسـيقان تنمـو بعيـدً
ا لنقـل الماء مـن التربة إلـى األوراق. علـى أن لهـا نظامً
 اكتب األفكار التي يطرحها الطالب عىل السبورة، وانتبه إىل 
أي مفاهيم شائعة غري صحيحة قد تكون لدهيم، وعاجلها يف 

أثناء سري الدرس. 




كلـف الطـالب قراءة كتـاب عن النباتـات، واطلـب إليهم التحـدث أمام 
الصف عن نباتاتهم المفضلة. وشـجعهم على مناقشة بعض الطرائق التي 

تستخدم فيها النباتات، ثم اسأل:

    ماذا يمكن أن يحدث لو لم توجد األشجار؟ إجابة محتملة: تزداد نسبة 

ثاني أكسيد الكربون في الجو.

    صف شـعورك إذا لم تتوافر الخضراوات التي يأكلها الناس؟ سـتتنوع 

اإلجابات.

 

 



          
          







١٥ دقيقة  مجموعات صغيرة

لتدعـم  طويلـة  بكـؤوس  الطـالب  زود    
سـيقان الكرفـس. سـيتابع الطـالب هـذا النشـاط لمـدة يومين 
ـر للمجموعـات مـدة ١٠ دقائـق فـي اليـوم التالي  متتالييـن. وفّ
مـن إجـراء النشـاط؛ لكتابة مالحظاتهـم واسـتخالص النتائج.

يسـاعد هذا النشـاط الطـالب على مالحظـة تأثير عدد 
األوراق في كمية الماء التي تنتقل في ساق النبات.


ن فرضية. فرضية محتملة: إذا قلّ عدد األوراق على النبات  أكـوّ

تقل كمية الماء المنتقلة.
      سـتقل كمية المـاء الموجودة في الكأس، وينتقل 

الماء إلى ساق الكرفس.
 سـتتنوع اإلجابات. سـتكون كمية الماء في الساق    
ا، وكذلك  الذي يحتوي على عدد قليل من األوراق قليلة جدًّ

في الساق الذي ال يحتوي على أوراق. 
     املتغـريات املسـتقلة هـي عـدد األوراق عـىل كل سـاق مـن 
سـيقان الكرفس. واملتغريات التابعة هي ارتفاع املاء يف ساق 

الكرفس.
 نعم، يكون ارتفاع المـاء أعلى ما يمكن    
في السـاق التي تحتوي على أكبر عدد من األوراق. ويكون 

ارتفاع الماء أقل في الساق التي تخلو من األوراق.
ا عـىل الفرضيـات التـي وضعها  ا عـىل الفرضيـات التـي وضعها   سـتتنوع اإلجابـات اعتـامدً  سـتتنوع اإلجابـات اعتـامدً
الطـالب. سيسـتنتج الطالب أنـه إذا قلَّ عـدد األوراق عىل 

النبات فستقل كمية املاء التي تنتقل يف النبات.



اطلـب إىل الطـالب اقـرتاح متغـريات أخـر قد تؤثـر يف حركة 
املاء. وتوقع ما حيدث إذا تمَّ إضافة كمية كبرية من السكر أو ملح 
ا) يف حركة املاء  ا (نقصً الطعام إىل املاء. قد يالحظ الطالب تراجعً

امللون يف ساق الكرفس.


نهم من إضافة لون ما إىل  اطلب إىل الطالب التفكري يف طريقة متكّ
بتـالت زهرة القرنفل، واطلب إليهم وضـع فرضيات، وتصميم 

جتربة واختبارها للتحقق من صحتها.

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطالب:
  يكتب  فرضية بلغة علمية سليمة.

            ينفذ اإلجراءات الالزمة الختبار الفرضية بدقة.
          يسجل المالحظات والنتائج بطريقة منظمة.

           يتوصل إلى عالقة صحيحة حول أثر عدد األوراق  
 في كمية الماء التي تنتقل إلى النباتات.

 ينفذ ٣ مهام بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة. 

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.
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ثانيًا: تنفيذ الدرس


 كلّـف الطالب قـراءة الرسـوم التوضيحية، 
ومناقشة ما يتعلمونه. واطلب إليهم في أثناء قراءتهم الدرس أن 

يصفوا أجزاء النبات المختلفة ويبينوا وظائفها.

اطلـب إلى الطـالب إجابة أسـئلة المخطط التمهيـدي للدرس 
الواردة في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة، ثم اطلب إليهم 
مراجعـة إجاباتهم وتعديلهـا بعد االنتهاء من دراسـة كل عنوان 

رئيس في الدرس.

 : كلـف الطـالب قراءة مفـردات الدرس بصوت 
عال وإعطاء تعريفات للمفـردات المعروفة لديهم، واكتب 
التعريفـات علـى السـبورة. ارسـم دائـرة حـول المفردات 

الجديدة، وارجع إليها عند ورودها في الدرس.
 : مهارة القراءة
تعبئـة  الطـالب  كلّـف 
 ١٣ التخطيطـي  املنظـم 
بعـد دراسـة كل عنـوان 

رئيس يف الدرس، ويمكنهم االستعانة بأسئلة "أخترب نفيس".


� 

ناقـش الطالب في كيفية تصنيف المخلوقات الحية، وركز على 
النباتات وتصنيفها، ثم اسأل:

لمـاذا تعتقـد أن النباتـات الالوعائيـة صغيـرة الحجم؟ ألن  �
النباتات الالوعائية ال تحتوي على نظام للنقل يسمح للماء 

بالوصول إلى األغصان العالية.

مـا مجموعتا النباتات الوعائية؟ النباتـات البذرية والنباتات  �
الالبذرية. 

اة  � مـا المجموعـات التـي تتفرع عـن النباتات البذريـة؟ معرّ
البذور ومغطاة البذور.

استنتاجاتأدلة من النص

التدريب العميل يمكن أن ينطوي عىل العديد من أساليب التعلم .
- يلصق املعلم مخسـة أنواع خمتلفة من البذور عىل مخس أوراق. ويزود كل 

جمموعة من الطالب بـ ٤-٥ أنواع خمتلفة من البذور.
-  يعطـي املعلم كل جمموعـة ورقة من الورقـات اخلمس السـابقة؛ لتقوم 

بإلصاق بذرة تشبه البذرة امللصقة عىل الورقة.
-  تتبـادل املجموعـات األوراق، وتلصـق كل جمموعـة بـذرة أخر عىل 

الورقة.
ا لتصنيف البذور.  - يتناقش الطالب يف التشابه الذي اعتمدوه أساسً

  

   
تحتاجُ النباتـاتُ إلَى الهواءِ والماءِ والمكانِ المناسـبِ لكيْ 
. وهيَ تحصلُ على الهواءِ وضوءِ الشـمسِ منَ  تعيـشَ وتنموَ
ا إلَـى الغذاءِ  ا تحتـاجُ النباتاتُ أيضً ـا. كمَ البيئـةِ المحيطـةِ بهَ
ى المـاءِ والغذاءِ؟ صنَّفَ  .  كيفَ تحصلُ النباتاتُ علَ والمـاءِ
العلمـاءُ النباتاتِ بحسـبِ طريقـةِ انتقالِ المـاءِ والغذاءِ إلَى: 

، والنباتاتِ الوعائيةِ. النباتاتِ الالوعائيةِ

 ، ، وليس لهـا نظامُ نقلٍ النّباتـاتُ الالوعائيـةُ صغيـرةُ الحجمِ
ا فوقَ  ومنهـا الحزازيـاتُ التي تنمو علـى ارتفاعٍ صغيـرٍ جدًّ
ا، وهيَ  ا واحـدً  طولهـا سـنتمترً ، وال يتعـدَّ سـطحِ األرضِ

. تمتصُّ الماءَ مباشرةً من األرضِ

ها إلى  - فقد يصلُ طولُ ا النباتاتُ الوعائيةُ -ومنها األشجارُ أمَّ
ارتفاعاتٍ تزيدُ على ٦٠م. إذنْ كيفَ ترفعُ األشجارُ الماءَ إلى 
ها العاليةِ؟ يوجدُ داخلَ سـاقِ الشـجرةِ نظامُ  أوراقِهـا وفروعِ
، التي تستطيعُ  فةِ نٌ منْ سلسلةٍ منَ األنابيبِ المجوَّ أوعيةٍ مكوَّ
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� 

 اطلـب إىل الطـالب العمـل يف جمموعـات صغـرية   
وتسـمية ثالثـة نباتـات مألوفـة لدهيـم، واطلب إليهم اسـتخدام 
اإلنرتنت ومصادر مكتبة املدرسـة لتصنيف كل نبات. وشجعهم 
عىل عمل ملصق فني بنتائجهم ووضع صور أو رسوم للنباتات.

� 

اة البذور" مع الطالب،  اة البذور: ناقش معنى املصطلح "معرّ عرّ مُ
اة وبذور، ووضح  عرّ ووضـح هلم أن التعبري يتكون من كلمتني: مُ

هلم معنى كل مفردة عىل حدة.
مغطاة البذور: ناقش معنى املصطلح "مغطاة البذور" مع الطالب، 

ووضح هلم أن التعبري يتكون من كلمتني: مغطاة وبذور.

� 
اطلـب إىل الطــالب النـظر إىل صور النباتات يف الصفحتني ٣٨ 

و٣٩، واسأل:

ما األجزاء التي تتوقع وجودها في جميع النباتات؟ الجذور  �
واألوراق والسيقان.

فيمَ تختلف النباتات بعضها عن بعض؟ تختلف في أشكالها  �
العامة، وفي شكل األوراق، وبعضها له أزهار وبعضها ليس 

له أزهار.


اة البذور. •   نبات ينتمي إىل معرّ
 حتصل النباتـات الطويلة عىل كميـة أكرب من  •

ضوء الشمس؛ ولذلك فإن لدهيا فرصة أكرب يف البقاء.

 
الثمـرة تركيـب يف النبـات، تتكـون فيـه بـذور النباتـات املغطـاة البذور. 
ف علـامءُ النباتِ الثمـرةَ بأهنا مبيض ناضج يف نبـات زهري. وتنمو  ويعـرّ
الثـامر البسـيطة - ومنهـا الكرز والبـازالء - من مبيض واحـد، بينام تنمو 
الثـامر املركبـة - ومنهـا التـوت الـربي واألنانـاس - مـن عـدة مبايض. 
وللثامر اللحمية - ومنها املشـمش واخلوخ - طبقة من نسيج رطب حول 
البـذرة، والثامر اجلافة مثـل البازالء واملكرسات تتكون مـن أجزاء جافة.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين

 

     

نقلَ الماءِ والموادِّ الغذائيةِ إلى أعلى الشجرةِ.

: نباتاتٍ بذريةٍ،  تنقسـمُ النباتاتُ الوعائيةُ إلى قسمينِ
ونباتـاتٍ ال بذريـةٍ. وتنقسـمُ النباتـاتُ البذريـةُ إلى 

. اةِ البذورِ اةِ البذورِ والمغطَّ : المعرَّ نوعينِ

اةُ البـذورِ نباتاتٌ ال تنبـتُ لها أزهارٌ  النباتـاتُ المعرَّ
ـرٍ مخروطيةِ  ولهـا بذورٌ قاسـيةٌ داخـلَ أعضـاءِ تكاثُ
، والنباتـاتُ األخـر ذاتُ  نوبـرُ . منهـا الصّ الشـكلِ

. المخاريطِ الحاملةِ للبذورِ

 ،( (جنينٍ ها علـى نبـاتٍ صغيرٍ تحتـوي البـذرةُ داخلَ
الجفـافِ  مـنَ  يحميهـا  وغـالفٍ   ، نٍ مختـزَ وغـذاءٍ 
) الغذاءَ  . يَسـتخدمُ النباتُ الصغيـرُ (الجنينُ والتّلفِ

. المختزنَ في البذرةِ لينموَ ويكبرَ

ا.  اةُ البذورِ فهيَ نباتاتٌ بذريةٌ تنتجُ أزهارً ا المغطّ أمَّ
ها  ببذورِ ، وتحيطُ الثمرةُ ويوجدُ منها ٢٥٠٠٠٠ نوعٍ

، ومنها التفاحُ والخوخُ والقرع.  عادةً

 
      

     

             
     

      

الالبذريةُ  النّباتاتُ 
-ومنها السـرخياتُ مثل 

- ال تنتجُ  ذيلِ الحصانِ
ا وتنتجُ بـدالً منْ  بـذورً

. والبوغُ خليةٌ  ا للتكاثـرِ ذلـكَ أبواغً
ا يشبهُ النباتَ  تكاثريةٌ تنتجُ نباتًا جديدً

، ويكـونُ له غالفٌ  الذي جـاءتْ منهُ
خارجيٌّ صلـبٌ يحميه مـنَ الجفافِ 
. روفَ المالئمةَ للنموِّ إلى أنْ يجدَ الظّ

   
  

    
   








� 

ناقش الطالب حول اجلذور يف النباتات، واطلب إىل أحدهم وصف 
شكل اجلذور، وأين يمكن أن نجدها؟ ثم اسأل:

اذكـر وظيفتيـن للجذور. إجابـات محتملـة: تمتـصّ الماء  �
واألمـالح المعدنيـة من التربـة، توفّر الدعم للنبـات، تثبّت 

النبات في األرض، تخزن الغذاء.

ما األنواع المختلفة من الجذور؟ الجذور الهوائية، الجذور  �
الليفية، الجذور الوتدية الدعامية.

� 
اطلب إىل الطالب النظر إىل الصور يف الصفحات ٤٠-٤١. ثم 

اسأل:

ما طبقات الجذر التي يمكنك رؤيتها في الصورة؟ البشـرة،  �
واللحاء، والشعيرات الجذرية، والقلنسوة (قمة الجذر).

أين توجد طبقة األوعية؟ في مركز الجذر. �

من أي أجزاء الجذر تخرج الشعيرات الجذرية؟ من البشرة. �

أي أنـواع الجـذور يمنـع التربـة مـن االنجـراف؟ الجذور  �
الليفية.

ـا ملبدأ الفـروق الفردية من  تلبـي هذه األنشـطة احتياجـات الطالب وفقً
خالل:

ـا  دعـم إضــايف  اطلـب إىل الطـالب رسـم شـكل يمثـل مقطعً
عرضيًّـا جلذر يظهر فيـه كل من البرشة، والشـعريات اجلذرية، والقرشة، 
واألنسجة الوعائية، ثم اطلب إليهم رسم أسهم توضح طريقة حترك املياه 

للدخول إىل األنسجة الوعائية من الرتبة.

إثــــــراء اطلب إىل الطـالب البحث يف عملية تطور النمو 
الثانـوي يف جذر نبات اجلزر، ثم اطلب إليهـم إعداد تقرير وعرضه أمام 

طالب الصف .

  

 
، ويختزنُ  الجذرُ جزءُ النباتِ الذي يمتصُّ الماءَ واألمالحَ المعدنيةَ منَ األرضِ
ه فـي التربةِ بقوةٍ. تمتصُّ الجـذورُ الماءَ عنْ طريقِ  تُ ، ويدعـمُ النباتَ ويثبّ الغـذاءَ

غيرةِ الدقيقةِ. عُ منها، وهي تراكيبُ شبيهةٌ بالخيوطِ الصّ شعيراتٍ جذريٍة تتفرّ

ي  بُ الجذرُ في النّباتاتِ الوعائيّةِ من ثالثِ طبقاتٍ مختلفةٍ، وقلنسـوةٍ تغطِّ يتركَّ
. رُ لهُ الصالبةَ الكافيةَ والحمايةَ في أثناءِ اختراقِهِ التربةَ ، وتوفّ قمةَ الجذرِ

. وبشـرةُ الجـذرِ لها شـعيراتٌ جذريةٌ  ى الطبقـةُ الخارجيةُ للجذرِ البشـرةَ تسـمَّ
. وتقـعُ أوعيةُ  . ويلـي البشـرةَ طبقةُ القشـرةِ التـي تختزنُ الغـذاءَ تمتـصُّ المـاءَ
ها  ةِ التي تمتصُّ ، وهي تقومُ بنقلِ المـاءِ واألمالحِ المعدنيّ النقـلِ في مركزِ الجذرِ

 . عيراتُ الجذريةُ الشّ

 



 

 











١٥ دقيقة  مجموعات ثنائية

ا لجذر الجزر، ويستنتج نوعه . ا عرضيًّ  يالحظ مقطعً
ا، مقطع عرضي من الجزر. ع طوليًّ قطَّ  جزر مُ

       حتتوي املنطقة الداكنة يف الوسط عىل أوعية النقل. واملنطقة   
الفاحتة متثل اللحاء. ويمثل الغالف اخلارجي البرشة.

       البرشة هي الغالف اخلارجي. وحييط اللحاء باملركز الداكن   
اللون الذي حيتوي عىل أوعية النقل.

      جذر وتدي .  
       إجابة حمتملة : يُعد سحب اجلذر الوتدي من األرض عملية   
الليفي  سهلة؛ ألنه يتكون من جذر واحد. ويتكون اجلذر 

من عدة جذور صغرية تثبت النبات يف األرض.

� 
 اطلـب إىل الطـالب البحـث عـن صـور أو رسـوم   
جلـذور نباتـات خمتلفة، مثل اجلزر، والعشـب، واألزهـار الربية، 
والشـجريات، واألشـجار، واطلـب إليهـم ترتيـب الصـور يف 
قصاصـات تشـبه القصاصـات املأخوذة مـن الصحـف، بحيث 
تتضمـن كل قصاصة اسـم النبـات والبيئة التي يعيـش فيها ونوع 

اجلذر.


  عىل عمق كبري حتت الرتبة. •
  إجابة حمتملـة: لنباتات الصحراء شـعريات  •

جذرية كثرية؛ ألهنا حتتاج إىل امتصاص أكرب كمية ممكنة من املاء.


تنمو معظم اجلذور حتت سطح األرض؛ لذلك ال تتعرض لضوء الشمس، 
إال أهنا حتتاج إىل الطاقة. حتصل اجلذور عىل الطاقة من الغذاء الذي يصلها 
ق الطاقة مـن الغذاء بفعل  مـن النبات، أو الـذي خيتزنه النبات فيهـا. تُطلَ
عملية تسـمى التنفس اخللوي، تتم يف وجود األكسجني. وينتج عن ذلك 
ثـاين أكسـيد الكربون. وهي تشـبه عملية التنفس يف اإلنسـان، لذلك فإن 

اجلذور حتتاج إىل اهلواء اجلوي للقيام هبذه العملية.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     
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، وتمتازُ  تختلـفُ أنواعُ الجذورِ بحسـبِ نوعِ النبـاتِ
صـةٍ تناسـبُ  بعـضُ أنـواع النباتـاتِ بجـذورٍ متخصّ
بيئتَهـا. منها الجذورُ الهوائيـةُ التي ال تالمسُ األرضَ 
، وهي جـذورٌ دقيقـةٌ متفرعةٌ  ا، والجـذورُ الليفيةُ أبـدً
ا في التربةِ، والجذورُ الوتديّةُ التي تنغرسُ  التمتدُّ كثيرً
عُ عنْ جزئِهـا الرئيسِ جذورٌ  ـا في التربةِ، ويتفـرَّ عميقً

. جانبيةٌ صغيرةٌ

     

 








� 

ناقـش الطالب فيـام تعلموه حول السـاق، واطلـب إليهم إعطاء 
أمثلة عليه، ثم اسأل:

كيف تختلف الساق باختالف النبات؟ في الحجم، واللون،  �
والشكل، والقساوة أو الليونة.

اذكـر وظيفتيـن للسـاق.  تدعم النبـات، وتسـاعد على نقل  �
المواد الغذائية إليه.

فيم تختلف السـاق اللينة عن الساق الخشبية؟ تتكون الساق  �
اللينـة من خاليـا تحتوي على مادة الكلوروفيل. أما السـاق 

الخشبية فهي أقو ومغطاة باللحاء.

� 
اطلب إىل الطالب النظر إىل شـكل السـاق اللينة والساق اخلشبية 
يف ص ٤٢، ومقارنة موقع كل من اخلشـب واللحاء والكامبيوم، 

وشكلها يف كل ساق، ثم أسأل: 

كيف يترتب كل من الخشب واللحاء والكامبيوم في الساق  �
الخشبية والساق اللينة؟

� 

ح للطالب أن مفردة (خشب) هلا ارتباط باخلشب  اخلشب: وضّ
الذي يستخدمونه يف حياهتم اليومية من حيث القوة واملتانة، وأن 
خاليا النباتات الوعائية تتكون معظمها من أوعية خشبية سميكة.

يف  اللحاء  وأن  (حلاء)،  كلمة  مفهوم  للطالب  ح  وضّ اللحاء: 
فإن  ولذلك  القرشة،  من  الداخيل  باجلزء  يتصل  اخلشبية  الساق 

إحداث رضر أو تدمري قرشة ساق الشجرة يُميتها.
الساق  أو  اجلذر  يف  الكامبيوم  أن  للطالب  ح  وضّ الكامبيوم: 
مسؤول عن زيادة قطر كل منهام. وأن اخلاليا يف نسيج الكامبيوم 
تنقسم باستمرار، وعند نضج اخلاليا اجلديدة تصري خاليا خشبية 

أو خاليا حلائية.

 
ا؛ لذا ترتفع  تكون أقطار األنابيب يف أنسـجة اخلشـب واللحاء صغرية جـدًّ
السـوائل يف هـذه األنابيب إىل أعىل، وقـد تصل أحيانًـا إىل ارتفاعات كبرية 
معتمـدة عىل قـوة التامسـك بني جزيئـات املاء نفسـها، وقـوة التالصق بني 
جزيئـات املاء وجدران األوعية اخللوية. هلذه القو أمهية كرب يف نقل املاء 

يف النباتات الوعائية.
  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     
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  يمتص املاء واألمالح املعدنيـة الذائبة من الرتبة إىل اجلذر ويرتفع  •

إىل أعىل ليصل إىل باقي أجزاء النبات. يرتفع املاء يف اخلشب إىل أعىل يف اجتاه 
واحد فقط.

  السـاق اللينة ليسـت قوية مثل السـاق اخلشـبية. األشجار  •
حتتاج إىل ساق قوية حلمل الفروع واألوراق والثامر.

  

      
: األولـى دعمُ  ي السـاقُ فـي النبـاتِ وظيفتيـنِ يـؤدّ
. والثانيةُ  النباتِ وحملُ األوراقِ واألزهـارِ والفروعِ

. تنظيمُ نقلِ الماءِ والغذاءِ في النباتِ

، هما الساقُ اللينةُ  هناكَ نوعانِ رئيسـانِ منَ السـيقانِ
 . والساقُ الخشبيةُ

ها  ، ويمكنُ ثنيُ تمتازُ الساقُ اللينةُ بأنها طريةٌ وخضراءُ
بسهولةٍ، كما أنَّ لونَها األخضرَ يدلُّ على احتواءِ خالياها 
ةِ الكلوروفيلِ التي تُسهمُ في عمليةِ صنعِ الغذاء. على مادّ

ا الساقُ الخشبيةُ فهيَ محاطةٌ بقشرةٍ صلبةٍ تحميها،   أمَّ
ها في  وال تحتـوي علـى كلوروفيـل. ونحنُ نشـاهدُ

جيراتِ القصيرةِ واألشجارِ العاليةِ. الشُّ

 . نُ نظامُ النقلِ في النباتِ منْ نوعينِ من األنسجةِ يتكوّ
النوعُ األولُ الخشـبُ وهوَ سلسلةٌ منَ األنابيبِ تنقلُ 
؛ أيْ  المـاءَ واألمـالحَ المعدنيةَ في اتجـاهٍ واحدٍ فقطْ

 . منْ جذورِ النباتِ إلى األوراقِ

والنـوعُ الثاني اللِّحاءُ وهـوَ ينقلُ السـكرَ الذي يُصنعُ 
فـي األوراقِ إلـى أجزاءِ النبـاتِ األخر. ويتـمُّ نقلُ 
 ، : من أعلى إلى أسفلَ السـكرِ عبرَ اللحاءِ في اتجاهينِ

 . وبالعكسِ

وتفصـلُ طبقةُ الكامبيـوم طبقتَي الخشـبِ واللحاءِ. 
هـا إنتـاجُ خاليا كلٍّ مـنَ الخشـبِ واللحاءِ.  ووظيفتُ
ِ ال يسـتطيعُ  ـب ومـنَ الجديرِ بالذكرِ أنَّ نسـيجَ الخشَ
ا من نظـامِ النقلِ إال  نقـلَ الماءِ والعمـلَ بوصفهِ جزءً

 . بعدَ موتِ خالياه حيثُ يصبحُ أجوفَ






 

 

   

 
        

   

      
 








� 

ناقش أمهية األوراق مع الطالب، ثم اسأل:

�  ما سـبب اللون األخضر لمعظـم أوراق النباتـات؟ تحتو
األوراق علـى مـادة الكلوروفيـل الخضـراء التـي تسـاعد 

األوراق على صنع الغذاء بعملية البناء الضوئي.

إالمَ تحتـاج األوراق لتقـوم بعمليـة البنـاء الضوئـي؟ ثانـي  �
أكسيد الكربون، وضوء الشمس، والماء.

اذكـر بعض أنـواع األوراق التي تؤكل.  الخس، والسـبانخ،  �
والكرنب.

� 

البناء الضوئي: ناقش معنى البناء الضوئي مع الطالب، ووضح 
هلم أنه عملية تقوم هبا النباتات للحصول عىل الغذاء.

طرح  تعني  وأهنا  (نتح)،  كلمة  معنى  للطالب  ح  وضّ النتح: 
املاء (الرطوبة) من أنسجة النبات. وللنتح أمهية كبرية يف عملية 

امتصاص املاء من الرتبة، وهو يساعد عىل تربيد أوراق النبات.

� 
 اطلب إىل الطالب مجع نباتات خمتلفة وإلصاقها عىل 
التي  النباتات  بيضاء، وكتابة أسامء شكل األوراق وأسامء  ورقة 

جاءت منها.
من  الفردية  الفروق  ملبدأ  ا  وفقً الطالب  احتياجات  األسئلة  هذه  تلبي 

خالل:
دعـم إضــايف مـاذا حيـدث يف أثنـاء النتـح؟ يتبخر املـاء يف الورقة 

وخيرج منها عرب الثغور.

اجلافة  املناطق  يف  تعيش  التي  النباتات  حتتوي  ملاذا  إثــــــراء 
ا أقل للامء يف أثناء عملية  عىل أوراق صغرية؟ األوراق الصغرية تعني تبخرً

النتح.

 

 

ا هـيَ ـةٍ جــدًّ النبــاتِ بعمليــةٍ مهمّ تقــومُ أوراقُ 
، وهي عمليـةُ إنتاجِ الغـذاءِ التي تتمُّ   البنـاءُ الضوئـيُّ
فـي خاليا طبقةِ البشـرةِ. ويحتـاجُ النبـاتُ إلى ثالثةِ 
، هي ضوءُ  أشياءَ رئيسـةٍ للقيامِ بعمليةِ البناءِ الضوئيِّ
أَ اللهُ  . وقدْ هيَّ الشـمسِ والماءُ وثاني أكسيدِ الكربونِ
ها منَ  نُ - سـبحانهُ وتعالـى -  كلَّ ورقـةٍ بطريقـةٍ تمكِّ

الحصولِ على هذهِ األشياءِ بسهولةٍ.

ا يسمحُ  ، ممَّ حةٌ وعريضةٌ معظمُ أوراقِ النباتاتِ مسطَّ
؛  لهـا بامتصاصِ أكبرِ كميةٍ ممكنةٍ منْ ضوءِ الشـمسِ
الموجـودةُ فـي  الكلوروفيـلِ  حيـثُ تمتـصُّ مـادةُ 

 . البالستيداتِ الخضراءِ الطاقةَ منْ ضوءِ الشمسِ

، وينتقلُ عبرَ  ويدخـلُ الماءُ إلى النباتِ عبرَ الجـذورِ
يها طبقةٌ شمعيةٌ  الخشبِ  إلى عروقِ الورقةِ التي تغطّ

رَ الماءِ. تمنعُ تبخُّ

تحصلُ األوراقُ على ثاني أكسيدِ الكربونِ منَ الهواءِ 
الـذي يدخلُ إلـى الورقةِ عنْ طريقِ ثقـوبٍ موجودةٍ 
مُ  غورَ ، والتي تتحكّ ى الثُّ ها السـفليِّ تسـمَّ في سـطحِ
ي الورقةُ على  مـا تحتوِ . وعندَ فيها الخاليا الحارسـةُ
، وتـفتحُ  كميةٍ كبيرةٍ منَ الماءِ تنتفخُ الخاليا الحارسةُ
ـمُ دخولَ وخروجَ الهواءِ، ويسـمحُ  ا ينظِّ ، ممّ الثّغـورَ
ى عمليةُ  . وتسـمَّ للماءِ الـزائـدِ بالخـروجِ منَ النباتِ
ما تقـلُّ  . وعندَ فقـدِ المـاءِ عـنْ طريـقِ الثغـورِ النّتـحَ
، مما  ةُ الماءِ في النباتِ تنكمشُ الخاليا الحارسةُ يّ كمّ

 . ، ويمنعُ الماءَ منَ الخروجِ يغلقُ الثقوبَ



   











 









� 
 اطلب إىل الطالب العمل يف جمموعات صغرية لرسم 
حني كيف تقوم الورقة بعملية البناء الضوئي؟  ورقة نبات، موضِّ

وماذا حيدث يف أثناء النتح؟

� 
اطلـــب إىل الطـــالب دراســـة خمطـط النقــل يف النباتـات يف 

الصفحة ٤٤، واسأل:

إالمَ تشـير األسـهم في الشـكل في الصفحة ٤٤؟ إلى اتجاه  �
انتقال المواد في اللحاء والخشب.

لماذا ينتقل السـكر إلى أعلى وإلى أسفل في النبات؟ تحتاج  �
الخاليا في جميع أجزاء النبات إلى السـكر للقيام بوظائفها 
الحيوية، لذلك فإن اللحاء يقوم بنقل السكر إلى الخاليا في 

جميع االتجاهات.



عن  اجلذر  إىل  الساق  عرب  األوراق  من  السكر  ينتقل  اإلجابة: 
طريق اللحاء.


ا لتبخر املاء من األوراق. •   تنغلق الثغور منعً

  نبات الصبَّار؛ ملنع فقدان املاء. •

توضيح املفردات وتطويرها    ←
راجـع مفردات الدرس، وكلّف الطـالب العمل في مجموعات 
لتنفيذ نشـاط مفـردات الدرس الـوارد في كتاب تنميـة مهارات 
القـراءة والكتابة، ثم رسـم خرائط مفاهيميـة للربط بين مفردات 

الدرس جميعها.

اطلـب إىل الطـالب رسـم خمطـط توضيحي لنبـات مع توضيـح اجلذور 

م اسـتخدام األسـهم ليظهروا املواد  والسـيقان واألوراق، ثـمّ اطلب إليهِ

التي تدخل إىل النبات ومكان دخوهلا، وطريقة انتقاهلا فيه. ثم اطلب إليهم 

ا تبني تركيب كل  ا ورسـومً ـا أن يضيفوا إىل املخطط التوضيحي صورً أيضً

جزء من أجزاء النبات ووظائفه. وشـجع الطالب عىل اسـتخدام كتاهبم، 

ومصـادر املكتبـة، واإلنرتنـت؛ إلجياد الصـور، وعـرض ملصقاهتم عىل 

زمالئهم يف الفصل.

رُ بعضُ املاءِ من  يتبخَّ
خاللِ الثغورِ



يستعملُ املاءُ يف الورقةِ 
إلنتاجِ السكرِ



يدخلُ املاءُ من خاللِ اجلذورِ


ينقلُ السكرُ يف نسيجِ اللحاءِ


روريةِ  مـا يحصـلُ النباتُ علـى جميعِ المـوادِّ الضّ عندَ
للقيامِ بعمليةِ البناءِ الضوئيِّ يدخلُ كلٌّ منْ ثاني أكسـيدِ 
الكربونِ والماءِ إلى البالسـتيداتِ الخضراءِ في خاليا 
. وينتجُ  مسِ ، ويتّحدانِ في وجودِ طاقةِ ضوءِ الشّ النباتِ

. عنْ هذهِ العمليةِ األكسجينُ والسكرُ

ينتقلُ السـكرُ إلى جميـعِ الخاليا النباتيةِ عبـرَ اللحاءِ. 
ويتـمُّ تخزيـنُ الفائـضِ منـهُ علـى شـكلِ مـوادَّ يمكنُ 
ـا للحصـولِ علـى الغـذاءِ.  هـا الحقً كَ للنبـاتِ أنْ يفكّ
غورِ باعتبارهِ فضالتٍ  ويخرجُ معظمُ األكسجينِ منَ الثُّ

  . ها النباتاتُ تطرحُ

ينتقلُ املاءُ عربَ نسيجِ 
اخلشبِ إىل األوراقِ



       

     



   






















 
      

   

       
     



ـا يحـدثُ  فـي عمليـةِ البنـاءِ  يعبّـرُ العلمـاءُ عمَّ
الضوئيِّ بمعادلةٍ كيميائيةٍ تُظهرُ الموادَّ المتفاعلةَ 

والموادَّ الناتجةَ كاآلتي:

ثاني أكسيدِ الكربون + ماء + طاقة ← سكر + أكسجين

  







ثالثًا: خامتة الدرس


ر    ← ملخص مصوّ
أهم  ملراجعة  وملخصاهتا؛  الصور  إىل  النظر  الطالب  إىل  اطلب 

األفكار التي وردت يف الدرس.

 
 

انظر التعليامت الرضورية لعمل املطوية يف مصادر املعلم يف هناية 
الدليل.

أفكر، وأحتدث، وأكتب   ←
النباتات المغطاة البذور.  

 

  




 تحتاج النباتات إلـى الحيوانات؛ ألنها  
تزودها بثاني أكسيد الكربون الالزم لصنع الغذاء. تستطيع 
ـا الحصول علـى ثاني أكسـيد الكربون من  النباتـات أيضً

.عملية التنفس الخلوي للنباتات األخر
(أ) النباتات المغطاة البذور. 

(ب) الخشب. 
 للنباتـات عدة تراكيـب منها الجذور،  
ثبِّـت النبات فـي التربة، وتمتص المـاء واألمالح.  وهـي تُ
السـاق يدعم النبات ويسـاعد على عمليـات نقل الغذاء، 

األوراق وفيها يتم صنع الغذاء.


األوراق وفيها يتم صنع الغذاء.

علـى الطالب مناقشـة حصول النباتات علـى الطاقة من ضوء 
الشـمس لتلبية حاجاتها، وصنع الغذاء الذي تأكله الحيوانات 

األخر لتحصل على الطاقة بدورها.

   
تقبل رسـوم الطالب بحيث تظهر األجزاء، وكذلك يسـتخدم 

اللون األخضر لتلوين البشرة.

ف صور بعـض أنـواع النباتات، عىل   كلّـف الطالب تعـرّ

اة  أن تشـمل النباتـات الالوعائية، والوعائية، والالبذريـة، والبذرية، واملعرّ

اة البذور. البذور، واملغطّ

ر مثال   كلّف الطـالب كتابة وصف للنباتات السـابقة، وذكْ

واحد عىل كل نوع منها. 

ـف الطـالب كتابـة تقرير يقارنـون فيه بني املسـتويات   كلّ 

املختلفة لتصنيف النباتات التي تعلموها يف هذا الدرس.
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 ويكتب مقالة ملجلة علمية. �

 

�
تعـرض الكتابـة التوضيحية الفكرة الرئيسـة وتدعمهـا باحلقائق 
واملعلومـات. عنـد كتابة مقال ما اسـتخدم مواد بحـث متنوعة، 
وخلص املعلومات بوضوح ودقة، واسـتخدم كلامت مثل (لكن، 
ومـع ذلك، وعىل الرغم من، وهكذا) لرتبط بني أفكارك، واختم 

مقالك باستنتاج، ثم اسأل: 

إذا كتبت مقاالً توضيحيًّا فأي الموضوعات تختار؟ ولماذا؟ �
ستتنوع اإلجابات، اكتب إجابات الطالب عىل السبورة.

� 
اطلـب إىل الطالب أن يأخـذوا بعني االعتبار األمـور التي جتعل 

الفقرة فاعلة يف أثناء قراءهتا.

 

 ينمو نبات الصبَّار يف اجلنوب الغريب من اململكة العربية السعودية. اطلب • 
إىل الطالب البحث عن حيوان يعيش يف هذه البيئة، مع كتابة مثال يوضح 
كيف تكيف هذا احليوان مع بيئته، واملقارنة بني تكيف احليوان وتكيف 

نبات الصبار فيها.

 اطلب إىل الطالب كتابة فقرة ملقال سيوضع يف جملة عن هذا احليوان، عىل • 
أن تشتمل الفقرة عىل رسم أو صورة له.

 

ينمـو نباتُ الصبّـارِ في بعضِ صحـاري المملكةِ. ولهذا 

. يقومُ  ظَ الماءَ النباتِ أوراقٌ طويلةٌ ورفيعـةٌ تكيّفتْ لتحفَ

ه منْ نباتـاتِ الصحراءِ بعمليـةِ البناءِ  نبـاتُ الصبّـار وغيرُ

. الضوئيِّ بطريقةٍ فريدةٍ تختلفُ عنْ باقي النباتاتِ

 ، تنفتـحُ الثّغورُ فـي أوراقِ معظـمِ النباتاتِ خـاللَ النّهارِ
. ليدخلَ ثاني أكسيدِ الكربونِ إلتمامِ عمليةِ البناءِ الضوئيِّ

؛ ليدخلَ غازُ  ا نباتُ الصبّارِ فيفتحُ ثغورَ أوراقهِ في الليلِ أمَّ
لُ من فقدانِ الماءِ بعمليةِ  . وهذا يقلِّ ثاني أكسـيدِ الكربونِ

 . حراءِ الحارقةِ رِ تحتَ شمسِ الصّ التبخُّ

  
     

  

     
 

    
   

    

    







� 

ابحـث عـن معنى االختصـار (CAM) الذي يرمـز لعملية  �
.Crassulacean acid metabolism البناء الضوئي

ابحـث في النباتـات المختلفة التي تسـتخدم البناء الضوئي  �
CAM ويستطيع الطالب زراعتها.

 اطلـب إلى الطـالب أن يتشـاركوا في بحوثهـم، ثم اطلب  �
إليهم اختيار نبات يودون زراعته في حدائقهم.


اطلـب إلـى أحـد الطالب قـراءة مقالة نشـرت فـي المجلة  �

العلمية بصوت عالٍ أمام زمالئه في الفصل.



 
   



االسمُ    قراءةٌ علميةٌ

     
. أقرأُ فقرةَ القراءةِ العلميّةِ في كتابِ الطالبِ

 ْأَكتبُ عن

، أوضحُ فيهـا عمليّةَ البناءِ  كتابـة توضيحية: أكتـبُ مقالةً موجهةً إلى هـواةِ الزراعةِ
. ني على كتابةِ المقالةِ الضوئيِّ منْ نوعِ (كام)، أبحثُ عنْ حقائقَ وتفاصيلَ تساعدُ

 

ها  ا يلِي بعضُ الموضوعاتِ التي أرغبُ في تناولِها، وينبغِي وضعُ أُعدُّ الخطوطَ العريضةَ لمقالتِي. وفيمَ
: في المخطّطِ

؟ ماذا يحدثُ في عمليّةِ البناءِ الضوئيِّ (كام) في أثناءِ النهارِ
ما الهدفُ منْ قيامِ النباتِ بعمليّةِ البناءِ الضوئيِّ (كام)؟
؟ ماذا تعني عمليّةُ البناءِ الضوئيِّ
ماذا يحدثُ ليالً في أثناءِ عمليّةِ البناءِ الضوئيِّ (كام)؟
ما آليّةُ عملِ البناءِ الضوئيِّ (كام)؟

، ثمَّ أُضيفُ النقاطَ الرئيسـةَ (١، ٢،  ، وأذكرُ التفاصيلَ ، أعملُ مخطّطًا لمقالتي على ورقةٍ منفصلةٍ واآلنَ
ا فرعيةً (أ، ب)، عندَ الضرورةِ. ٣) وأضيفُ نقاطً

؟                                                                                                                . ١ ماذا تعني عمليّة البناء الضوئيِّ

ما الهدف من قيام النبات بعمليّة البناء الضوئيِّ (كام)؟                                                                         . ٢

ما آليّة عملِ البناء الضوئيِّ (كام)؟                                                                                                                                      . ٣

أ.  ماذا يحدث ليالً في أثناء عمليّة البناء الضوئيِّ (كام)؟                                                                                                                              
ا في أثناء عمليّة البناء الضوئيِّ (كام)؟                                                                  ب.  ماذا يحدث نهارً

لماذا يعدّ نبات الصبار من النباتات المميزة؟                                                                                         . ٤

وفـي النّهارِ يَسـتعملُ نبـاتُ الصبّارِ ثانيَ أكسـيدِ 
ـه للقيـامِ بعمليـةِ البناءِ  الكربـونِ المختـزنَ داخلَ

. وئيِّ الضّ

وئيِّ  حراءِ التي تقومُ بعمليةِ البناءِ الضّ  نباتاتُ الصّ
مـن نوعِ كام   ـ ومنها نباتُ الصبّـارِ ـ  تفقدُ كميةً 

.أقلَّ من الماءِ مقارنةً بالنباتاتِ األخر

أكتُب عن


     
     
    
   

  

  
   







� 
يتأمل الطـالب في صور الدروس، ويسترشـدون بهـا لمراجعة 

األفكار الرئيسة في الفصل. 

 
للمزيـد من المعلومات حول عمل المطويـات  راجع نهاية هذا 

الدليل. 





التصنيف
البناء الضوئي
المملكة
الكامبيوم
الوعائية
فقاريات
النتح



     

 


التاريخاالسماختبارُ الفصلِ أ
   

           





١ .. كرُ الذي يُصنعُ في األوراقِ إلى أجزاءِ النباتِ األخر بواسطةِ  ينتقلُ السّ

٢ .. حيواناتٌ لها عمودٌ فقريٌّ

٣ .. ها  ى النباتاتُ التي تحتوي على نظامِ أوعيةٍ يمتدُّ عبرَ أجسامِ تُسمّ

٤ .. تفصلُ طبقةُ  بينَ طبقتي الخشبِ واللحاءِ

٥ .. ى  العمليةُ التي تقومُ بها األوراقُ في إنتاجِ الغذاءِ تُسمَّ

٦ ..  عمليةُ فقدِ الماءِ عنْ طريقِ الثغورِ تُسمى 

بَتْ في مجموعاتٍ بحسـبِ . ٧ تِّ تحتوي  بحسـبِ نظـامِ التصنيفِ علـى مخلوقاتٍ حيّـةٍ رُ
. صفاتِها العامةِ

٨ .. يستخدمُ العلماءُ  لوضعِ المخلوقاتِ الحيّةِ في مجموعاتٍ

٩ .. تضمُّ  الرخوياتِ والحلزونَ ونجمَ البحرِ

١٠ .. ها قاسيةٌ ، وبذورُ  نباتاتٌ ال تنمو لها أزهارٌ

اللحاء

الفقاريات

النباتات الوعائية

الكامبيوم

البناء الضوئيّ

النتح

المملكة

التصنيف

الالفقاريات

اة البذور المعرّ



 
   



االسمُ   مفرداتُ الفصلِ

تضمُّ المملكةُ الحيوانيّةُ مجموعتينِ رئيستينِ . ١
ما:  هُ

الوعائيّةُ والالوعائيّةُأ. 
اتُب.  الفطريّاتُ والحزازيّ
 الفقارياتُ والالفقارياتُج. 
البكتيريا والطالئعيّاتُد. 

؟. ٢ ما الذي يسبّبُ مرضَ أنفلونزا الطيورِ
الفيروسُأ. 
البكتيرياب. 
الفطرُج. 
الطحلبُد. 

مـا الترتيـبُ الصحيحُ لتصنيـفِ المخلوقاتِ . ٣
الحيّةِ مما يلي؟

، أ.  الطائفـةُ  ، الفصيلـةُ  ، الرتبـةُ  ، الجنـسُ  ،  النـوعُ
. ، المملكةُ الشعبةُ

، ب.  ، الفصيلةُ ، الرتبـةُ ، الطائفةُ ، الشـعبةُ    المملكـةُ
. ، النوعُ الجنسُ

، ج.  ، الطائفـةُ ، الشـعبةُ ، النـوعُ ، الجنـسُ  المملكـةُ
. ، الفصيلةُ الرتبةُ

، د.  ، المملكـةُ ، الفصيلـةُ ، الرتبـةُ ، الجنـسُ  النـوعُ
. الشعبةُ

؟. ٤ أيُّ الشعبِ التاليةِ تضمُّ أكبرَ عددٍ منَ األنواعِ
شوكيّاتُ الجلدِأ. 
اتُب.  الرخويّ
اإلسفنجيّاتُج. 
المفصلياتُد. 

المخلوقـاتِ . ٥ تحلـلُ  التاليـةِ  الممالـكِ  أيُّ 
؟ الميتةَ

النباتاتُأ. 
الحيواناتُب. 
الفطرياتُج. 
الطالئعيّاتُد. 

بهـا . ٦ يقـومُ  التاليـةِ  ـةِ  الحيويّ العمليّـاتِ  أيُّ 
؟ الفيروسُ

التكاثرُأ. 
الحركةُب. 
النموُّج. 
استخدامُ الطاقةِد. 

   
أرسمُ دائرةً حولَ رمزِ اإلجابةِ الصحيحةِ فيما يلي:

   

       


   


   
 

  
  

ى العلمُ الذي يبحثُ في ترتيبِ المخلوقاتِ  يسـمَّ  

ها علمَ الحيـةِ فـي مجموعـاتٍ بحسـبِ خصائصِ
.

تقـومُ األوراقُ بعمليـةِ  لصنـعِ الغـذاءِ   
. للنباتِ

 التصنيـفِ الـذي يضـمُّ أكبـرَ عـددٍ مـنَ  مسـتوَ  
المخلوقاتِ الحيةِ المتشـابهةِ فـي صفاتِها العامةِ 

. ى  يسمَّ

طبقتَـيِ  بيـنَ  طبقـةُ   تفصـلُ   
الخشبِ واللحاءِ.

ي  تمتـازُ النباتـاتُ  بأنَّهـا تحتـوِ  
على أنابيبَ ناقلةٍ.

. ى  الحيواناتُ التي لها عمودٌ فقريٌّ تسمَّ  

خروجُ الماءِ على هيئةِ بخارٍ من أجزاءِ النباتِ   
. ى  يسمَّ
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 يجب على الطـالب اسـتنتاج أن النباتات في قاع 
البحيـرات واألنهار تسـتطيع القيـام بعملية البنـاء الضوئي 
إذا توافرت عناصرها الثالثة (ضوء الشـمس، وثاني أكسيد 
الكربـون، والماء) وعمليـة البناء الضوئـي ضرورية لصنع 

الغذاء.
 .مملكة الحيوانات، شعبة المفصليات .
 ستتنوع اإلجابات، ولكن على الطالب اقتراح وضع .

نوعي الفطر المختلفين في البيئة نفسها، وقياس أيهما ينمو 
أسرع من اآلخر . تقبّل جميع اإلجابات المعقولة. 

السـحالي أن  اسـتنتاج  الطـالب  علـى    
ال تستطيع العيش في المنطقة القطبية؛ ألنها من الحيوانات 
المتغيـرة درجـة الحـرارة. وألنها ال تحرق كميـة كبيرة من 
الغـذاء لتحصـل على الـدفء المطلـوب ألجسـامها، كما
ال تستطيع أن تحافظ على المستو المطلوب من الدفء. 

 السـاق اللينـة: لينة، وخضـراء، وقابلة 
لالنثنـاء. لونهـا األخضـر يدل علـى احتـواء خالياها على 
مـادة الكلوروفيل وتنتج الغذاء. بينما الشـجيرات القصيرة 
واألشـجار العالية لها سـيقان خشـبية محاطة بقشـرة صلبة 

تحميها ال تحتوي على مادة الكلوروفيل. 
(أ) الساق 
 العبـارة خاطئة. معظـم الفطريات تحصل 

على غذائها عن طريق تحليل النباتات أو الحيوانات الميتة.

 مـن معلومـات  اسـتخدام  الطـالب  علـى 
الفصـل لإلجابـة: جميعهـا مخلوقـات حيـة 
وتتكـون أجسـامها من خاليـا، وصنفت هذه 
المخلوقات في ست ممالك بحسب صفات 

تميز بعضها من بعض.




يستخدم سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

:  عىل الطالب أن:  
 يالحظ احليوانات يف أماكن عامة.    

 يكتب عىل األقل أسامء مخسة حيوانات يف قائمة.   
 حيدد بدقة النوع والشعبة التي ينتمي إليها كل حيوان. 

 يطرح أسئلة مناسبة تساعده عىل تصنيف احليوانات يف 
جمموعات بحسب اجلنس إذا أمكن.

 ينفذ الطالب ثالث مهام بصورة صحيحة.  
 ينفذ الطالب مهمتني بصورة صحيحة.

 ينفذ الطالب مهمة واحدة بصورة صحيحة.  



  

     
تحتـاجُ عمليـةُ البنـاءِ الضوئـيِّ إلـى  
شـروطٍ وعناصرَ محددةٍ. هل تستطيعُ النباتاتُ 
التـي تعيشُ في قـاعِ البحيراتِ واألنهـارِ القيامَ 

؟ ولماذا؟ بعمليةِ البناءِ الضوئيِّ
إلى أيِّ مملكةٍ وشعبةٍ ينتمي المخلوقُ   

ي في الصورةِ؟ الحيُّ الذِ

و  طرياتِ ينمُ أريدُ أن أعرفَ أيُّ أنواعِ الفُ  
ها  . أصفُ تجربةً بسـيطةً يمكنُنـي إجراؤُ أسـرعَ

. لمعرفةِ الجوابِ
هلْ يمكنُ للسحليةِ أن تعيشَ  

؟ لماذا؟  في المنطقةِ القطبيةِ
أصفُ نوعينِ من سـيقانِ  

. النّباتاتِ
الرسمُ التخطيطيُّ المجاور      

: يمثلُ تركيبَ
أ. الساقِ 
ب . اجلذرِ 

  ج. الزهرةِ 
 د. الورقةِ 

يشتركُ كلٌّ منَ النباتاتِ والفطرياتِ   
ها.هلِ هذهِ العبارةُ  في القدرةِ على صناعةِ غذائِها بنفسِ

رُ إجابتي. ؟ أفسِّ صحيحةٌ أم خاطئةٌ

؟ ؟ وكيفَ تصنّفُ هُ المخلوقاتُ الحيةُ فيمَ تتشابَ 

  


 

ا حيثُ يعيشُ عـددٌ كبيرٌ من أنواعِ  ١. أزورُ مكانًـا عامًّ
نَ من مالحظتِها،  ، حتى أتمكَّ الحيواناتِ المختلفةِ

. مثلَ حديقةِ الحيواناتِ
٢. أعمـلُ قائمـةً بأنـواعِ الحيوانـاتِ المختلفـةِ التـي 
، يجبُ أنْ تشتملَ قائمتِي على  حلةِ ها في الرّ أشاهدُ

. خمسةِ أنواعٍ مختلفةٍ من الحيواناتِ على األقلِّ
ما أعودُ أستعينُ بمعلِّمي، أو أستعملُ المراجعَ  ٣. عندَ
هِ  ي إلى الجنسِ نفسِ  تنتمِ فَ حيواناتٍ أخرَ ألتعرّ

تُها. فْ ي إليهِ الحيواناتُ التي تعرَّ الذي تنتمِ
 

إىل  تنتمي  أثناءِ رحلتي حيواناتٍ  هل شاهدتُ يف  
ح إجابتي. ه؟ أوضّ اجلنسِ نفسِ









 
   

 التصنيفـيُّ الذي يضمُّ أكبـرَ عددٍ منْ  المسـتوَ  ۱ 
ى: مجموعاتِ المخلوقاتِ الحيةِ يُسمَّ

مملكةًأ. 
شعبةًب. 
طائفةًج. 
رتبةًد. 

ها خصائصُ  أيُّ ممالكِ المخلوقاتِ الحيةِ لبعضِ  ۲ 
ها اآلخرِ خصائصُ  تشبهُ المملكةَ النباتيةَ ولبعضِ

؟ تشبهُ المملكةَ الحيوانيةَ

البدائياتُأ. 
البكتيرياب. 
الفطرياتُج. 
الطالئعياتُد. 

النباتاتُ الالوعائيةُ تنمو في العادةِ قربَ سـطحِ   ۳ 
؛ ألنه ليس لها:  األرضِ

أوعيةٌ لنقلِ الماءِ والغذاءِ أ. 
غشاءٌ يمنعُ فقدانَ الماءِب. 
أعضاءُ حسٍّ حقيقيةٌ الستشعارِ الخطرِج. 
كلوروفيلُ إلنتاجِ الغذاءِد. 

إلـى مجموعـةِ  ينتمـي  التاليـةِ  الحيوانـاتِ  أيُّ   ٤ 
؟ الالفقارياتِ

أ.

ب.

ج.

د.

  

 مجموعـات مـن  عـدد  أكبـر  فيهـا  المملكـة  مملكـة.  أ. 
المخلوقـات الحية، وتنقسـم إلى مسـتويات تصنيفية أقل، 

 منها الشعبة، والطائفة، والرتبة. 
 :ثـالث مجموعـات الطالئعيـات  د.الطالئعيـات. تضـم 

مجموعة تشـبه النباتات، وأخر تشبه الحيوانات، والثالثة 
 تشبه الفطريات. 

 أ. أوعية لنقل الماء والغذاء. النباتات الالوعائية تمتاز بأنها
صغيرة الحجم، وتنمو قرب سـطح األرض؛ ألنها ليس لها 
نظام نقل الماء إلى أعلى مثل نظام النقل الخاص باألشجار، 

 فاألشجار ترتفع عاليًا؛ ألن لها نظام نقل. 
 أ. الفراشـة. الفراشـة من المخلوقات الحيـة التي ليس لها

عمـود فقـري، فهــي تُصنَّــف الفقاريــات، أمـا األفعـى 
فقاريـات.  فجميعهـا  واألسـماك  والطيـور  (زواحــف) 





 ١ تذكر الحقائـق، والتعريفات، أويتطلب المسـتو 
خطوات العمل.  وضمن هذا المستو توجد إجابة صحيحة 

واحدة فقط.
 الشـرح تقديـم   ٢ المسـتو يتطلـب    

والتوضيـح، أو القدرة علـى تطبيق مهـارة. وتعكس اإلجابة 
ا للموضوع. ا واستيعابًا عميقً ضمن هذا المستو فهمً

 ٣ استخدام يتطلب المسـتو 
التحليـل واالسـتدالل، ومـا يتضمنـه مـن اسـتخدام  األدلة 
والمعلومـات الداعمـة. وفي هذا المسـتو يمكن أن يكون 

هناك أكثر من إجابة صحيحة.

 ٤  إكمال مجموعة يتطلب المسـتو 
من الخطوات المتعددة، كما يتطلب تركيب وبناء المعلومات 
المسـتقاة من عدة مصـادر أو من فروع متعـددة من المعرفة. 
وتعكـس اإلجابـات ضمن هـذا المسـتو التخطيـط بعناية 

واالستدالل المركب.

















أيُّ النباتـاتِ التاليـةِ تتبـعُ مجموعـةَ النباتـاتِ   ٥ 
الالوعائيةِ؟ 

الشيحُأ. 
الطلحُب. 
الحزازياتُج. 
الصنوبرُد. 

ك المخلوقـاتِ الحيـةِ التاليـةِ يعيـشُ  أيُّ ممالـِ  ٦ 
ها في ظروفٍ بيئيةٍ قاسيةٍ؟ أفرادُ

البكتيرياأ. 
البدائياتُب. 
الطالئعياتُج. 
النباتاتُد. 

فيمَ تتشابَهُ الفطرياتُ والبكتيريا؟  ۷ 

ها مخلوقاتٌ حيةٌ عديدةٌ الخاليا.أ.  جميعُ
.ب.  ها اآلخرُ ضارٌّ ها مفيدٌ وبعضُ بعضُ
.ج.  ال تعيشُ في األماكنِ المظلمةِ
هاد.  ها بنفسِ تصنعُ غذاءَ

    

 ، أتأملُ الرسـمَ التوضيحـيَّ لورقةِ النبـاتِ أدناهُ  ۸ 
ثـم أكتبُ وظيفـةَ كلِّ جزءٍ منَ األجـزاءِ المبينةِ 

. ها على الرسمِ أسماؤُ

 ، تصنّـفُ الحيوانـاتُ إلى مجموعتينِ رئيسـتينِ  ۹ 
ـحُ أهمَّ  . أوضّ همـا الفقاريـاتُ والالفقاريـاتُ
ي مثاالً لكلِّ  ، وأعطِ الفروقِ بينَ المجموعتيـنِ

مجموعةٍ.

الطبقة الشمعية

الخشب اللحاء


١٢٤٢٣١
٢٦، ٣٢٨٤٢٧
٥٢٨٦٣٠
٢٩٨٤٣ ، ٧٣٠
٢٦ ، ٩٢٧

  

 ج الحزازيات. الحزازيات  ليس لها نظام نقل؛ فهي نباتات
الوعائيـة تنمـو قريبًا مـن سـطح األرض. أما الشـجيرات 

 واألشجار فهي نباتات وعائية. 
 ب. البدائيـات. تعيش البدائيات في ظـروف ال تتوافر فيها

كميـات كبيـرة مـن األكسـجين. وقـد تعيش فـي درجات 
ا قـرب ينابيع المياه الحـارة أو في أعماق  حـرارة عالية جدًّ

 المحيطات. 
 ب. بعضهـا مفيـد وبعضها اآلخـر ضـار. البكتيريا وبعض

الفطريـات مخلوقـات حيـة وحيـدة الخليـة، تعيـش فـي 
  األماكن المظلمة، وال تصنع غذاءها بنفسها.  

 ر الماء، والخشـب ينقـل الماء الطبقـة الشـمعية تمنـع تبخُّ
والمغذيـات مـن الجذر إلى باقـي أجزاء النبـات، واللحاء 

 ينقل السكر من الورقة إلى أجزاء النبات. 
 الفقاريـات لها عمود فقـري مثل الطيور. أمـا الالفقاريات

فليـس لها عمود فقـري، وهي غالبًا أصغر مـن الفقاريات، 
 ومنها الديدان. 
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الصفحات: ٥٤ - ٦٣

يرشح التكاثر اجلنيس والتكاثر الالجنيس.  �

يقارن بني التكاثر اجلنيس والتكاثر الالجنيس.  �





 
م التخطيطيّ ٧ المنظّ التتابع 

التكاثر الجنسي
اإلخصاب

التكاثر الالجنسي
التكاثر الخضري

الساق الجارية

 ص٥٨   ص ٥٥  

 يسـتنتج أن بعـض النباتات 
يمكن أن تنمو من دون بذور.




 نبـات يتكاثر عن 
طريـق السـاق الجاريـة (النعنـاع)، 
كأس  مكبّـرة،  عدسـة  مقـص، 

بالستيكية، ماء.

 يقارن بيـن األنواع المختلفة 
للتكاثر الالجنسي.
 

 اإلنترنـت، كتـب 
علمية، مجالت.

    ابـدأ بتنميـة النبـات املقطوع قبل أسـبوعني مـن إجراء 
النشاط.

اجمع مواد البحث، وحدد المواقع المناسبة للبحث.




الصفحات: ٦٤ - ٧٤

يصف مراحل التحول الكامل والتحول الناقص. �

يقارن بني اإلخصاب اخلارجي واإلخصاب الداخيل. �

يصف دورة حياة نبات زهري. �

م التخطيطيّ ١٠ المنظّ




المقارنة  

التحول 
التحول الكامل 

اليرقة
العذراء 

التحول الناقص
الحورية

اإلخصاب الخارجي
اإلخصاب الداخلي

السداة
بلة الكرْ

قيح في النبات التلْ
حبوب اللقاح

ص ٦٥    ص ٦٩   

لتعـرف  بيـانـات  يحلـل   
التغيـرات التي تطرأ علـى الضفدع 

خالل دورة حياته.
    


 صور حيوانات.

ـا لإلخصاب   يعمـل نموذجً
الخارجي.

  
زجاجـي،  طبـق    
حصى، مـاء، ١٥ قطعة رخـام أبيض، 

١٥ قطعة رخام حمراء.

 وضـع الوعـاء الزجاجي فـي مكان مناسـب بحيـث يراه   جهز صورة مكبرة لدورة حياة الضفدع.
جميع الطالب.



 جميع الطالب مجموعة صغيرة مجموعة ثنائية فراد 






الصفحات: ٥٤ - ٦٣

يرشح التكاثر اجلنيس والتكاثر الالجنيس.  �

يقارن بني التكاثر اجلنيس والتكاثر الالجنيس.  �


م التخطيطيّ ٧ المنظّ التتابع 

التكاثر الجنسي
اإلخصاب

التكاثر الالجنسي
التكاثر الخضري

الساق الجارية

 ٢٥ دقيقة   ١٥ دقيقة  ص ٥٥   ص٥٨ 

 يسـتنتج أن بعـض النباتات 
يمكن أن تنمو من دون بذور.




 نبـات يتكاثر عن 
طريـق السـاق الجاريـة (النعنـاع)، 
كأس  مكبّـرة،  عدسـة  مقـص، 

بالستيكية، ماء.

 يقارن بيـن األنواع المختلفة 
للتكاثر الالجنسي.
 

 اإلنترنـت، كتـب 
علمية، مجالت.








التخطيط  ابـدأ بتنميـة النبـات املقطوع قبل أسـبوعني مـن إجراء 
املسبـــق

   
النشاط.

اجمع مواد البحث، وحدد المواقع المناسبة للبحث. التخطيط 
املسبـــق




الصفحات: ٦٤ - ٧٤

يصف مراحل التحول الكامل والتحول الناقص. �

يقارن بني اإلخصاب اخلارجي واإلخصاب الداخيل. �

يصف دورة حياة نبات زهري. �


المقارنة  

التحول 
التحول الكامل 

اليرقة
العذراء 

التحول الناقص
الحورية

اإلخصاب الخارجي
اإلخصاب الداخلي

السداة
بلة الكرْ

قيح في النبات التلْ
حبوب اللقاح

 ٢٠ دقيقة  ص ٦٥   ١٥ دقيقة    ص ٦٩ 

لتعـرف  بيـانـات  يحلـل   
التغيـرات التي تطرأ علـى الضفدع 

خالل دورة حياته.
    


 صور حيوانات.

ـا لإلخصاب   يعمـل نموذجً
الخارجي.

  
زجاجـي،  طبـق    
حصى، مـاء، ١٥ قطعة رخـام أبيض، 

١٥ قطعة رخام حمراء.

التخطيط  جهز صورة مكبرة لدورة حياة الضفدع.
املسبـــق

التخطيط  وضـع الوعـاء الزجاجي فـي مكان مناسـب بحيـث يراه  
املسبـــق

جميع الطالب.






 كيف تتكاثر المخلوقات الحيّة؟ وكيف تتغير؟

�  

ـع  اطلـب إلـى الطـالب النظـر إلـى صـور الفصـل، وتوقّ
الموضوعـات الواردة  في  الدروس. ثـم اتل اآلية الكريمة 
الـواردة في مدخل الفصل، وشـجع من يرغب من الطالب 
علـى تالوتهـا، ووضـح لهم معنـى اآليـة بوصفهـا مقدمة 

لموضوع الفصل.

� 
قبل عـرض محتو الفصل، اعمل بالتعاون مع الطالب جدول 
التعلم بعنوان "اآلباء واألبناء" مستعمالً لوحة كرتونية، ثم ثبتها 

على الحائط. واقرأ عليهم سؤال الفكرة العامة، ثم اسأل:

ما الطرائق التي تتكاثر هبا املخلوقات احلية؟ �

كيف تنمو املخلوقات خالل دورات حياهتا؟ �



اآلباء واألبناء
منا؟ماذا نريد أن نعرف؟                      ماذا نعرف؟                                 ماذا تعلّ

املخلوقات احلية 
مجيعها تتكاثر.

كيف تتكاثر 
املخلوقات احلية؟

تنمو املخلوقات احلية 
خالل دورات حياة

تمثّل اإلجابات في الجدول أعاله بعض استجابات الطالب 
المحتملة.

   
      


  

     

  
      

  

 

الذارياتالذاريات

. اىلَ اَلَ تَعَ قَ
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المملكة العربية السعودية







  

  اطلـب إلـى أحـد الطـالب قـراءة المفردات 
بصـوت عالٍ أمـام الصـف، ثم اطلـب إليهم 
ـا تضمنته صفحات  إيجـاد كلمـة أو اثنتين ممّ
الفصـل، مسـتعينين بالمفـردات الـواردة في 
مقدمته، واكتب هـذه الكلمات ومعانيها على 

لوحة جدارية.
مسـرد  اسـتخدام  علـى  الطـالب    شـجع 
الطالـب  كتـاب  فـي  الـوارد  المصطلحـات 
ف معانـي المصطلحات، واسـتخدامها  وتعرّ

في تعابير علمية.

    

    
      

     
   

    
      

    
  
       

  

     
      

      
     

    
     

  

  
   



االسمُ   خريطةٌ مفاهيميّةٌ للفصلِ

 
أُكملُ الخريطتيْنِ المفاهيميتيْن عنِ التكاثرِ ودوراتِ الحياةِ: 

    

 
   
   



     
    

   
 

أبويـن      نعم    الحيواناتالتكاثر الجنسيّ توافـر  عيوبـه: 
للتكاثر.

        ال     البكتيرياالتكاثر الالجنسيّ
تتكاثر البكتيريا بسرعة في 

هذا النوع من التكاثر.

للمخلوقاتِ الحيّةِ دوراتُ حياةٍ

أمثلةٌ

   


لٌ كاملٌ بيضةٌ  ←      يرقة       ←   عذراء      ← حيوانٌ مكتملُ النموِّتحوّ

ةٌ ←    حيوان مكتمل النمو.   تحول ناقص    بيضة    ←  حوريّ

   
 

تتمُّ مراحلُها  األولى 
في     الزهرة              

خليةٌ جنسـيةٌ ذكريةٌ + خلية جنسـية أنثوية ←     القحة    ← 
. بذرة وثمرة← نبتةٌ صغيرةٌ ← نباتٌ مكتملُ النموِّ
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يرشح التكاثر اجلنيس والتكاثر الالجنيس.  �

يقارن بني التكاثر اجلنيس والتكاثر الالجنيس.  �
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مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ االسمُ   


: ني على ملءِ الفراغاتِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

    
١ .. يعتمدُ بقاءُ           األنواع            على قدرتِها على إنتاجِ األبناءِ
تنتجُ المخلوقاتُ الحيّةُ عن آباءٍ بعمليةِ            التكاثر          .. ٢
٣ .. يشملُ التكاثرُ انتقالَ        المادة الوراثية         منَ اآلباءِ إلى األبناءِ
ى التكاثرَ           الجنسي          .. ٤ نِ يُسمّ إنتاجُ مخلوقٍ حيٍّ جديدٍ منْ أبويْ
رِ بالمشيجِ المؤنّثِ يحدثُ        اإلخصاب          .. ٥ عندَ اتّحادِ المشيجِ المذكّ
ا حيًّا يحملُ صفاتٍ منْ كال          األبوين       .. ٦ بةُ فتصبحُ مخلوقً تنمو البيضةُ المخصّ
ى إنتاجُ مخلوقٍ حيٍّ جديدٍ منْ أبٍ واحدٍ التكاثرَ        الالجنسي       .. ٧ يُسمّ

      
تِهـا الوراثيّـةِ. ٨  تتكاثـرُ معظـمُ البكتيريـا والمخلوقـاتُ الوحيـدةُ الخليّـةِ عـنْ طريـقِ مضاعفـةِ مادّ

. ثم   انقسام   الخليةِ إلى خليتيْنِ
تستطيعُ اإلسفنجيّاتُ وبعضُ الفطريّاتِ التكاثرَ بـ           التبرعم          .. ٩

، والسـحالي مـنْ دونِ       إخصابها             . ١٠ ، والضفادعِ  تنمـو بيـوضُ بعـضِ أنواعِ الحشـراتِ واألسـماكِ
. لتصبحَ حيواناتٍ جديدةً

ى هذا النـوعُ منَ التكاثرِ . ١١ . ويُسـمّ  يمكـنُ أنْ تنمـوَ نباتاتٌ جديدةٌ منَ األوراقِ والجذورِ أو السـيقانِ
الالجنسيِّ           التكاثر الخضري          .

يتكاثرُ نباتُ الفراولةِ الجنسيًّا عنْ طريقِ تكوينِ           السيقان الجارية          .. ١٢

   
   



مفرداتُ الدرسِ االسمُ   

 
لُّ الكلماتِ المتقاطعةَ مستعينًا بالكلماتِ التالية: أَحُ







١ .. إنتاجُ مخلوقاتٍ جديدةٍ منْ أبوينِ
نَ النباتِ يغرسُ فـي التربةِ إلنتاجِ . ٢  جـزءٌ مِ

. نباتٍ جديدٍ
نَ التكاثـرِ الالجنسـيِّ يعتمدُ على . ٣  نـوعٌ مِ

اسـتعمالِ جزءٍ مـن النباتِ إلنتـاجِ نباتٍ 
. جديدٍ



٤ .. نْ أَبٍ واحدٍ فقطْ إنتاجُ مخلوقٍ جديدٍ مِ
  عمليـةٌ يتمُّ فيهـا اتحادُ مشـيجٍ مذكرٍ من . ٥

نَ األم. عَ مشيجٍ مؤنثٍ مِ األبِ مَ
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االسمُ   نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ

 
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ




  

. وهنـاكَ نوعانِ منَ  رَ اللـهُ عـزَّ وجلَّ للمخلوقـاتِ الحيـةِ أنْ       تتكاثر       للحفـاظِ على بقاءِ النوعِ قـدَّ

؛ إذْ  ، هما:       التكاثر الجنسي       و التكاثر الالجنسي      . يتطلبُ التكاثرُ الجنسيُّ وجودَ أبويْنِ التكاثرِ

ا  ، وتنمو هذهِ الخليةُ وتصبحُ مخلوقً بةً نا خليةً مخصّ ر    ليكوّ يتّحدُ المشيجُ المؤنّثُ مع    المشيج المذكّ

؛ لـذا ينتجُ أبناءٌ  ا التكاثـرُ الالجنسـيُّ فيتطلّبُ وجـودَ أبٍ واحدٍ فقطْ ه. أمّ ا مـنْ نوعِ ا وفريـدً حيًّـا جديـدً

متطابقونَ وراثيًّا معَ آبائِهم.

، فمنْ  ا التكاثرُ الالجنسـيُّ . أمّ ومنْ مزايا التكاثرِ الجنسـيِّ أنَّه يسـمحُ بـِ        تنوع       المخلوقاتِ الحيّةِ

. وهنـاكَ طرقٌ عدةُ للتكاثرِ  ـهِ أنَّـهُ ال يتطلّـبُ وجـودَ       أبويـن       للمخلوقِ الحيِّ لكيْ يتكاثرَ خصائصِ

؛ حيثُ تقـومُ المخلوقاتُ الوحيـدةُ الخليّةِ - ومنهـا البدائياتُ والبكتيريـا والطالئعيّاتُ -  الالجنسـيِّ

بالتكاثـرِ عـنْ طريـقِ        االنقسـام      ، فـي حيـنِ تتكاثـرُ الحيوانـاتُ األخـر - ومنها اإلسـفنجيّاتُ 

. والفطريّاتُ - بالتبرعمِ
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أقرأُ الصورةَ االسمُ   

       
. أُالحظُ أجزاءَ النباتِ المختلفةِ التي يمكنُ رؤيتُها في الصورةِ. رَ نباتِ الفراولةِ تُظهرُ الصورةُ أدناهُ تكاثُ

   

أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالصورةِ: 

؟. ١ ى نباتُ الفراولةِ الجديدُ الساقَ الجاريةَ لماذا يُسمَّ
ا عن النبات األصلي. ألنها تنمو (تجري) أفقيًّا على األرض بعيدً

؟. ٢ رَ الالجنسيَّ كيفَ تمثّلُ هذهِ الصورةُ التكاثُ
ا دون الحاجة إلى فردٍ آخر. ا نباتًا جديدً ا عن طريق الساق الجارية مكونً يستطيع نبات الفراولة أن يتكاثر منفردً
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. وتُظهرُ هذهِ الصورةُ  ا، ولكنَّ لها خصائصَ متشـابهةً ها كثيرً هذهِ األرانبُ التي في الصورةِ ال تشـبهُ آباءَ

أوجهَ الشبهِ وأوجهَ االختالفِ بينَها.
 

أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالصورةِ: 
ما؟. ١ ، وفيمَ يختلفُ عنهُ هِ فيمَ يشبهُ األرنبُ الصغيرُ عنِ اليمينِ أبويْ

إن نمط فروه يشبه فرو أحد آبائه، وعلى الرغم من تشابه شكل أذنيه مع األب اآلخر إال أنه ال يُشبهه في نمط

الفرو.

؟. ٢ عةً منَ المخلوقاتِ الحيّةِ ا متنوّ رَ الجنسيَّ ينتجُ أنواعً كيفَ تدعمُ هذهِ الصورةُ فكرةَ أنَّ التكاثُ
ال يتطابق لون فرو أي من األرانب الصغيرة مع آبائها.


    

االسمُ   أقرأُ الصورةَ

      

 


لِ التاريخاالسماختبارُ الدرسِ األوّ
            

ةٍ  رُ سببَ شيوعِ التكاثرِ الالجنسيِّ بينَ المخلوقاتِ الحيّةِ التي تعيشُ في بيئاتٍ مستقرٍّ . أُفسّ التفكيرُ الناقدُ
غيرِ متغيّرةٍ.

يتحدُ المشيجُ المذكرُ منَ األبِ معَ المشيجِ . ١
ى: المؤنثِ منَ األمِّ بعمليةٍ تُسمّ

 اإلخصابَأ. 
التكاثرَ الخضريَّب. 
التكاثرَ الالجنسيَّج. 
اإلنقسامد. 

مـا نـوعُ التكاثـرِ الالجنسـيِّ فـي الصـورةِ . ٢
؟ التاليةِ

التبرعمُأ. 
 االنقسامُب. 
التكاثرُ الخضريُّ ج. 
اإلخصابُد. 

٣ .: منْ مزايا التكاثرِ الجنسيِّ

ا.أ.  هاتِهم تمامً األبناءُ يشابهونَ أمّ

  األبناءُ يشتركونَ في صفاتٍ موروثةٍ منْ ب. 
. كال األبوينِ

.ج.  تكونُ حركةُ األبناءِ سريعةً

يكونُ جميعُ األبناءِ إناثًا.د. 

؟. ٤ أيُّ المخلوقاتِ التاليةِ تتكاثرُ بالتبرعمِ
البكتيرياأ. 
نباتُ الفراولةِب. 
النحلُج. 
اإلسفنجيّاتُد. 

A5AS_C02_L01_001_SC07

ا. فإذا تغيرت البيئة ولم يتمكن األب  يعني التكاثر الالجنسـي أنّ األبناء يكونون مماثلين آلبائهم تمامً

ا. من التكيف مع البيئة الجديدة فلن يتمكن األبناء من التكيف أيضً

            

عُ أتوقَّ

. هلْ  هريّـةَ تتكاثـرُ عن طريقِ البـذورِ تعلمـتُ أنَّ النباتـاتِ الزَّ

؟ وهلْ أستطيعُ  باتاتِ التَّكاثرَ منْ دونِ بذورٍ تسـتطيعُ بعضُ النَّ

؟ استعمالَ جزءٍ من النّباتِ إلنتاجِ نباتٍ جديدٍ
 
 
 
 

أختبرُ توقعي

، وأتركُ  ا ١٥سم تقريبًا من ساقِ نباتِ النعناعِ   أقصُّ قطعةً طولهُ

. ، وأزيلُ باقيَ األوراقِ ورقتينِ فقطْ بالقربِ منْ قمةِ الساقِ

ـصُ الجزءَ الذي قطعتُه منَ السـاقِ باسـتعمالِ   أتفحَّ  

لُ مالحظاتي. العدسةِ المكبّرةِ. وأسجّ
 
 
 

نباتٍ يتكاثرُ عن طريقِ  • 
اقِ الجاريةِ  السَّ

صٍّ•  قَ مِ
كبِّرةٍ•  دسةٍ مُ عَ
كأسٍ• 
ماءٍ• 

   


   – 

    




  – 

    
. تبِ بْرَ شبكةِ اإلنترنت، وفي المجالتِ والكُ نسيِّ عَ  أَبحثُ عنْ ثالثِ طرائقَ للتكاثرِ الالجِ

. خلوقاتِ الحيةَ التي تتكاثرُ بهذهِ الطرائقِ الثالثِ دُ المَ  أَجِ

ا بيانيًّا أوْ  . وقد تكونُ لوحتِي رسمً  أعملُ لوحةً أقارنُ فيها بينَ الطرائقِ الثالثِ للتكاثرِ الالجنسيِّ

. مخططًا أوْ جدوالً

ها.  فُ ها على اللوحةِ وأَصِ قُ يةٍ تتكاثَرُ الجنسيًّا، وألصِ ا لمخلوقاتٍ حَ ورً  أَقُصُّ صُ    

 

؟ ، وفيمَ تَختلفُ نسيِّ رِ الالجِ هُ طرائقُ التكاثُ تَشابَ  فيمَ تَ
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االسمُ   العلومُ والرياضياتُ

    

العلومُ والرياضياتُ االسمُ   

 

. نَ نباتاتٍ جديدةً في كلِّ سنةٍ ؛ ليكوِّ أفترضُ أنَّ نباتَ الفراولةِ يتكاثرُ بالساقِ الجاريةِ

١ . . رُ بهِ نباتُ الفراولةِ ي يتكاثَ أستعملُ البياناتِ في الجدولِ أدناهُ الكتشافِ النمطِ الذِ

  

٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة
٢١٨٧ ٧٢٩ ٢٤٣ ٨١ ٢٧ ٩ ٣ عددُ النباتاتِ

٢ . . أطبّقُ النمطَ في تعبئةِ الفراغاتِ في الجدولِ

 

عدد النباتات في كل سـنة يساوي ثالثة يسـاوي أضعاف السنة التي تسبقها: إذا القاعدة هي: 
المدخلة × ٣= المخرجة  

   

االسمُ   العلومُ والرياضياتُ

    

العلومُ والرياضياتُ االسمُ   

 
تتكاثـرُ بعضُ المخلوقاتِ الحيـةِ - ومنها البكتيريا – 
بسـرعةٍ كبيـرةٍ، ويـزدادُ عددُهـا؛ إذْ تسـتطيعُ بكتيريـا 
. نَ عدةَ مئاتٍ في بضعِ ساعاتٍ واحدةٌ أنْ تتكاثرَ لتكوِّ

. ويزدادُ عـددُ البكتيريا في  وفـي فتراتٍ زمنيـةٍ منتظمةٍ
، قاعدتُـه ضـربُ عـددِ الخاليا  ـا لنمـطٍ الجـدولِ وفقً
. البكتيريةِ في أيِّ خانةِ في العددِ ٢ ليعطيَ العددَ التاليَ

  
١٠٠ ٨٠ ٦٠ ٤٠ ٢٠ ٠ الزمنُ بالدقائقِ
٦٤٠ ٣٢٠ ١٦٠ ٨٠ ٤٠ ٢٠ عددُ البكتيريا

 

 


الكتشاف النمط 

�   أرتبُ البياناتِ في جـدولِ تكاثرِ البكتيريا في هذه 
. الصفحةِ

ى  ى المدخلة (٢٠) وعددٍ يليهِ يسمّ �   أبدأ بعددٍ يسـمّ
المخرجة (٤٠).

؛ ألصلَ الى  �   أُجـري عمليـةً أوْ أكثـرَ على المدخلـةِ
. قيمةٍ تساوي المخرجةَ

٢٠*٢=٤٠

ي تتغيرُ فيـهِ القيمُ في  دُ القاعدةَ أوِ النمـطَ الذِ �   أحـدّ
. الجدولِ

: ضربُ المدخلةِ في الرقم ٢. القاعدةُ

. �  أطبّقُ القاعدةَ على باقِي القيمِ فِي الجدولِ





 

          
             



 

   






يرشح التكاثر اجلنيس والتكاثر الالجنيس. �

يقارن بني التكاثر اجلنيس والتكاثر الالجنيس. �

: تقديم الدرس أوالً
� 

واحليوانات،  النباتات  تكاثر  طريقة  وصف  الطالب  إىل  اطلب 
واكتب إجاباهتم عىل السبورة. إجابات حمتملة: تلد آباء احليوانات 

الصغار. تنمو النباتات من البذور، ثم اسأل:

كيف تتكاثر النباتات؟ إجابات حمتملة: تنمو بعض النباتات  �
من البذور، وينمو بعضها اآلخر من أجزاء النباتات املختلفة.

كيـف تتكاثر احليوانات؟ تقبل مجيـع اإلجابات املعقولة عن  �
التكاثر اجلنيس يف احليوانات.

وجـه انتباه الطالب إلى السـؤال المكتـوب تحت "أنظر 
وأتساءل"، ثم اسأل:

كيف نمـت هذه النباتات دون بـذور أو أبواغ؟ تقبل  �
إجابات الطالب املعقولة. قد يميز بعض الطالب أن 

النباتات نمت من أجزاء من النباتات.
اكتـب األفكار على السـبورة، وانتبه إلـى أي مفاهيم غير 
صحيحة قد تكون لديهم، وعالجها في أثناء سير الدرس.


اعرض عىل الطالب كتابًا عن التكاثر الالجنيس يف النباتات، وشجعهم 

عىل النظر إىل صور األنواع املختلفة من التكاثر الالجنيس، ثم اسأل: 

ما املشـرتك بـني مجيع أنـواع التكاثـر يف النباتات؟ أن األبنـاء مجيعهم  �
ينحدرون  من أب واحد.

ـا بمالحظـة هـذه النباتات؟ تقبـل إجابـات الطالب  � هـل قمـت يومً
املعقولة.
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٢٥ دقيقة  مجموعة ثنائية

ا   قبـل أسـبوعين من النشـاط، أحضـر جزءً
ـا من نبـات معروف، وامأل ثلثي كأس بالسـتيكية بالماء.  مقطوعً
ا عن ضوء  وضع الجزء المقطوع  من النبات في الماء وليكن بعيدً
الشمس المباشـر. ينبغي أن تبدأ الجذور بالنمو من الساق خالل 
ا  ر لهم عددً ١٠ أيـام. اعـرض النبات أمام طالب الفصـل أو حضّ
كافيًا من أجزاء النبات المقطوعة ليقوموا بعمل النشاط بأنفسهم.
حدد منطقة بعيدة عن ضوء الشمس المباشر داخل الفصل، وضعْ 
األجزاء فيها؛ ليتمكن الطالب من مالحظتها. سـيحتاج الطالب 

ا لمدة ١٠ أيام متتالية. إلى مالحظة األجزاء مدة ٥ دقائق يوميًّ

النباتات  بعض  أن  الطالب  سيستنتج  النشاط  هذا  في  الهدف. 
يمكن أن تنمو دون بذور.


أتوقع. توقع محتمل: إذا وضعت سـاق نبات في الماء فإنه ينمو 

ا.  ليصبح نباتًا جديدً

  احـذر! اطلب إلى الطـالب ضرورة توخي الحـذر في أثناء 
قطع الساق.

 يجب على الطالب مالحظة أن السـاق تخلو من  
الجـذور، ولكنها تحتوي على براعم صغيرة على مسـافات 

متقاربة.

 بعد مرور أسبوعين، على الطالب مالحظة  
بدء نمو جذور صغيرة تشبه الشعر على الساق.

 سـتتنوع اإلجابات. إجابة محتملة: ستبدأ الجذور  
في النمو من الجزء المقطوع.

نعم، سـيبدأ النبات الجديد في النمو مباشرةً من جزء النبات  
المقطوع دون الحاجة إلى بذرة.



قطعت  أجزاء  من  ينمو  قد  النبات  أن  يذكروا  أن  الطالب  على 
منه. وعليهم تصميم تجربة الختبار توقعهم. ينمو نبات اللبالب 

بسرعة من ساق النبات نفسه.



اطلب إىل الطالب التفكري يف أجزاء أخر من النبات يمكن أن 
ا . تنمو لتصبح نباتًا جديدً

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطالب:
  يعبر عن توقعاته بلغة سليمة.

            ينفذ اإلجراءات الالزمة الختبار الفرضية بدقة.
           يسجل المالحظات والنتائج بطريقة منظمة.

            يتوصل إلى نتائج مرتبطة بالمالحظات والبيانات التي 
جمعها في أثناء تنفيذ النشاط.

 ينفذ ٣ مهامّ بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة. 

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.







ثانيًا: تنفيذ الدرس


 كلف الطالب قراءة صور الدرس، ومناقشـة 
األسئلة المرافقة لها.

اطلـب إلى الطـالب إجابة أسـئلة المخطط التمهيـدي للدرس 
الواردة في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة. ثم اطلب إليهم 
مراجعـة إجاباتهم وتعديلهـا بعد االنتهاء من دراسـة كل عنوان 

رئيس في الدرس.

كلـف الطـالب قـراءة المفـردات وتعريفاتهـا فـي 
، وسجل إجاباتهم على السبورة.   صفحات الدرس بصوت عالٍ

 

كلف الطالب تعبئة املنظم التخطيطي٧ 
بعد قـراءة كل  صفحتـني من الدرس. 
ويمكن االستعانة بأسئلة "أخترب نفيس". 




� 
أخرب الطالب أن هذا الدرس يصف طريقتني لتكاثر املخلوقات 

احلية، ثم اسأل:

مـا نـوع التكاثـر الـذي يشـمل وجـود أب واحـد؟ التكاثر  �
الالجنيس.

ما نوع التكاثر الذي يتطلب حدوث عملية إخصاب؟ �
التكاثر اجلنيس.

� 

اطلـب إىل الطـالب دراسـة صور املخلوقـات احليـة وأبنائها يف 
ه انتباههم إىل تشـابه األبناء واختالفهم مع اآلباء،  الكتاب.ووجّ

ثمَّ اسأل:

ما نوع التكاثر الشائع يف النباتات؟ التكاثر الالجنيس. �

ملاذا تشـبه صغـار األسـد أبوهيا؟ تكتسـب الصغـار يف أثناء  �
التكاثر اجلنيس صفات من كال األبوين.







       
 .تنحـدرُ المخلوقـاتُ الحيـةُ مـنْ مخلوقـاتٍ حيـةٍ أخـر
ويعتمدُ بقاءُ النّوعِ الواحدِ منَ المخلوقاتِ الحيّةِ على قدرتهِ 
. فكلُّ مخلوقٍ حيٍّ ينحدرُ من مخلوقٍ  على إنتاجِ أفرادٍ جددٍ
رِ التي  ـهِ، وذلك عنْ طريقِ عمليـةِ  التّكاثُ حـيٍّ منَ النوعِ نفسِ
تشـملُ انتقالَ المادةِ الوراثيةِ منَ اآلباءِ إلى األبناءِ. وتحتوي 
مُ في شـكلِ المخلوقِ  المـادةُ الوراثيةُ على معلوماتٍ تتحكَّ
ُ الوراثيـةُ - ومنهـا طـولُ النباتِ  فـة هِ. والصِّ هِ وصفاتـِ وأدائـِ
. فالطولُ ولونُ  ه- منْ خواصِّ  المخلوقِ الحيِّ ولـونُ أزهارِ
األزهـارِ صفاتٌ تنتقـلُ منَ اآلباءِ إلـى األبناءِ.وهناكَ نوعانِ 

 . ، هما التّكاثرُ الجنسيُّ والتَّكاثرُ الالجنسيُّ منَ التّكاثرِ

 
ـرُ الجنســيُّ هـو إنتـاجُ مخلوقـاتٍ حيةٍ جديـدةٍ منْ  التكاثُ
رٍ منَ  . يبدأُ تكوينُ المخلوقِ الحيِّ باتحادِ مشـيجٍ مذكَّ أبوينِ
 . ى اإلخصابَ األبِ معَ مشـيجٍ مؤنثٍ منَ األمِّ بعمليةٍ تسـمَّ
بةٌ تحتوي علـى المادةِ  وينتـجُ عـنِ اإلخصابِ خليـةٌ مخصّ
و هذهِ الخليـةُ حتَّى تصيرَ  ، ثم تنمُ الوراثيـةِ منْ كال األبويـنِ

ما. ا يحملُ صفاتٍ منَ األبوينِ كليهِ ا جديدً فردً

تحدثُ عمليةُ اإلخصابِ في كثيرٍ منَ النباتاتِ والحيواناتِ 
. قـالَ اللهُ تعالى:  واإلنسانِ

                 اإلنسان.

      
    

  ←
     

←
  


 
 
 

  ←








   

وأربعة  أعمدة  ثالثة  من  مكونًا  جدوالً   السبورة  عىل  اعمل   
صفوف، واكتب يف العمود الثاين (تكاثر ال جنيس)، ويف العمود الثالث 
(تكاثر جنيس)، ثم اكتب داخل العمود األول يف الصفوف ٢-٤ الكلامت 

التالية: اآلباء، الصفات، اإلخصاب.

عدة  السبورة  عىل  الكلامت  قراءة  الطالب  كلّف  مستو مبتدئ 
مرات.

مستو عادي  كلّف الطالب تعبئة اجلدول بكلمة أب واحد وأبوين 
اثنني، وصفات متشاهبة أو خمتلفة، وكلمة نعم أو ال (لإلخصاب).

مستو متقدم  كلّف الطالب عمل ملخص للمعلومات يف اجلدول؛ 
لوصف كل من التكاثر اجلنيس والتكاثرالالجنيس.






  

ـرُ الالجنسـيُّ هو إنتـاجُ مخلوقـاتٍ حيةٍ من  التّكاثُ
. وينتجُ عنهُ أبناءٌ يحملونَ الصفاتِ  أبٍ واحدٍ فقطْ
. ال يحـدثُ في هذا  هـا األبُ الوراثيـةَ التـي يحملُ
النـوعِ مـنَ التّكاثرِ اتحـادُ خاليا جنسـيةٍ منَ األبِ 
. وبسـببِ وجـودِ أبٍ واحدٍ ال يحدثُ اتحادٌ  واألمِّ

للمادةِ الوراثيةِ . 

طريقـةُ التكاثرِ الالجنسـيِّ موجودةٌ فـي الممالكِ 
؛ فجميعُ أفـرادِ مملكـةِ البكتيريـا، ومعظمُ  السـتِّ
الئعيـاتِ الوحيـدةِ الخليةِ ومعظـمُ الفطرياتِ  الطّ

ا. ، تتكاثَرُ الجنسيًّ باتاتِ والعديدُ منَ النَّ

كمـا أنّ بعـضَ الحيوانـاتِ - ومنهـا قنفـذُ البحـرِ 
ا،  رَ الجنسـيًّ والمرجانُ والديدانُ - تسـتطيعُ التكاثُ
فـادعِ  والضَّ ـحالي  السَّ أنـواعِ  بعـضُ  وكذلـك 

. واألسماكِ والحشراتِ

  
  

 

       
     
     

تستطيعُ بعضُ المخلوقاتِ الحيةِ 
ا. رَ الجنسيًّ العديدةِ الخاليا التكاثُ

     

اال دورَ هلا يف التكاثر١ِتكاثرٌ الجنيسٌّ هم متامً اليشبهونَ آباءَ

ي الدورَ األسايس٢َّتكاثرٌ جنيسٌّ خيتلفونَ عنْ آبائِهم يف تؤدِّ
نعمبعضِ الصفاتِ

 هو إنتـاجُ مخلوقـاتٍ حيةٍ من 
. وينتجُ عنهُ أبناءٌ يحملونَ الصفاتِ  أبٍ واحدٍ فقطْ
. ال يحـدثُ في هذا  هـا األبُ الوراثيـةَ التـي يحملُ
. وينتجُ عنهُ أبناءٌ يحملونَ الصفاتِ  أبٍ واحدٍ فقطْ
. ال يحـدثُ في هذا  هـا األبُ الوراثيـةَ التـي يحملُ
. وينتجُ عنهُ أبناءٌ يحملونَ الصفاتِ  أبٍ واحدٍ فقطْ

النـوعِ مـنَ التّكاثرِ اتحـادُ خاليا جنسـيةٍ منَ األبِ 
. وبسـببِ وجـودِ أبٍ واحدٍ ال يحدثُ اتحادٌ  واألمِّ
النـوعِ مـنَ التّكاثرِ اتحـادُ خاليا جنسـيةٍ منَ األبِ 
. وبسـببِ وجـودِ أبٍ واحدٍ ال يحدثُ اتحادٌ  واألمِّ
النـوعِ مـنَ التّكاثرِ اتحـادُ خاليا جنسـيةٍ منَ األبِ 

طريقـةُ التكاثرِ الالجنسـيِّ موجودةٌ فـي الممالكِ 
؛ فجميعُ أفـرادِ مملكـةِ البكتيريـا، ومعظمُ  السـتِّ
الئعيـاتِ الوحيـدةِ الخليةِ ومعظـمُ الفطرياتِ  الطّ

       

  

� 

ح  التكاثر اجلنيس: اكتب التعبري (التكاثر اجلنيس) عىل السبورة، ووضّ
من  جديدة  حية  خملوقات  تكوين  تعني  (تكاثر)  كلمة  أن  للطالب 

أبوين.
ح للطالب أن تعبري اإلخصاب يعني احتاد  املشيج  اإلخصاب: وضّ
(احليوان  الذكري  املذكر  املشيج  مع  األنثوية)  (البويضة  املؤنث 

املنوي) لتكوين األبناء.

السبورة،  عىل  الالجنيس،  التكاثر  مفردة  اكتب  الالجنيس:  التكاثر 
ووضح للطالب أن التكاثر الالجنيس يعني تكوين املخلوقات احلية 

اجلديدة من أب واحد.

� 
من املفاهيم غري الصحيحة لد البعض أن التكاثر الالجنيس يقترص 

فقط عىل املخلوقات احلية الدقيقة، ومنها البكترييا والطالئعيات.

  تستطيع بعض المخلوقات الحية المتعددة 
ا. عىل الطالب معرفة أن بعض  الخاليا التكاثر الجنسيًّ
املخلوقـات احليـة -ومنهـا اهليـدرا واإلسـفنجيات- 
ا بالتربعم، وبعضهـا اآلخر مثل نجم  تتكاثـر ال جنسـيًّ
البحر تسـتطيع النمـو من أجزاء متقطعـة من املخلوق 

احلي األصيل.


 يتحد املشـيج املذكر (احليوان املنوي) واملشيج املؤنث  •

بة. ا لتكوين البويضة املخصّ (البويضة) معً
 إذا مل يكن لد اآلباء صفات مرغوب فيها فإن  •

هذه الصفات ستستمر يف الظهور يف األبناء، أما التكاثر اجلنيس 
فقد تظهر صفات جديدة مرغوب فيها.

ا ملبدأ الفروق الفردية من خالل:  تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً
دعـم إضــايف اطلب إىل الطالب رسم دائرتني متقاطعتني، يكتب 

الالجنيس)،  (التكاثر   األخر وفوق  اجلنيس)،  (التكاثر  إحدامها  فوق 
التكاثر،  أنواع  من  نوع  لكل  وصف  التقاطع  خارج  دائرة  كل  يف  ويكتب 

ويكتب يف منطقة التقاطع عبارة تصف اخلصائص املشرتكة بني النوعني. 
إثــــــراء اطلب إىل الطالب البحث عن طريقة واحدة من 

ا يوضح فيه كيف تتكاثر املخلوقات  طرائق التكاثر، ويكتب الطالب تقريرً
ع الطالب عىل تبادل التقارير بينهم. احلية هبذه الطريقة. شجّ






      

تتكاثرُ مجموعــةٌ واسـعـــةٌ منَ المخلوقــاتِ الحيَّــةِ 
، منها: االنقسامُ والتبرعمُ والتكاثرُ  ا بعدةِ طرقٍ الجنسـيًّ

. الخضريُّ


الئعيـاتِ الوحيـدةِ  الطّ البدائيـات والبكتيريـا ومعظـمُ 
الخليـةِ تتكاثَـرُ عـنْ طريقِ انقسـامِ الخليـةِ الواحدةِ إلى 
ةُ الوراثيّةُ فـي المخلوقِ الحيِّ  . تتضاعفُ المادّ خليّتيـنِ
، بحيـثُ يحصـلُ كال المخلوقينِ  قبـلَ عمليةِ االنقسـامِ
الحيّينِ الناتجينِ عنْ عمليةِ االنقسامِ على المادةِ الوراثيةِ 
ـها. بعضُ أنواعِ البكتيريا قدْ تنقسـمُ إلى خليتينِ كلَّ  نفسِ

. عشرِ أو عشرينَ دقيقةً


يدرا  هنـاكَ مخلوقـاتٌ حيـةٌ -منهـا اإلسـفنجياتُ والهَ
. وفي  مِ وبعـضُ الفطريـاتِ - تتكاثرُ عـنْ طريـقِ التّبرعُ
و جزءٌ منْ جسمِ المخلوقِ الحيِّ  مِ ينمُ أثناءِ عمليةِ التبرعُ
ا. في بعضِ المخلوقاتِ  ا حيًّا جديـدً األبِ مكونًا مخلوقً
 . ، ويسـتمرُّ في النّموِّ الحيةِ ينفصلُ هذا الجزءُ عنِ األبِ
وفي بعضِ المخلوقاتِ الحيةِ األخرـ  ومنها المرجانُ 

. ا باألبِ نُ ملتصقً مُ المتكوِّ عُ رْ ـ يبقى البُ
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١٥ دقيقة  مجموعة ثنائية

 يقارن الطالب بين األنواع المختلفة للتكاثر الالجنسي. 
 اإلنترنت، كتب ومجالت علمية.

             شـجع الطـالب عـىل البحـث يف األنـواع املختلفـة للتكاثر   
الالجنـيس باسـتخدام الكلـامت: انقسـام، تربعـم، تكاثـر 

خرضي. 

باالنقسـام  الطالئعيـات  مـن  والعديـد  البكترييـا  تتكاثـر           
(االنشطار). كام  تتكاثر اهليدرا وبعض  الالسعات بالتربعم. 
ويتكاثـر نبـات النعناع والفراولـة وبعض أنواع األعشـاب 

بالتكاثر اخلرضي.

ا           تتشـابه يف أن مجيع أشكال التكاثر الالجنيس يلزم أبًا واحدً  
فقـط لتكوين األبناء. وختتلف يف أن كل شـكل من أشـكال 

التكاثر الالجنيس له آلية خمتلفة يف تكوين األبناء.

� 
اطلب إلـى الطالب النظر إلى صور مخلوقـات حية تتكاثر 
ا وصور أبنائها، واطلـب إليهم وصف األبناء. على  الجنسـيًّ

ا، ثم اسأل: الطالب إدراك أن األبناء يشبهون آباءهم تمامً

كيف تعرف أن األبناء الذيـن ينتجون عن التكاثر الالجنيس  �
ا؟ إجابات حمتملة: يرثون املادة الوراثية  يشـبهون آباءهم متامً

لألب. حيملون الصفات نفسها التي حيملها األب.

االنقسـام  � الالجنـيس؟  التكاثـر  مـن  املختلفـة  األنـواع  مـا 
بة، التكاثر  (االنشـطار)، التربعم، النمو من بويضة غري خمصّ

اخلرضي.

ا ملبدأ الفروق الفردية من خالل: تلبي هذه األسئلة احتياجات الطالب وفقً
التكاثر  أنواع  من  نوع  باالنقسام؟  املقصود  ما  دعـم إضــايف 
الالجنيس؛ حيث ينقسم املخلوق احلي ببساطة إىل خليتني بعد نسخ مادته 

الوراثية.
ما املقصود بالتربعم؟ نوع من أنواع التكاثر الالجنيس؛ حيث ينمو جزء 

ا. ا يشبه أباه متامً ا حيًّا صغريً صغري من جسم األب فيصبح خملوقً
أم  التربعم  األبناء:  يف  كبري  تنوع  عنه  ينتج  أهيام  إثــــــراء 
التكاثر اخلرضي؟ كال النوعني يُعدّ من التكاثر الالجنيس، مما يعني إنتاج 
ا يف كال النوعني، أي ال يوجد تنوع يف األبناء يف  أبناء يشبهون آباءهم متامً

كال النوعني من التكاثر.






 

رِ   يمكـنُ لبعـضِ النباتـاتِ أنْ تتكاثَـرَ بنـوعٍ مـنَ التّكاثُ
؛ حيثُ تنمو نباتاتٌ  رَ الخضريَّ ى التّكاثُ الالجنسيِّ يسمَّ

. ، أو السيقانِ ، أو الجذورِ ا منَ األوراقِ جديدةٌ انطالقً

رُ عنْ طريقِ  ـَ العديــدُ منَ النبـاتاتِ الشــائعـةِ تتكاثـ
 ، سُ في التربةِ ، وهيَ سـاقُ نباتٍ تغرَ السـاقِ الجاريةِ
ا، ومنها  و وتصبـحُ نباتًا جديـدً هـا، فتنمُ ويتـمُّ تدعيمُ
. كما يمكنُ للسـاقِ الجاريـةِ أن تنموَ  نبـاتُ النعنـاعِ
يةِ، ومنْ ذلكَ نباتُ  إلى أسفلَ منْ أفرعِ النباتِ المتدلّ
، وبعضُ أنواعِ شـجرِ  الفراولـةِ، ومعظـمُ األعشـابِ

. ، والسرخسياتُ الحورِ

 
فـادعِ  والضّ والحشـراتِ  األسـماكِ  أنـواعِ  بعـضُ 
ا بطرقٍ مختلفـةٍ. فإناثُ  ـحالي تتكاثرُ الجنسـيًّ والسّ
بُ البيوضُ  ، وقدْ تخصَّ هذهِ الحيواناتِ تضعُ البيوضَ

. وفي بعضِ الحاالتِ قد تنمو البيوضُ إلى  بعدَ ذلكَ
ما تضعُ  . فمثالً عندَ مخلوقٍ حيٍّ جديدٍ دونَ إخصابٍ
هـا، والبعضُ  ـبُ بعضُ ملكـةُ النّحـلِ البيـوضَ تخصَّ
بةُ إلى إناثِ  . تنمو البيوضُ المخصّ بُُ اآلخرُ ال يخصَّ
و البيـوضُ غيرُ  ، بينمـا تنمُ النحـلِ أو النحـلِ العامـلِ

. بةِ إلى ذكورِ النحلِ المخصّ

    

 
     

          
     

  

         
  

       
     



  

� 
ه انتباه الطالب إلى صور االنقسام والتبرعم في الكتاب.  وجّ
وناقشهم في التشابه بين هذه العمليات واختالفها، ثم اسأل:

ما أهم فرق بني هذه العمليات؟ حيدث االنقسـام يف املخلوق  �
ن مـن خلية واحـدة فقط. أمـا التربعـم فهو نمو  احلـي املكوّ

ا.  ا حيًّا جديدً أجزاء صغرية من جسم األب لتصبح خملوقً

� 

ح للطـالب أن التكاثر الخضري نوع من  التكاثر الخضري: وضّ
أنـواع التكاثر الذي يسـتخدم النسـيج النامي فـي النبات والذي 

يُسمى النسيج الخضري.

ـح للطالب أن السـاق الجاريـة عبارة عن  السـاق الجاريـة: وضّ
ساق تنمو بشكل أفقي مع سطح التربة، وينتج عنها نبات جديد.



 الساق


 أوالً : يعمـل املخلـوق احلـي نسـخة مطابقـة ملادتـه  •

الوراثيـة. ثانيًـا : ينقسـم املخلـوق احلـي إىل خملوقـني حيـني 
جديدين.

النحل العامل إناث نمت من بويضات خمصبة،  •
أما ذكور النحل فقد نمت من بويضاتٍ غري خمصبة.


التوالـد العذري نوع مـن أنواع التكاثر الالجنيس. ينمـو اجلنني أو البذرة 
دون تلقيـح مـن الذكر. ويسـتخدم التوالـد العـذري يف املجتمعات التي 
تتكون مـن اإلناث فقط. فبعض النباتات (غـري معقدة الرتكيب) وبعض 
الفقاريـات مثل السـحايل والسـلمندر وبعـض الالفقاريـات تتكاثر عن 

ا. طريق التوالد العذري أيضً
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ـأَ اللهُ - سـبحانَه وتعالَـى - لبعـضِ المخلوقاتِ  هيَّ
هـا اآلخـرُ  ا، ويتكاثـرُ بعضُ الحيّـةِ أنْ تتكاثَـرَ جنسـيًّ
ا  ا. إنَّ المخلوقاتِ الحيةَ التي تتكاثرُ ال جنسيًّ الجنسيًّ
؛ لذا يمكنُها  رِ ها على بعضٍ فـي التكاثُ ال يعتمـدُ بعضُ
هـا، وينتج عن  العيـشُ فـي عزلةٍ عنْ باقـي أفرادِ نوعِ
ا في قدرتِها  ا أفراد متشـابهون تمامً تكاثرها ال جنسـيًّ

على التكيُّفِ معَ البيئةِ التي يعيشون فيها.

نِ  عِ والتحسُّ التكاثرُ الجنسيُّ يساعدُ على تحقيقِ التنوُّ
، يتيحُ  المتواصـلِ فـي صفـاتِ المخلوقـاتِ الحيّـةِ
لألبنـاءِ إمكانيةَ التكيفِ بشـكلٍ أفضلَ مـعَ التّغيّراتِ 
هم  ا؛ فبعضُ هـم تمامً البيئيـةِ. واألبناءُ ال يشـبهونَ آباءَ

. قدْ يكونُ أقصرَ أو أطولَ أو أسرعَ منَ البعضِ اآلخرِ

ـريعِ مثـالً ميزةً لبعضِ  ـدُّ القدرةُ على الركضِ السَّ عَ  تُ
. فالفئرانُ البطيئةُ  المخلوقـاتِ الحيةِ، ومنها الفئـرانُ
ومنهـا  بسـهولةٍ،   األخـر الحيوانـاتُ  هـا  تصطادُ
ـريعةُ فتعيشُ مدةً  ـا الفئرانُ السّ . أمَّ الثعابيـنُ أو البومُ
، فتنقـلُ هـذهِ الصفةَ ( القـدرةَ على  ، وتتكاثَـرُ أطـولَ

) إلى أبنائِها. الركضِ السريعِ

                    
 

      



  

   




� 
ف الفروق بني التكاثر اجلنيس والالجنيس،  اطلب إىل الطالب تعرُّ
وسجل إجاباهتم عىل السبورة. التكاثر الالجنيس يتطلب وجود 
ا التكاثر اجلنيس  أب واحد فقط، ينتج عنه أبناء مطابقة آلبائها. أمّ
أبناء حيملون صفات من  ينتج عنه  اثنني،  أبوين  فيتطلب وجود 

كال األبوين. ثم اسأل:

ما ميزة التكاثر الالجنيس؟ ال حيتاج املخلوق احلي إىل وجود  �
آخر ليتكاثر.

ــا عــن تكـاثـر  � مـا ميـزة أن يكــون املخـلــوق احلــي ناجتً
جـنـيس؟ إجابـة حمتملة: يسـبب تنـوع األبناء وإنتـاج أنواع 
تستطيع التكيف مع التغريات البيئية بشكل أفضل من اآلباء.



 ختتلف األرانب الصغرية بعضها عن بعض، وال تتشابه 
ـا مع أبوهيا؛ مما يعني أهنا حتمـل صفات من كال األبوين وأهنا  متامً

نتجت عن التكاثر اجلنيس.

� 
راجـع مفردات الدرس، وكلّـف الطالب العمل في مجموعات 
لتنفيذ نشـاط مفـردات الدرس الـوارد في كتـاب تنمية مهارات 
القراءة والكتابة، ثم رسـم خرائط مفاهيميـة للربط بين مفردات 

الدرس جميعها.


 إجابـة حمتملة: عند وجود عدو مفـرتس للفئران فإنه  •

هياجـم ويأكل الفئـران البطيئـة احلركـة، بينام تتمكـن الفئران 
الرسيعة من البقاء والتكاثر لتكون يف املستقبل مجاعات جديدة 

من الفئران الرسيعة.
 حيدث التكاثر الالجنـيس دون وجود تزاوج  •

بني خملوقني حيني.


اطلـب إلى الطالب أن يبحثوا فـي تكاثر مخلوق معين من الالفقاريات، 

ا يجيبون فيه عن األسئلة التالية: ثم يكتبوا تقريرً

هل يتكاثر احليوان جنسيًّا أو الجنسيًّا، أو بكال النوعني؟ �

ما عدد اآلباء يف التكاثر؟ �

كيف تقارن بني صفات األبناء وصفات اآلباء؟ �
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ثالثًا: خامتة الدرس


ر    ← ملخص مصوّ
وجه انتباه الطالب إىل الصور وملخصاهتا، ملراجعة أهم األفكار 

التي وردت يف الدرس.

 
 

آخر  يف  املعلم  مصادر  يف  املطوية  لعمل  الالزمة  التعليامت  انظر 
الدليل.

أفكر، وأحتدث، وأكتب   ←
 التكاثر الخضري.  

 

ينمو برعم صغري عىل جسم  املخلوق األب

قد ينفصل الربعم

ا عنه ا باألب أو بعيدً ينمو الربعم  ملتصقً

ن التكاثـر الجنسـي أبنـاء يحملون     يكـوّ
صفات جديدة تتكيف بشكل أفضل مع التغيرات البيئية.
.  (ب) ينتجون عن أبٍ واحدٍ 

 يمكـن أن تتكاثـر المخلوقـات الحية  
ا فقط. ومن طرق  ا، وهو تكاثـر يتطلب أبًا واحـدً الجنسـيًّ
التكاثر الجنسي: االنقسام، والتبرعم، والتكاثر الخضري. 
ا، وهذا النوع من التكاثر  كما تتكاثر المخلوقات الحية جنسيًّ
يتطلـب وجود أبوين اثنين، حيث يندمج مشـيج مذكر من 

األب مع مشيج مؤنث من األم إلنتاج بويضة مخصبة.

تقبـل جميع تقارير الطالب التي تشـمل معلومات عن النعجة 
دوللي؛ كتاريخ والدتها وتاريخ موتها.

   
عدد ذكور النحل= ٧٥٠ ذكر نحل.



 كلّف الطالب كتابة وصف للتكاثر الجنسي والالجنسي 
بأسلوبهم الخاص أو بلغتهم الخاصة.

 كلّف الطالب عمل جدول للمقارنة بين عمليات التكاثر 
الجنسي وعمليات التكاثر الالجنسي.

ـص خصائص األنواع   كلّف الطالب عمـل جدول يُلخّ
المختلفة من التكاثر الالجنسـي: االنقسـام، التبرعم، التكاثر الخضري، 

وخصائص التكاثر الجنسي.






       

 
  

البياناتِ فـي جدولٍ كمـا في جدولِ  ◀  أرتّـبُ 

تكاثرِ البكتيريا في هذهِ الصفحةِ.

، وليكنْ العددُ ٢٠  ى المدخلةَ ◀  أبدأُ بعددٍ يسـمّ

دُ  ، وأحدِّ في صـفِّ عددِ البكتيريا في الجدولِ

ى المخرجـةَ  قيمـةَ العـدد الـذي يليـه ويسـمّ

.(٤٠)

ـى المدخلةِ ألصلَ  ◀  أُجـري عمليـةً أوْ أكثرَ علَ

. ي المخرجةَ الى قيمةٍ تساوِ

٢٠× ٢= ٤٠

ي تتغيّرُ فيهِ القيمُ  دُ القاعدةَ أوِ النمطَ الـذِ ◀  أحدّ

في الجدولِ (عدد البكتيريا).

: ضربُ المدخلةِ في  الرقمِ ٢. القاعدةُ

. ى باقِي القيمِ فِي الجدولِ ◀  أطبّقُ القاعدةَ علَ

تتكاثـرُ بعـضُ المخلوقاتِ الحيـةِ - ومنهـا البكتيريا 
ها؛ إذْ تسـتطيعُ بكتيريا  – بسـرعةٍ كبيرةٍ، ويزدادُ عددُ
نَ عدةَ مئاتٍ مـن البكتيريا في  واحـدةٌ أنْ تتكاثـرَ لتكوِّ

 . بضعِ ساعاتٍ

لَ تكاثرِ البكتيريا خاللَ فتراتٍ  يبيّنُ الجدولُ أدناهُ معدّ
ا  زمنيةٍ منتظمةٍ. ويزدادُ عددُ البكتيريا في الجدولِ وفقً
، قاعدتهُ ضـربُ عددِ الخاليـا البكتيريةِ في أيِّ  لنمـطٍ

خانةِ في العددِ ٢ ليعطيَ العددَ الذي يليه.

 

١٠٠ ٨٠ ٦٠ ٤٠ ٢٠ ٠ الزمنُ بالدقائقِ
٦٤٠ ٣٢٠ ١٦٠ ٨٠ ٤٠ ٢٠ عددُ البكتيريا

           








�  




�   
راجع مع الطالب كيف تُستخدم البيانات في الجدول الكتشاف 
نمـط تغير أعـداد البكتيريا مـع الزمن. واعـرض أمامهم جدول 
تكاثـر البكتيريـا، وناقـش معهـم كيـف يتـم تحديـد المدخلـة 
والمخرجـة والقاعدة، ثم اطلـب إليهم تطبيـق القاعدة لإلجابة 

عن السؤال التالي:

إذا كان عدد اخلاليا البكتريية عند بدء االنقسـام ١٥، فام عدد  �
اخلاليا البكتريية بعد ٢٠ دقيقة؟ ٣٠ خلية بكتريية.

�   
ارسـم جدول تكاثر البكتيريا على السـبورة، وامأل صفّ بيانات 
ف عدد  الزمن بالدقائق باألرقام التالية: (٠، ٢٠، ٤٠، ٦٠)، وصِ
الكتيريـا باألرقام التاليـة (٥، ١٠)، ثم اطلب إلى الطالب إيجاد 
عدد الخاليا البكتيرية عند ٤٠، ٦٠ دقيقة على التوالي. ٢٠، ٤٠


اطلـب إلى الطـالب البحث في مصـادر المعلومات المتاحـة عن النمو 
السكاني في المملكة العربية السعودية كل ١٠ سنوات منذ عام ١٩٠٠م 

حتى عام ٢٠١٠م. 
اطلب إلى الطالب تمثيل نتائجهم بيانيًّا.







 
نَ نباتاتٍ جديدةً في كلِّ سنةٍ. ؛ ليكوِّ و بواسطةِ الساقِ الجاريةِ أفترضُ أنَّ نباتَ الفراولةِ ينمُ
رُ فيهِ نباتُ الفراولةِ. ي يتكاثَ أستعملُ البياناتِ في الجدولِ أدناهُ الكتشافِ النمطِ الذِ 

   
٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنةُ

٢٤٣ ٢٧ ٩ ٣ عددُ النباتاتِ

 . أطبّقُ النمطَ في تعبئةِ الفراغاتِ في الجدولِ 

    

    

   
اطلـب إلى الطالب اكتشـاف قاعـدة النمط التـي يمكن تطبيقها 

على األعداد المبينة في جدول بيانات تكاثر الفراولة 
  قاعدة النمط المخرجة = المدخلة ×    قاعدة النمط المخرجة = المدخلة × ٣ .  

.٨١، ٢٤٣، ٧٢٩، ٢١٨٧      



   

االسمُ   العلومُ والرياضياتُ

    

العلومُ والرياضياتُ االسمُ   

 
تتكاثـرُ بعضُ المخلوقاتِ الحيـةِ - ومنها البكتيريا – 
بسـرعةٍ كبيـرةٍ، ويـزدادُ عددُهـا؛ إذْ تسـتطيعُ بكتيريـا 
. نَ عدةَ مئاتٍ في بضعِ ساعاتٍ واحدةٌ أنْ تتكاثرَ لتكوِّ

. ويزدادُ عـددُ البكتيريا في  وفـي فتراتٍ زمنيـةٍ منتظمةٍ
، قاعدتُـه ضـربُ عـددِ الخاليا  ـا لنمـطٍ الجـدولِ وفقً
. البكتيريةِ في أيِّ خانةِ في العددِ ٢ ليعطيَ العددَ التاليَ

  
١٠٠ ٨٠ ٦٠ ٤٠ ٢٠ ٠ الزمنُ بالدقائقِ
٦٤٠ ٣٢٠ ١٦٠ ٨٠ ٤٠ ٢٠ عددُ البكتيريا

 

 


الكتشاف النمط 

�   أرتبُ البياناتِ في جـدولِ تكاثرِ البكتيريا في هذه 
. الصفحةِ

ى  ى المدخلة (٢٠) وعددٍ يليهِ يسمّ �   أبدأ بعددٍ يسـمّ
المخرجة (٤٠).

؛ ألصلَ الى  �   أُجـري عمليـةً أوْ أكثـرَ على المدخلـةِ
. قيمةٍ تساوي المخرجةَ

٢٠*٢=٤٠

ي تتغيرُ فيـهِ القيمُ في  دُ القاعدةَ أوِ النمـطَ الذِ �   أحـدّ
. الجدولِ

: ضربُ المدخلةِ في الرقم ٢. القاعدةُ

. �  أطبّقُ القاعدةَ على باقِي القيمِ فِي الجدولِ






 

          
      

 

 




  


  




يصـف مراحـل التحـول الكامـل والتحول  �

الناقص.

يقارن بني اإلخصاب اخلارجي واإلخصاب  �
الداخيل.

يصف دورة حياة نبات زهري. �
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مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ االسمُ   

  
: ني على ملءِ الفراغاتِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

   
تمرُّ بعضُ الحيواناتِ في سلسلةٍ منْ مراحلِ النموِّ المميّزةِ تُعرفُ بـِ    التحول        .. ١
لُ إلى        عذراء     .. ٢  اليرقةُ وتنمو وتتحوّ ، فتتغذّ يخرجُ منْ بيضِ الفراشةِ يرقاتٌ
لُ إلى فراشةٍ      مكتملة النمو      .. ٣ تحدثُ تغيراتٌ في تركيبِ جسمِ العذراءِ وتتحوّ
، ولكنَّها . ٤ يخرجُ منْ بيوضِ الجرادِ           حوريات             يشـبهُ شـكلُها شـكلَ الجرادِ المكتملِ النموِّ

. تفتقرُ إلى األجنحةِ وتراكيبِ التكاثرِ

    
رِ والمشـيجِ المؤنّثِ محميًّا وفي بيئةٍ             رطبة            حتى . ٥  يجبُ أنْ يبقى كلٌّ منَ المشـيجِ المذكّ

. يحدثَ اإلخصابُ
) فـي المياهِ، حيثُ . ٦ تطلـقُ البرمائيّاتُ واألسـماكُ خالياها الجنسـيّةَ (األمشـجةَ المذكـرةَ والمؤنثةَ

يحدثُ       اإلخصاب الخارجي      .
ا كبيرةً مـنْ خالياها الجنسـيّةِ (األمشـجةِ المذكرةِ . ٧  يجـبُ أنْ تطلـقَ البرمائيّـاتُ واألسـماكُ أعـدادً

)؛ ألنَّ فرصَ حدوثِ    اإلخصاب    قليلةٌ في المياهِ. والمؤنثةِ
) داخلَ جسـمِ األنثى. ٨ ) بالمشـيجِ المؤنّثِ (البيضةِ رِ (الحيوانِ المنويِّ ى اتّحادُ المشـيجِ المذكّ  يُسـمّ

       اإلخصاب الداخلي      . 

٩ .. نَ الحيواناتِ التي تستخدمُ اإلخصابَ الداخليَّ          الزواحف         والطيورُ والثدييّاتُ مِ
هِ.. ١٠ يزيدُ اإلخصابُ الداخليُّ منْ فرصِ          إخصاب            البويضاتِ وبقاءِ النسلِ ونموِّ

   
   



مفرداتُ الدرسِ االسمُ   

 
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممّ

 



 

١ ..      التحول       نوعان؛ كاملٌ وناقصٌ

عددُ مراحلِ     التحول الكامل       أربعُ مراحلَ مميّزةٍ.. ٢
٣ .. تخرجُ الفراشةُ منَ البيضةِ على هيئةِ        يرقة         منتفخةٍ
تدخلُ بعضُ أنواعِ الحشراتِ - ومنها الجرادةُ والنملُ األبيضُ - في عمليّةِ      التحول الناقص     .. ٤
رِ بالمشيجِ المؤنّثِ داخل جسمِ األنثى اإلخصاب الداخلي.. ٥ ى عمليّةُ اندماجِ المشيجِ المذكّ  تُسمّ
٦ .. داة     الجزءُ الذكريُّ منَ الزهرةِ وينتهي بِالمتكِ      السّ

انتقالُ حبوبِ اللقاحِ منَ السداةِ إلى الكربلةِ يمثّلُ عمليّةَ        التلقيح في النبات        .. ٧
٨ .. ةٍ في بعضِ النباتاتِ         حبوب اللقاح       مسحوقٌ أصفرُ يحتوي على خاليا جنسيّةٍ ذكريّ

          الحورية      مرحلةٌ يشـبهُ فيها المخلوقُ الحيُّ الصغيرُ شـكلَ المخلوقِ الحيِّ المكتملِ النموِّ . ٩
. ا، وتفتقرُ إلى وجودِ األجنحةِ وتراكيبِ التكاثرِ ولكنَّه أصغرُ حجمً

ى      اإلخصاب الخارجي    .. ١٠ عمليةُ اإلخصابِ التي تتمُّ خارجَ جسم األنثى تُسمَّ
١١ .. نَ الميسمِ والقلمِ والمبيضِ  الكربلة   تتكونُ مِ
١٢ .. يغلَّفُ المخلوقُ الحيُّ في مرحلةِ       العذراء        بشرنقةٍ صلبةٍ

   
   



االسمُ   نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ

  
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممّ

رٌ معَ     مشـيج مؤنث    . يتمُّ  ما يندمجُ مشـيجٌ مذكّ تتكاثرُ الحيواناتُ جنسـيًّا، ويبدأُ التكاثرُ الجنسـيُّ عندَ

ى اإلخصاب الخارجي،  إخصابُ بيوضِ كلٍّ منَ األسماكِ والبرمائيّاتِ خارجَ جسمِ األنثى في عمليةٍ تُسمّ

ها على     اإلخصاب الداخلي    .  ا الحيواناتُ التي تعيشُ على اليابسةِ فتعتمدُ في تكاثرِ أمّ

ى         ما تولدُ معظمُ الحيواناتِ تبدو كأنَّها تشبهُ أبويها، إال أنَّ هناكَ حيواناتٍ تمرُّ بسلسلةِ مراحلَ تُسمّ وعندَ

ـا الجرادُ والنملُ األبيضُ  التحـول         . فالفـراشُ والخنافـسُ تمـرُّ بمراحـلِ        التحول الكامل       ، أمّ

. لِ الناقصِ فيدخالنِ في مراحلِ التحوّ

، وعضوٍ  ـداةَ ى السّ نُ الزهرةُ منْ عضوٍ ذكريٍّ يُسـمّ ةُ بواسـطةِ      األزهار      ، وتتكوّ تتكاثر النباتاتُ الزهريّ
ى هـذهِ العمليّةُ        ، وتُسـمّ ى      الكربلـة       . وتنتقـلُ حبـوبُ اللقـاحِ منَ المتكِ إلى الميسـمِ أنثـويٍّ يُسـمَّ

التلقيح       .  
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أقرأُ الشكلَ االسمُ   

   

   
 . صُ هذهِ الصورَ منَ اليمينِ إلى اليسارِ لفهمِ كلِّ مرحلةٍ . أتفحّ لِ تُظهرُ الصورُ أدناهُ مراحلَ أنواع ِالتحوُّ

    

  

  
 



   

  

 



  

     

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ باللوحةِ

هلْ تستطيعُ رؤيةَ الحيوانِ خاللَ مرحلةِ العذراءِ؟ ولماذا؟. ١
ال؛ ألن الحيوان في هذه المرحلة يكون داخل الشرنقة. 

ما أوجهُ الشبهِ بينَ دورةِ حياةِ الفراشةِ ودورةِ حياةِ الجرادةِ؟ وما أوجهُ االختالفِ بينَهما؟. ٢
تبدأ دورة حياتها بالبيوض، ولكن بعد هذه المرحلة تمر الفراشة بمرحلة اليرقة ثم مرحلة العذراء قبل أن يكتمل 

نموها.

 أما الجرادة بعد مرحلة البيوض فتمر بمرحلة الحورية قبل أن يكتمل نموها. 

؟ ولماذا؟ . ٣ أيُّ مراحلِ دورةِ حياةِ الجرادةِ متشابهةٌ
مرحلة الحورية تشبه مرحلة الجرادة المكتملة النمو؛ ألن لهما االحتياجات نفسها. 
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أطبِّقُ

. أيُّ الحواسِّ اسـتخدمتُها لمالحظةِ   أسـتفيدُ من الرسـمِ والمالحظاتِ المدونةِ إلجابةِ األسـئلةِ

ـحُ إجابتـي. ـنُ زهرتـيِ جميـعَ أجـزاءِ الزهـرةِ التـي درسـتُها أمْ ال؟ أوضّ الزهـرةِ؟ هـلِ تتضمَّ
 
 

. ي، مثلَ الطاولةِ أوِ المقعدِ  أستمرُّ في استخدامِ المهارةِ. أختارُ شيئًا منْ غرفةِ صفِّ

ه،  ي اخترتُـه، ثـمَّ أرسـمُ صُ الشـيءَ الـذِ  أتفحـَّ  

 تحتَ  نُ أيَّ مالحظـاتٍ أخـرَ ه، وأدوِّ وأحـددُ أجـزاءَ

ه. ، مثلَ استخداماتِه، وملمسِ الرسمِ

 أشاركُ زمالئِي في الصفِّ في مالحظاتِي.
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مُ أتعلَّ

لُ مالحظاتِي.  . وأسجِّ أستخدمُ حاسةً أوْ أكثرَ  األزهارِ

، وتحديدُ  ومـنْ طرائقِ تسـجيلِ المالحظاتِ  رسـمُ األشـكالِ

البيانـاتِ عليها، أوْ وصفُ األشـياءِ التِي ال يمكـنُ التعبيرُ عنْها 

. أسـتخدمُ هذهِ المعلوماتِ  ا الملمسُ والروائحُ ، ومنهَ بالرسـمِ

. فِ أجزاءِ نباتاتٍ أخرَ فِي تعرُّ

أجربُ

 أنظرُ إلى الزهرةِ.  

  أرسـمُ الزهرةِ، وأتأكدُ مـنْ تحديدِ أجزائِهـا المختلفةِ 

باستخدام العدسة وتلوينِها.

 تحتَ الزهرةِ.  أكتبُ أيَّ مالحظاتٍ أخرَ

  
. كيفَ  نُ الزهرةُ منْ أجزاءٍ مختلفةٍ تسـاعدُ علَى عمليةِ التكاثرِ تتكـوَّ

 . ا حقيقيةً  أزهارً  ْ؟ لقد فَ العلماءُ ذلكَ عرَ


  

 أزهارٌ• 
أوراقٌ• 
 • ،  قلمُ رصاصٍ

أقالمُ تلوينٍ
عدسةٌ مكبرةٌ• 

  

 
   


 

   
ني الصورُ أدناهُ على معرفةِ ما  ، وتساعدُ ها ببعضٍ تبيّنُ الصورُ تفاصيلَ تسـاعدُ على مقارنةِ األشـياءِ بعضِ

. تتشابهُ فيه البيوض، وما تختلفُ

  

  �
  �

  �

أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالصورةِ: 

؟. ١ ةُ الموجودةُ داخلَ هذهِ القشورِ ما المادّ
يوجد داخل القشور سائل مائي يمكن مشاهدته في بعض البيوض، وفي صور أخر يبدو جسم الصغير رطبًا في

أثناء فقس البيوض وخروجه منها. 

؟. ٢ ه؟ ما الدليلُ على ذلكَ ، ثمَّ أذكرُ أينَ يضعُ الضفدعُ بيوضَ أنظرُ إلى صورةِ بيضةِ الضفدعِ
هُ في المياه، وأستطيع معرفة ذلك من المادة الهالمية التي تحيط بالبيوض؛ حيث تساعد المياه يضع الضفدع بيوضَ

على حفظه، ويجف البيض ويتلف إذا وضع على اليابسة. 


    

االسمُ   أقرأُ الصورةَ

      

 
    

 


اختبارُ الدرسِ الثاني االسمالتاريخ
            

ــةُ عــنِ الحشــرةِ . ١ كيـفَ تختلــفُ الحوريّ
؟ المكتملةِ النموِّ

ها أكبرُأ.  حجمُ
تتكاثرُ الجنسيًّاب. 
ها غالفٌ صلبٌج.  لجسمِ
ليسَ لها أجنحةٌ وتراكيبُ تكاثرٍد. 

هـا فـي . ٢ أيُّ الحيوانـاتِ التاليـةِ تضـعُ بيوضَ
الماءِ؟

األسماكُ والبرمائياتُ أ. 
األفاعي والسحاليب. 
الزواحفُ والطيورُج. 
الثديياتُ فقطد. 

تنتجُ بعضُ النباتاتِ الرحيقَ لكي:. ٣

حاتِأ.   تجذبَ الملقّ
تساعدَ على التلقيحِ الذاتيِّب. 
ها الالجنسيِّج.  تساعدَ على تكاثرِ
تساعدَ على إنتاجِ حبوبِ اللقاحِ د. 

٤ . : داةُ في األزهارِ منَ نُ السّ تتكوّ
الميسمِ والقلمِأ. 
تْكِ والخيطِب.   المُ
البتلةِ والسبلةِج. 
المبيضِ والكربلةِد. 

- إلى الماءِ إلكمالِ دورةِ حياتِها؟ . لماذا تحتاجُ البرمائيّاتُ - ومنها الضفادعُ والسلمندرُ التفكيرُ الناقدُ

علـى الرغـم من أن العديـد من البرمائيات تعيش على اليابسـة وتتنفس الهواء إال أنهـا تحتاج إلى الماء 

لتتكاثـر كمـا في األسـماك، حيثُ تتكاثر بواسـطة اإلخصاب الخارجـي، فتضع البيـوض والحيوانات 

المنوية في الماء.


   

     
دفُ  الهَ

ا من فريقٍ مهتمٍّ بدراسةِ دورةِ  أعتبرُ نفسي واحدً
، وقدْ جمعتُ بعضَ البياناتِ عنِ  حياةِ الضفادعِ
رُ النتائجَ وأستخدمُ  الضفادعِ التي الحظتها. أفسِّ
دَ الفترةَ التي  الصـورَ التي حصلـتُ عليها ألحـدِّ
. تحتاجُ إليها كلُّ مرحلةٍ منْ مراحلِ حياةِ الضفدعِ

الْخطواتُ

ـنٍ إلـى المراحلِ التـي تمرُّ بهـا دورةُ حياةِ   أنظـرُ بتمعُّ  

. الضفدعِ

لُ فيـهِ التغيُّراتِ   أعملُ جـدوالً أسـجِّ

التي تطرأُ على تركيبِ جسمِ الضفدعِ 

. خاللَ كلِّ مرحلةٍ منْ دورةِ حياتهِ

    
 

   


 

   

 

   
 

   

 

    


   



   
 أضعُ في قاعِ الحوضِ الزجاجيٍّ  حوالَيْ ١سم من    

. الرمل. ثُمَّ أمألُ ثلثَيِ (  ٣ _ ٢  ) الحوضِ بالماءِ

. حيـثُ تمثلُ قطعُ    أنثـرُ ١٥ قطعـةً من الرخـامِ األبيضِ فـي الماءِ

.( الرخامِ األمشاجَ المؤنثةَ (البيوضَ غيرَ المخصبةِ

، أنثرُ ١٥ قطعةً    بعدَ أنْ تستقرَّ قطعُ الرخامِ البيضاءُ في قاعِ الحوضِ

 منَ الرخـامِ األخضرِ (األمشـاجِ المذكـرةِ) في الحوضِ  أخـرَ

ه. نفسِ

) منْ قطعِ الرخامِ  بَتْ صِّ ، (خُ   كمْ قطعةً من الرخامِ األخضرِ لُمستْ

 . األبيضِ
 
 
 

؟ ا النموذجُ علَى دقةِ اإلخصابِ الخارجيِّ نَا هذَ  كيفَ يدلُّ  

 
 
 
 

  

حوضِ سمكٍ• 
حصى لحوضِ السمكِ• 
 ١٥ قطعةً من الرخامِ • 

األبيض 
 ١٥ قطعةً من الرخامِ • 

األخضرِ
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يصف التحول الكامل والتحول الناقص. �

يقارن بني اإلخصاب اخلارجي واإلخصاب الداخيل. �

يصف دورة حياة نبات زهري. �

: تقديم الدرس أوالً

� 
اطلب إىل الطالب وصف تغريّ احليوانات خالل مراحل حياهتا 
من الوالدة إىل املوت، وسجل مالحظاهتم عىل السبورة. إجابات 

ا، يتغري شكلها، يتغري سلوكها. ثم اسأل:  حمتملة: تنمو كثريً

كيف تتغري احليوانات خالل حياهتا؟ تنمو احليوانات، فيزداد  �
حجمها، ويتغري جسمها يف كل مرحلة نمو، طوال حياهتا.

هل تعتقـد أن مجيع احليوانـات تتغري بالطريقة نفسـها خالل  �
مراحـل حياهتـا؟ إجابـة حمتملـة ال، ال متـر مجيـع احليوانات 

بمراحل التغري نفسها خالل دورة حياهتا.

ـه انتباه الطالب إلى السـؤال المكتـوب تحت (أنظر  وجّ
وأتساءل).

كيـف تنمـو فراخ البـط إىل بط مكتمل النمـو؟ إجابة  �
حمتملة: متر فراخ البط بعدة تغريات يف أثناء نموها إىل 

بط بالغ (مكتمل النمو).

اكتب األفكار عىل السبورة، وانتبه إىل أي مفاهيم غري 
صحيحة قد تكون لدهيم، وعاجلها يف أثناء سري الدرس.

 

          
      

 

 



اعـرض عـىل الطـالب أي كتـاب أو مصدر حيـوي مراحل نمـو الطيور، 
وتوضـح التغـريات التي متـر هبا صغار الطيـور من عمر يـوم واحد حتى 

أسبوعني من عمرها. ثم اسأل:

مـا التغري البـارز الذي تـراه يف الطيـور؟ إجابة حمتملـة: تنمو لتصبح  �
، ينمو ريشها، تأخذ شكل الطائر أكثر مما كانت عليه وهي  أكرب حجامً

صغرية.

مـا الـذي أثـار اهتاممـك يف عمليـة نمو صغـار الطيـور؟ اقبـل مجيع  �
اإلجابات املعقولة.







٢٠ دقيقة  جمموعة ثنائية

 قد تتوسع في توضيح مراحل نمو الضفدع. 
ا أو لوحات لمراحل نمو الضفدع بحجم مناسـب  حضـر صـورً

للعرض أمام جميع طالب الصف. 

 يتفحص الطـالبُ البياناتِ التي جمعوها في النشـاط؛ 
لتحديد كيف تتغير الضفادع خالل دورة حياتها.



 ناقش الطالب في أنواع األشياء المطلوب البحث عنها 
خالل تدوين مالحظاتهم في هذا االستقصاء.

        تبـدأ املرحلة األقرص مـن اخللية الواحـدة إىل مرحلة أيب 
خالل تدوين مالحظاتهم في هذا االستقصاء.



ذنيبة، التي تستغرق ٤ أيام. أما املرحلة األطول فتبدأ من 
املرحلـة ٢ (أيب ذنيبة)، وتنتهي باملرحلة ٣، وتسـتغرق ما 

ا. يزيد عىل ٧٥ يومً
 إجابة محتملة: بين البويضة ومرحلة أبي ذنيبة. 

       املرحلـة ٢ تشـبه السـمكة مـن حيـث وجـود اخلياشـيم 
والذيـل. أما املرحلة ٤ فيقرص ذيـل أيب ذنيبة وتظهر أربع 
أرجل وختتفي اخلياشـيم، فيتخذ شـكل الضفدع أكثر من 

شكل السمكة.



يجب أن يكتشـف الطـالب أن البويضـة المخصبة تنقسـم إلى 
خليتيـن، ثـم إلى أربع خاليـا، ثم إلى ثماني خاليـا، ثم إلى ١٦ 
ا يتخذ الجنين شـكل الفاصلـة (،) ويبقى  خليـة وهكـذا. وأخيرً

ا ببيئة تشبه الهالم. ا ومحميًّ محاطً



اطلـب إلى الطالب االسـتمرار فـي البحث عن نمـو الضفادع، 
ودعهم يرسـموا ويصفوا الشـكل الـذي يتخذه أبـو ذنيبة لحظة 
الفقس، وعندما يصبح عمره ٤ أسـابيع، ٦ أسـابيع، ٩ أسـابيع، 
ا. دع الطـالب يالحظـوا ويناقشـوا النمـو المتدرج  ١٢ أسـبوعً

للضفدع إلى أن يصل مرحلة البلوغ (اكتمال النمو).

 
        
       
     
     

   


        

  

                  
         

       
          

    

 
        

       

       


















     

 
      
       

    

 

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطالب:
   يصف التغيرات التي تطرأ على تركيب جسم الضفدع 

خالل المراحل المختلفة.
           يحدد طول الفترة الزمنية التي تستغرقها كل مرحلة.

          ينظم مالحظاته في جدول.
          يستنتج المراحل التي تمر بها دورة حياة الضفدع.

 ينفذ ٣ مهامّ بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة. 

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.






   

تمرُّ المخلوقاتُ الحيةُ بدوراتِ حياةٍ. ودورةُ الحياةِ سلسلةٌ 
، منْ  منْ مراحلِ النموِّ المختلفةِ التي يمرُّ بها المخلوقُ الحيُّ

.( نِهِ إلى مرحلةِ البلوغِ (اكتمالِ النموِّ مرحلةِ تكوُّ

ما تبدأُ معظمُ الحيواناتِ حياتَها تستمرُّ في النموِّ لتصبحَ  عندَ
ما يفقسُ صغيرُ الحرباءِ  ، عندَ . على سـبيلِ المثالِ ا بالغةً أفرادً
ا، بينَما تمرُّ بعضُ  ا حتَّى يصبحَ بالغً ه تدريجيًّ يزدادُ حجمُ جسمِ
ى  - بعمليةٍ تسمَّ - ومنها البرمائياتُ والحشـراتُ الحيواناتِ
، وهيَ سلسـلةٌ منْ مراحلِ النمـوِّ المميِّزةِ المختلفِ  لَ التحوُّ

 . ؛ كاملٌ وناقصٌ لُ نوعانِ . والتحوُّ ها عنْ بعضٍ بعضُ

  
 - بابُ والنَّحلُ راشُ والذُّ - ومنها الفَ تدخلُ بعضُ الحيواناتِ
؛ حيثُ  ، وهيَ أربعُ مراحلَ مميزةٌ لِ الكامـلِ في عمليةِ التحوُّ
 . ا في وقـتِ الفقسِ ا عمّ ـا تمامً يَظهـرُ الحيـوانُ البالغُ مختلفً
فالفراشـةُ مثـالً تخرجُ مـنَ البيضةِ علـى هيئةِ يرقـةٍ منتفخةٍ، 
ا. فهي تشبهُ  َ البالغةَ أبدً ، وال تشـبهُ الفراشة غيرِ مكتملةِ النموِّ
 غالبًا على أغذيةٍ مختلفةٍ  ، وتتغذَّ الـدودةَ وليسَ لها أجنحةٌ

.  عليها الفراشةُ البالغةُ عنْ تلكَ التي تتغذَّ

ها ازدادَ  ما ازدادَ نموُّ ، وكلَّ  اليرقةُ باستمرارٍ بعدَ الفقسِ تتغذَّ
. المرحلةُ التاليةُ منْ دورةِ الحياةِ هيَ  ها الخارجيِّ دُ جلدِ تمدُّ

، وفيها يغلَّفُ المخلوقُ بشرنقةٍ صلبةٍ. مرحلةُ العذراءِ

، بـلْ إنَّ المخلـوقَ داخـلَ  ال تعـدُّ العـذراءُ مرحلـةَ سـكونٍ
ا؛ حيـثُ يتغيَّـرُ تركيبُ الجسـمِ  ا جـدًّ الشـرنقةِ يكـونُ نشـطً
 ، ، واألرجلُ الجديدةُ ، وأجزاءُ الفمِ الداخليِّ وتظهرُ األجنحةُ

 . ثم تخرجُ فراشةٌ مكتملةُ النموِّ منَ الشرنقةِ

  ←
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ثانيًا: تنفيذ الدرس


 اطلـب إلـى الطالب إلقـاء نظـرة عامة على 
الدرس بقراءة العناوين ومطالعة الصور. شـجعهم على توقع ما 

سيتعلمونه في هذا الدرس.

اطلـب إلى الطـالب إجابة أسـئلة المخطط التمهيـدي للدرس 
الواردة في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة. ثم اطلب إليهم 
مراجعـة إجاباتهم وتعديلهـا بعد االنتهاء من دراسـة كل عنوان 

رئيس في الدرس.

ف كل مفردة جديدة ترد في الـدرس، ثم اطلب   عـرّ
إلى الطالب البحث عن المفردة في الدرس مع تعريفها.

 

املنظـم  تعبئـة  الطـالب  كلـف 
التخطيطـي ١٠ بعـد قـراءة كل 
صفحتني من الـدرس، ويمكن 
االستعانة بأسئلة "أخترب نفيس"


� 

وضـح للطـالب بعد مراجعتهـم صفحتي الكتـاب ٦٦ و٦٧ أن 
ا بين نوعي التحول، واسأل: هناك اختالفً

كيـف خيتلف التحول الكامل عن التحول الناقص؟ التحول  �
الكامـل يضـم أربـع مراحـل مميـزة، هـي: البيضـة والريقـة 
والعذراء والبلـوغ (اكتامل النمو). أما التحول الناقص فيمر 

بثالث مراحل فقط هي: البيضة واحلورية واكتامل النمو.

مـا التغـريات التي حتدث خـالل مرحلة احلوريـة يف التحول  �
الناقـص؟ يصبـح املخلوق أكرب حجامً مع احتفاظه بالشـكل 

األسايس نفسه.

مـا التغـريات التـي حتدث خـالل مرحلـة الريقـة يف التحول  �
ا داخل رشنقة صلبة وتنمو  الكامل؟ يتغري شكل املخلوق متامً

األجنحة وأجزاء الفم املختلفة والعضالت واألرجل.



ا عىل السـبورة، ثم حدد عليه أربعة  جً ا مدرّ  ارسـم خمططً
أجزاء، تشمل مراحل التحول مجيعها.

مستو مبتدئ  حيـدد الطـالب الصـورة الصحيحـة التـي تناسـب 
املرحلة بعد قراءة املراحل التالية: البيضة، احلورية، الريقة، العذراء، اكتامل 

النمو.

الً قصرية لوصف  مستو عادي  قد يسـتعمل الطالب عبارات ومجُ
مراحل التحول الكامل.

ا  مستو متقدم  يصـف الطـالب التحـول الكامل والناقـص وصفً
. كامالً مطوالً






     

  
- ومنها الجرادةُ واليعسوبُ  بعضُ أنواعِ الحشـراتِ
 ، لِ الناقصِ - تدخلُ عمليـةَ التحـوُّ والنمـلُ األبيـضُ
- بدالً منْ  حيثُ يمـرُّ المخلوقُ بثالثِ مراحـلَ فقطْ
ا. فالجرادةُ مثالً تأخذُ شـكلَ  - تحدثُ تدريجيًّ أربـعٍ
، وهيَ  جسـم الحوريةِ بعدَ الفقسِ منَ البيضةِ مباشرةً
مرحلـةٌ تشـبهُ فيها شـكلَ المخلوقِ المكتمـلِ النموِّ 
ا، وتفتقرُ إلـى األجنحةِ أعضاءِ  ولكنَّها أصغـرُ حجمً
ةِ  . وقدْ يمرُّ المخلوقُ في مرحلةِ الحوريةِ بعدّ رِ التكاثُ

. راتٍ تغيُّ

؛  ـا كالثدييـاتِ أوِ الطيورِ ال تنمو الحشـراتُ تدريجيًّ
. لـذا فهي  وذلـكَ بسـببِ وجـودِ الهيـكلِ الخارجيِّ
لبِ مرةً واحدةً لتعطيَ مساحةً  تنسلخُ منْ هيكلِها الصُّ

ها.  لنموِّ جسمِ

ةِ انسـالخاتٍ قبـلَ أنْ تصلَ  فالجـرادةُ مثالً تمـرُّ بعدّ
). فـي كلِّ مرةٍ  إلـى مرحلـةِ اكتمـالِ النمـوِّ (البلـوغِ
تظهرُ األجنحةُ شيئًا فشـيئًا إلى أن تصلَ الجرادةُ إلى 

ها. المرحلةِ النهائيةِ التي تكونُ بالغةً عندَ
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التحـول: يعنـي االنتقال من مرحلـة إلى أخـر (التغير في 
الشكل).

التحـول الكامـل: أعـد مراجعـة مراحـل التحـول الكامـل 
األربعـة، وهي: البيضـة واليرقة والعذراء والبلـوغ (اكتمال 

النمو).

اليرقة: المرحلة األولى بعد الفقس مباشرة من البيضة، وهي 
ا. صغيرة الحجم، وال تشبه المخلوق البالغ أبدً

العذراء: تسـمى الدمية؛ نسـبة إلى شـكلها، وتتكون بطريقة 
ن اليرقة نفسها. تكوّ

التحـول الناقـص: أعـد مراجعـة مراحـل التحـول الناقص 
الثالث، وهـي: البيضة والحورية والبلـوغ (اكتمال النمو). 
وضـح للطـالب أن المخلوق فـي هذه المرحلـة يدخل في 

سلسلة من التغيرات الثانوية، ويزيد حجمه.

الحورية: مرحلة من مراحل التحول الناقص، تشبه المخلوق 
ا، ولكنها تختلف في الحجم فقط؛ فهي  المكتمل النمو تمامً

ا. أصغر حجمً



  مرحلة احلورية يف التحول الناقص تشـبه مرحلة الريقة 
يف التحول الكامل حيث تُتخطّي مرحلة العذراء.


  الريقة مرحلة غري مكتملة النمو، والفراشة هي املرحلة  •

ا  البالغـة (املكتملـة النمـو). فالريقـة يـرسوع دون أجنحـة، أمّ
الفراشـة فبأجنحة، ويسـتمر جسـم الريقة يف التغري، أما جسم 
الفراشة فيصبح كامالً ويتغري، وغالبًا خيتلف غذاء الفراشة عن 

غذاء الريقة .
  للجـرادة هيكل خارجي صلـب يمنعها من  •

زيـادة حجمهـا عند النمـو، لذلك عليهـا التخلص منـه لتوفّر 
مساحة لنمو جسمها.

ا لمبدأ الفروق الفردية من خالل: تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً
دعـم إضــايف  اطلـب إلـى الطالب رسـم مخطـط مـن دائرتين 
متقاطعتيـن وتسـمية إحـد الدائرتيـن (التحـول الناقـص)، والدائـرة 
األخـر (التحـول الكامل)، واطلـب إليهم كتابة الكلمـات التي تصف 
ا وصف دورات  كل عملية في الدائرة المخصصة لها. واطلب إليهم أيضً

الحياة فيهما داخل الدائرة المشتركة بينهما.
إثــــــراء اطلب إلى الطالب البحث في الموسوعات العلمية 
أو المراجـع أو البحـث في اإلنترنت عـن كيفية تحول أنـواع أخر من 
ا من المخلوقات الحية التي تمر  المخلوقات الحية. دعهـم يختاروا نوعً
بالتحول الناقص، ويرسموا ويحددوا المراحل التي يدخلها المخلوق في 
أثناء هذه العملية. وتكرر الطريقة نفسها باستعمال مخلوق حي آخر يختاره 
الطالب يمر بالتحول الكامل. وشجعهم على تبادل الرسوم فيما بينهم.






    

مـا تتـمُّ  يحـدثُ التكاثـرُ الجنسـيُّ فـي الحيوانـــاتِ عندَ
عمليـةُ اإلخصـابِ التـي يحـدثُ فيهـا اندمـاجُ المشـيجِ 
) معَ المشيجِ المؤنثِ (البيضةِ)،  المذكرِ (الحيوانِ المنويِّ
؛  ). واإلخصابُ نوعانِ فتنتـجُ البيضةُ المخصبةُ (الالقحـةُ

. خارجيٌّ وداخليٌّ

 
يحـدثُ اإلخصـابُ الخارجـيُّ فـي بعـضِ المخلوقـاتِ 
؛ حيثُ تطرحُ  الحيّـةِ، ومنها البرمائياتُ ومعظمُ األسـماكِ
 . ) في الماءِ خالياها الجنسيةَ (األمشاجَ المذكرةَ والمؤنثةَ

فعلى سـبيلِ المثالِ فـي أثناءِ تزاوجِ ضفادعِ المسـتنقعاتِ 
ه  ، ثم يطلقُ الذكرُ أمشـاجَ تطلقُ األنثى أمشـاجَها في الماءِ
ى االندماجُ  . يسمَّ فوقَ أمشاجِ األنثى، ويحدثُ اإلخصابُ
الـذي يحـدثُ بيـنَ المشـيجِ المذكـرِ والمشـيجِ المؤنثِ 

. خارجَ الجسمِ اإلخصابَ الخارجيَّ

؛ حيثُ تحتوي  واإلخصابُ الخارجيُّ محفوفٌ بالمخاطرِ
البـركُ والبحيـراتُ واألنهـارُ والمحيطـاتُ علـى كمياتٍ 
ضخمـةٍ مـن المـاءِ، وبذلـكَ تقـلُّ فرصـةُ التقاءِ المشـيجِ 
المذكرِ معَ المشـيجِ المؤنثِ وتخصيبهِ. وقدْ تتعرضُ هذهِ 

األمشاجُ لدرجاتِ حرارةٍ عاليةٍ أو للتلوثِ في الماءِ.

إذن كيـفَ تنجـحُ هـذهِ المخلوقاتُ فـي التكاثـرِ في هذه 
 اللهُ سبحانَهُ وتعالى هذهِ المخلوقاتِ  ؟ لقدْ هدَ الظروفِ
ا من  إلـى حمايةِ نسـلِها؛ وذلك بإطـالقِ أعدادٍ كبيـرةٍ جدًّ
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الذي حيدث يف  أن هناك نوعني من اإلخصاب  وضح للطالب 
املخلوقات احلية. ثم اسأل:

أيـن حيـدث اإلخصاب اخلارجـي؟ إجابات حمتملـة: خارج  �
اجلسم، خارج جسم األنثى، يف البيئة املحيطة.

كيف تتم محاية اخلاليا اجلنسـية يف أثناء اإلخصاب الداخيل؟  �
إجابة حمتملة: تبقى رطبة وال جتف.

ملاذا يعد اإلخصاب الداخيل مهـامًّ للمخلوقات احلية؟ حيمي  �
اإلخصـاب الداخـيل كالًّ من اخلاليـا اجلنسـية والبويضات 
ومـن  املحيطـة  البيئـة  يف  واخلطـر  اجلفـاف  مـن  املخصبـة 

.املخلوقات احلية املفرتسة األخر

� 

اإلخصـاب  درس  مراجعـة  أعـد  الخارجـي:  اإلخصـاب 
الخارجـي مـع الطـالب لتوضيـح أنه إخصـاب يحدث في 

البيئة المحيطة خارج جسم األنثى.

اإلخصاب الداخلي: وضح للطالب أن اإلخصاب الداخلي 
يختلف عن الخارجي في أنه يحدث داخل جسم األنثى.

� 

اطلـب إىل الطـالب النظـر إىل الشـكل يف صفحـة ٦٨ من كتاب 
أن يصفـوا كيـف حتـدث عمليـة  إليهـم  اطلـب  ثـم  الطالـب، 

اإلخصاب.

حتـدث عمليـة اإلخصاب عنـد اندماج املشـيج املذكـر (احليوان 
املنـوي) مـع املشـيج املؤنـث (البويضـة) ويتـم إنتـاج الالقحـة 

(البويضة املخصبة) التي تبدأ يف النمو عن طريق االنقسام. 

 

تلدهم.  وإنام  البيض كام هو شائع،  من  الولود  السمكة  يفقس صغار  ال 
األسامك،    من  النوع  هذا  عىل  مثال  املطرقة  الرأس  ذات  القرش  وسمكة 
رحم؛  كيس  عىل  حتتوي  وإنام  كاملرأة،  مشيمة  هلا  ليس  األسامك  فهذه 
يشكل  الذي  املح  بكيس  يربطها  منفصل  بغشاء  األجنة  حتاط  حيث 
ا لغذائها. وعندما تولد الصغار تستطيع العيش والسباحة وحدها  مصدرً

واصطياد الفرائس. 

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين






ما كانتِ  ؛ ألنَّه كلَّ الخاليا الجنسـيةِ في وقتٍ واحدٍ
؛  األعدادُ كبيـرةً زادتْ فرصةُ حـدوثِ اإلخصابِ
ففي العادةِ تبقى بيضةٌ أو بيضتانِ منْ كلِّ ألفِ بيضةٍ 
نتجُ  . ولهذا السـببِ تُ لتنموَ وتصلَ إلى سـنِّ البلوغِ

. ا هائلةً منَ البيوضِ األسماكُ والبرمائياتُ أعدادً

 
ـنُ الخاليـا الجنسـيةُ فـي مخلوقـاتِ  كيـفَ تتمكَّ
نَ  اليابسـةِ منَ العيشِ في الظروفِ الجافةِ؟ لقدْ مكَّ
اللـهُ تعالـى الزواحـفَ والطيـورَ والثدييـاتِ مـنَ 
 ، بِ على هذهِ المشـكلةِ باإلخصابِ الداخليِّ التغلُّ
وهـوَ عمليةُ اندماجِ المشـيجِ المذكرِ معَ المشـيجِ 

المؤنثِ داخلَ جسمِ األنثى.

عيـشِ  فرصـةِ  مـنْ  الداخلـيُّ  اإلخصـابُ  يزيـدُ 
هِ؛ فهوَ يحمـي البيوضَ المخصبةَ منَ  ِ ونموِّ النسـل
، وكذلـكَ يحميها مـنَ الظـروفِ البيئيةِ  الجفـافِ
القاسيةِ. وألنَّ فرصَ حدوثِ اإلخصـابِ في هذا 
ا في اإلخصابِ الخارجيِّ  ًّا أكثرَ ممَّ النَّوعِ عاليةٌ جد
ا في اإلخصابِ  فإنَّ أعدادَ البيوضَ تكـونُ أقلَّ ممّ

. الخارجيِّ
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١٥ دقيقة  مجموعات صغيرة

 عمل نموذج لعملية اإلخصاب الخارجي.
 طبـق زجاجـي، حصـى، ماء، ١٥ كـرة رخام 
بيضـاء، ١٥ كرة رخام خضراء، ويمكـن اختيار كرات رخام من 

أي لونين مختلفين.

ذ النشاط مرة واحدة لجميع طالب الصف. ضع الحوض     نفّ
ا  ، ثم أضف الماء، ثم ضع قطعً الزجاجي على سطح مسـتوٍ

من الرخام من لونين مختلفين.

   تأكـد أن حجـم قطـع الرخـام صغيـر مقارنـة بمسـاحة قاع 
الحوض. يختلف عدد قطع الرخام المتالمسة ( المخصبة)، 

. إال أن العدد سيكون قليالً

   يجـب أن يتناقـش الطـالب فـي أن اإلخصـاب الخارجـي 
عملية غير دقيقة.


 يف كال النوعني يرتبط املشـيج املذكـر (احليوان املنوي)  •

مع املشـيج املؤنـث (البويضة). يتضمـن اإلخصاب اخلارجي 
وجود أعداد كبرية من األمشـجة (اخلاليا اجلنسـية) التي تُلقى 
يف املاء. أما اإلخصاب الداخيل فيتضمن وجود أعداد قليلة من 

األمشجة التي حتفظ داخل جسم األنثى.
 قـد متنـع التيـارات املائية وصول األمشـجة  •

املذكرة إىل األمشـجة املؤنثة وختصيبهـا، ومن ثم يمنع حدوث 
التكاثر.

الفردية من  الفروق  ا ملبدأ  األسئلة احتياجات الطالب وفقً تلبي هذه 
خالل:

األنثى؟  جسم  خارج  حيدث  الذي  اإلخصاب  نوع  ما  دعـم إضــايف 

إخصاب خارجي.

إثــــــراء  ما العوامل التي متنع حدوث اإلخصاب اخلارجي؟ 
عدم وصول اخلاليا اجلنسية الذكرية إىل خاليا البويضات بعد إطالقها يف املاء،  

ارتفاع درجة حرارة املاء، تلوث املاء.






    

 ( اإلخصـابُ الناجـحُ ينتـجُ بيضـةً مخصبـةً (القحةً
ها. وللحيواناتِ بيوضٌ  تحوي جنينًا قابالً للنموِّ داخلَ
ها والبيئاتُ التي تعيشُ فيها. مختلفةٌ من حيثُ تراكيبُ

األسـماكُ والضفـادعُ والزواحفُ والطيـورُ وبعضُ 
؛ حيـثُ تضـعُ األسـماكُ  الثدييـاتِ تضـعُ البيـوضَ
ها في المياهِ المفتوحةِ. وقدْ يعترضُ  والضفادعُ بيوضَ
هـا بعـضُ المخلوقـاتِ الحيـةِ الجائعـةِ التـي  بيوضَ
تِها  أَ اللهُ سـبحانَهُ وتعالى ألجنَّ  عليها. لـذا هيَّ تتغذَّ

ها لحمايتِها.  طبقةً تشبهُ الهالمَ تحيطُ ببيوضِ

بقشـرةٍ  هـا  بيوضُ فتحـاطُ  الزواحـفُ والطيـورُ  ـا  أمَّ
ـرُ البيئةَ الرطبةَ  خارجيـةٍ صلبةٍ مليئةٍ بسـائلٍ مائيٍّ يوفِّ

، وهوَ كذلكَ يحميهِ  التي يحتاجُ إليها الجنينُ لينموَ

نّةُ على   األجِ منْ ظروفِ الجفافِ الخارجيةِ. وتتغذَّ
. المحِّ الموجودِ في البيوضِ

تنمو البيـوضُ المخصبةُ في معظـمِ الثديياتِ داخلَ 
تِها  ـنُ الثديياتُ ألجنَّ . تؤمِّ جسـمِ األمِّ لتكوينِ األجنةِ
الحمايـةَ والغذاءَ فـي أثناءِ نموِّ الجنينِ داخلَ جسـمِ 
. وتتكاثرُ جميعُ الثديياتِ بالوالدةِ إالَّ آكلَ النملِ  األمِّ

. ؛ فإنَّهما يتكاثرانِ بالبيضِ ومنقارَ البطِّ
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اطلب إىل الطالب وصف أي بيضة شاهدوها يف بيوهتم، أو يف 
الطبيعة، ثم اسأل:

كيـف يوفر بيض الطيـور احلامية لألجنة التـي تنمو داخلها؟  �
حيفـظ الغـالف اخلارجـي اجلنـني مـن اجلفـاف، وحيميه من 
افـرتاس املخلوقات األخر. بينام يزود املُـح اجلنني بالغذاء 

الالزم لنموه.

كيـف حتمـي األسـامك أو الربمائيـات بيوضها؟ بطبقة تشـبه  �
اهلالم حتيط بالبيضة.

� 
اطلب إلى الطـالب مراجعة المقصود بكل من: اإلخصاب 
 الخارجـي واإلخصاب الداخلـي قبل بدء مناقشـة محتو

هذا الدرس.


 توفـر بيضـة الضفدع محايـة أقل للجنـني؛ ألن غالفها 
اخلارجـي أكثـر رقـة ونعومـة مـن الغـالف اخلارجـي لبيـوض 

الزواحف والدجاج.


 تضـع الزواحـف واألسـامك والربمائيـات والطيـور  •

بيوضهـا الذي تنتج عنه صغار تنمو خارج أجسـام األمهات. 
ا وأجنة يكتمل نموها داخل أجسـام  أما الثدييات فتنتج بيوضً
األمهات. لبيوض األسـامك والربمائيات طبقة خارجية تشـبه 
اهلالم، بينام لبيـوض الطيور والزواحف طبقـة خارجية صلبة 

للحامية. 
 تسـتهلك الزواحـف طاقـة حمـدودة لرعاية  •

صغارهـا؛ حيـث تركز عـىل وضع أعـداد كبرية مـن البيوض 
لتنتج يف النهاية أعداد مقبولة من الصغار قادرة عىل العيش.

من  الفردية  الفروق  ملبدأ  ا  وفقً الطالب  احتياجات  األنشطة  هذه  تلبي 
خالل:

دعـم إضــايف اطلب إىل الطالب تنظيم جدول يوضح الفروق 

الداخيل واإلخصاب اخلارجي من حيث مكان حدوث  بني اإلخصاب 
اإلخصاب، وعدد البيض الذي تنتجه األنثى.

إثــــــراء اطلـب إىل الطالب البحث عـن االختالفات بني 
املخلوقـات التي تتكاثـر يف اإلخصاب اخلارجي وتلـك املخلوقات التي 
تتكاثـر باإلخصـاب الداخيل من حيـث طريقة العنايـة بالبيض املخصب 

وبالصغار بعد فقسها البيض.





       
لجميـعِ النباتـاتِ دورةُ حياةٍ، وتختلـفُ دورةُ حياةِ 
ه؛ فالنباتُ  رِ ا الختالفِ نوعهِ وطريقةِ تكاثُ النباتِ تبعً
ا،  وتختلفُ دورةُ  ا جنسـيًّ الزهري مثالً يتكاثرُ تكاثرً
ا  حياتـه عـنِ النباتِ الالزهـريِّ الذي يتكاثـرُ تكاثرً
ا. وسـيردُ بحـثُ دوراتِ حيـاةِ النباتـاتِ  الجنسـيًّ
ها منَ النباتاتِ التي تتكاثرُ الجنسيًّا  الالزهريةِ وغيرِ

في صفوفٍ الحقةٍ إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

هريّةُ هيَ المجموعةُ الوحيدةُ التي تنتجُ  باتاتُ الزَّ النَّ
. فاألزهارُ هـيَ أعضاءُ  األزهـارَ والبـذورَ والثِّمـارَ
رِ التي تنتجُ الخاليا الجنسيةَ الذكريةَ (حبوبَ  التَّكاثُ
باتاتِ  ) والخاليـا الجنسـيةَ األنثويةَ فـي النَّ اللقـاحِ
نُ األزهـارُ منْ أربعةِ أجزاءٍ  . وتتكوَّ ـاةِ البذورِ المغطَّ

. داةُ والكربلةُ والبتلةُ والسبلةُ : السَّ رئيسةٍ، هيَ

هـرةِ، وينتهي  كريُّ فـي الزَّ السـداةُ هـيَ الجـزءُ الذَّ
. والكربلةُ هيَ  قـاحِ ، وفيهِ تنتجُ حبـوبُ اللّ بالمتـكِ

 ِ نُ من الميسـم هـرةِ، ويتكوَّ الجـزءُ األنثـويُّ في الزَّ
. والقلمِ والمبيضِ

. وتحاطُ  تنتجُ الخاليا الجنسيةَ األنثويةَ في المبيضِ
. األسديةُ والكرابلُ بالبتالتِ والسبالتِ

اةِ البذورِ  باتاتِ المغطَّ تبـدأُ عمليةُ اإلخصابِ في النَّ
قـاحِ منَ  ؛ حيـثُ تنتقـلُ حبوبُ اللّ ـةِ التَّلقيـحِ بعمليَّ
قاحِ مسـحوقٌ  ـداةِ إلـى الكربلـةِ. وحبـوبُ اللَّ السَّ
ةً وتنتقلُ حبوبُ  ةً ذكريَّ ، يحوي خاليا جنسـيَّ أصفـرُ
) مختلفـةٍ، منها  حاتٍ اللقـاحِ بوسـائلِ تلقيـحٍ (ملقِّ

. يورُ والحيواناتُ النَّحلُ والطّ

ةِ  لكـنْ لمـاذا تسـاعدُ هـذهِ الحيوانـاتُ علـى عمليّ
حاتُ على بعضِ األشـياءِ  ؟ تحصـلُ الملقِّ التّلقيـحِ
وُ المذاقِ  لْ ، وهوَ سائلٌ حُ حيقُ ، ومنها الرَّ منَ النَّباتِ
. كمـا  حـاتِ الملقِّ األزهـارُ لجـذبِ هـذهِ  ـهُ  تنتجُ
 ، ائعةُ ها الرَّ ، وأشـكالُ اهيةُ تسـاعدُ ألوانُ البتالتِ الزَّ
، ومنها  حـاتِ وائـحُ العطرةُ علـى جذبِ الملقِّ والرَّ
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الرتكيب  يف  خمتلفة  األزهار  من  جمموعة  الطالب  عىل  اعرض 
الطالب  إىل  اطلب  هلا.  ا  صورً أو  واللون،  واحلجم  والشكل 
ل مالحظاهتم عىل  وصف هذه األزهار ومناقشة صفاهتا، وسجّ
 ، السبورة. إجابات حمتملة: معطرة، وهلا بتالت، وبعضها مستوٍ

وبعضها حيوي بتالت حول املركز، ثم اسأل:

مـا الوظيفـة التي تؤدهيا الزهـرة؟ تنتج النباتـاتُ األزهارَ من  �
أجل التكاثر.

فيم تتشابه مجيع األزهار؟ مجيعها حتتوي عىل أجزاء ذكرية و/ �
أو أنثوية تتشابه يف الرتكيب.

� 

ح للطالب أن السداة هي اجلزء الذكري يف الزهرة،  ضِّ السداة: وَ
ومن أجزائها املتك واخليط، ويتم فيها إنتاج حبوب اللقاح.

منها  تتكون  التي  األجزاء  حتديد  الطالب  إىل  اطلب  الكربلة: 
متثل  الكربلة  أن  هلم  ح  ضِّ ووَ املبيض)،  القلم،  (امليسم،  الكربلة 

اجلزء األنثوي يف الزهرة، وفيها يتم إنتاج البويضات.

حبوب  انتقال  تعني  (تلقيح)  كلمة  أن  الطالب  أخرب  التلقيح: 
يف  األنثوية  األجزاء  إىل  الذكرية  األجزاء  تنتجها  التي  اللقاح 

الزهرة.

حبوب اللقاح: هي الغبار الدقيق (املسحوق الناعم)، وهي تنترش 
بطرائق خمتلفة لتصل إىل األجزاء األنثوية يف الزهرة.

 اطلب إىل الطالب لفظ أسـامء األجزاء التالية 
ام لفظتَ  بعد لفظك هلا: البتالت، السـبالت، األسدية، الكرابل. وكلّ

اسم جزء قم بتحديده عىل املخطط اخلاص بالزهرة.

مستو مبتدئ  يعمـل الطـالب يف جمموعـات ثنائيـة لرسـم صـور 
خاصة بالزهرة. ودع أحدهم حيدد اسم كل جزء فيها، ثم يلفظه لزميله، ثم 

.يتبادال األدوار، ويعاد النشاط مرة أخر

مستو عادي  يعمل الطالب يف جمموعات ثنائية لرسـم صور خاصة 
بالزهرة، وحتديد األجزاء عليها، ثم كتابة تعريف ملخص عن كل جزء.

مستو متقدم  يعمـل الطـالب يف جمموعات ثنائيـة لكتابة ملخص 
ألوجه التشابه واالختالف بني أزهار خمتلفة، ثم وضح استنتاجاهتم.







� 
املغطاة  النباتات  هبا  متر  التي  املراحل  حتديد  الطالب  إىل  اطلب 
البذور يف دورة حياهتا. سجل مالحظاهتم عىل السبورة. إجابات 
املكتمل  النبات  الصغري،  النبات  أو  اإلنبات  البذور،  حمتملة: 

النمو، إنتاج األزهار، موت النبات.ثم اسأل:

ملـاذا يعد إنتـاج األزهار مهـامًّ للنبات؟ إجابـة حمتملة: حتتاج  �
النباتـات إىل األزهار لإلخصـاب؛ ألن اإلخصاب رضوري 

حلدوث التكاثر اجلنيس.

ما العملية التي حتدث قبل اإلخصاب؟ التلقيح. �

كيـف حيـدث التلقيـح؟ انتقـال حبـوب اللقاح مـن أعضاء  �
ومنهـا  املُلقحـات  بواسـطة  التأنيـث  أعضـاء  إىل  التذكـري 
احلرشات والطيور وبعض احليوانات، أو عن طريق الرياح.

� 
اطلب إىل الطالب دراسة دورة حياة النبات الزهري، املوضحة 
ر الطالب أنّ هذه الدورة  يف الصفحة ٧٢ من كتاب الطالب. ذكّ

ليس هلا بداية أو هناية حمددة.

نتج حبوب اللقاح؟ املتك. � أي أجزاء الزهرة يُ

أين حتدث عملية اإلخصاب؟ داخل املبيض. �

ماذا حيدث خالل عمليـة اإلخصاب؟ تندمج حبوب اللقاح  �
التي ينتجها جزء الزهرة الذكري مع خلية البويضة األنثوية.

� 
راجـع مفردات الدرس، وكلّـف الطالب العمل في مجموعات 
لتنفيذ نشـاط مفـردات الدرس الـوارد في كتـاب تنمية مهارات 
القراءة والكتابة، ثم رسـم خرائط مفاهيميـة للربط بين مفردات 

الدرس جميعها.


  التلقيـح الذايت حيدث عندمـا تلقح األجـزاءُ الذكرية  •

يف الزهـرة األجزاءَ األنثوية فيهـا. أما التلقيح اخللطي فيحدث 
عندمـا تنتقل حبوب اللقاح مـن زهرة نبات لتلقح زهرة نبات 
آخـر . وكال النوعني يتبع التكاثر اجلنيس وحيتاج إىل الرياح أو 

احليوانات لنقل حبوب اللقاح.
 نعـم، التلقيح يعني انتقـال حبوب اللقاح إىل  •

عضـو التأنيـث يف الزهرة. وإلمتام اإلخصـاب جيب أن تنجح 
حبـوب اللقاح يف الوصـول إىل البويضة يف املبيض واالندماج 

معها.

   

؛ حيـثُ تلتصقُ حبوبُ اللقاحِ بجسـمِ النَّحلةِ  النَّحلُ
، فـإذا انتقلـتِ النَّحلةُ  حيقَ هـا الرّ فـي أثنـاءِ امتصاصِ
إلـى زهرةٍ أخر فإنَّ بعضَ حبوبِ اللقاحِ الملتصقةِ 
هرةِ األخر، فيحدثُ  ها تسـقطُ في كرابلِ الزَّ بجسمِ
.وليستِ الحيواناتُ الوسيلةَ الوحيدةَ لتلقيحِ  التَّلقيحُ
ياحِ في  باتاتِ على الرِّ ؛ حيثُ تعتمدُ بعضُ النَّ األزهارِ
، لذا تكونُ  داةِ إلى الكربلةِ نقلِ حبوبِ اللقاحِ منَ السَّ
؛ ألنَّهـا ال تحتاجُ إلى  ونِ هـا صغيـرةً وباهتةَ اللَّ أزهارُ
 ، باتاتِ األعشـابُ . ومنْ هـذهِ النَّ جـذبِ الحيواناتِ

. وبعضُ األشجارِ

اتيُّ  ، منها التَّلقيـحُ الذَّ ةِ طـرقٍ ويحـدثُ التّلقيـحُ بعدَّ
هرةِ  ةُ في الزَّ كريَّ حُ األجزاءُ الذَّ ما تلقِّ الذي يحدثُ عندَ

ةَ فيها. األجزاءَ األنثويَّ

ما  ـا التلقيـحُ الخلطيُّ الذي يحـدثُ عندَ  ومنهـا أيضً
ـحَ زهرةَ  تنتقـلُ حبـوبُ اللقاحِ مـنْ زهرةِ نبـاتٍ لتلقِّ

 . نباتٍ آخرَ

ةُ  وبحـدوثِ التَّلقيحِ تنتقـلُ الخاليا الجنسـيةُ الذكريَّ
؛ لتتَّحدَ  الموجودةُ في الكربلةِ عبرَ القلمِ إلى المبيضِ
ي إلى حدوثِ  ا يؤدِّ ، ممَّ ةِ ةِ األنثويَّ معَ الخاليا الجنسيَّ

. اإلخصابِ

 
      

       
    

   

  







 

 

 

 

  

  

   

 
اإلنرتنت؛  أو  املوسوعات  ومنها  املراجع  استعامل  الطالب  إىل  اطلب 

ا يوضح  ا. ثم اطلب إليهم أن يكتبوا تقريرً للبحث عن ثدييات تضع بيضً

االسم الشائع واالسم العلمي هلذه املخلوقات، وأين تعيش، ثم يصفوا 

نمو هذه احليوانات ونضجها بعد فقس البيض.
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ثالثًا: خامتة الدرس


ر    ← ملخص مصوّ
يتأمل الطالب صور الدرس وملخصاهتا؛ ملراجعة أهم األفكار 

التي وردت يف الدرس.

 
 

آخر  يف  املعلم  مصادر  يف  املطوية  لعمل  الالزمة  التعليامت  انظر 
الدليل.

أفكر، وأحتدث، وأكتب   ←
  العذراء.



















  

   ألن البيوض المخصبة في الثدييات تنمو 
داخـل جسـم األم، وعندما تنمو إلى أجنة تسـتمد غذاءها 

من األم.
(ب) البتالت. 

إجابـة  الطـالب.  إجابـات  تختلـف     
محتملـة: تختلـف التغيـرات التـي تمـر بهـا المخلوقات 
الحيـة فـي أثنـاء دورات حياتها بحسـب نـوع المخلوق، 
فبعض المخلوقات تشبه آباءها في جميع مراحل حياتها، 
وبعضها تمر بمراحل ال تشبه فيها أبويه، وتتغير تدريجيًّا.

   

يمكن أن يكتب الطالب حل السؤال هبذه الطريقة: 
س =   ١٠٠٠ × ١٠٠ _________ ٤    = ٢٥٠٠٠ بيضة

   
املح  أما  اجلفاف،  من  اجلنني  للبيضة  اخلارجي  الغالف  حيفظ 

فيزود اجلنني بالغذاء الالزم لنموه.

 اطلب إلى الطالب عمل مخطط يوضح خطوات التحول 
الكامل والناقص. 

 اطلب إلى الطالب اسـتعمال تعابيرهم الخاصة في كتابة 
فقرتين قصيرتين يقارنون فيهما بين اإلخصاب الخارجي والداخلي. 

 اطلب إلـى الطالب كتابـة تقرير عن مراحـل نمو ذبابة 
التنيـن من لحظة فقس البيضـة إلى مرحلة اكتمال النمو. دعهم يناقشـوا 
أنواع التغيرات التي تحدث لجسـمها، وأنواع الغذاء الذي تسـتعمله في 

يها، وكيف تستطيع البقاء واالستمرار في الحياة. تغذّ










يالحظ زهرة ويرسمها. �

 زهـرة، ورقـة، قلـم رصـاص، أقـالم تلوين، 
عدسة مكبرة.

 اجمع مجموعة منوعة من األزهار المتوافرة 
في البيئة المحلية. 

ا حقيقية، ويرسـمونها،  يالحظ الطالب أزهارً
ويسجلون مالحظاتهم.


�

اطلـب إىل الطـالب أن يسـتخدموا يف مالحظاهتـم حـواس  �
النظر والشـم والسـمع، وأن يسـتخدموا حاسـة اللمس إذا 
طلب إليهم املعلم ذلك، عىل أال يسـتخدموا حاسـة التذوق 

بأي حال من األحوال.
ارسم زهرة ووضح للطالب من خالهلا كيفية تسجيل أجزاء  �

الزهرة عىل الرسم، واطلب إليهم تسجيل أسامء األجزاء الناقصة.

�
فهم باسمها، ثم اطلب  أعط كل طالب أو طالبني زهرة، وعرّ فهم باسمها، ثم اطلب   أعط كل طالب أو طالبني زهرة، وعرّ فهم باسمها، ثم اطلب   أعط كل طالب أو طالبني زهرة، وعرّ فهم باسمها، ثم اطلب   أعط كل طالب أو طالبني زهرة، وعرّ  

إليهم رسمها، وتدوين مالحظاهتم عليها.

التي  ا  مجيعً الزهرة  أجزاء  أسامء  تعيني  عىل  الطالب  شجع  التي   ا  مجيعً الزهرة  أجزاء  أسامء  تعيني  عىل  الطالب  شجع  التي   ا  مجيعً الزهرة  أجزاء  أسامء  تعيني  عىل  الطالب  شجع  التي   ا  مجيعً الزهرة  أجزاء  أسامء  تعيني  عىل  الطالب  شجع   
أنواع  يوضح  مرجع  توفري  إىل  حتتاج  وقد  يالحظوهنا. 

األزهار وأجزاءها املختلفة.

مالحظاهتم  وتسجيل  رسومهم  الطالب  مجيع  ينهي  عندما  مالحظاهتم   وتسجيل  رسومهم  الطالب  مجيع  ينهي  عندما  مالحظاهتم   وتسجيل  رسومهم  الطالب  مجيع  ينهي  عندما  مالحظاهتم   وتسجيل  رسومهم  الطالب  مجيع  ينهي  عندما   
اعرض الرسوم يف غرفة الصف.

�
السابقة جلمع مالحظات  الطالب تطبيق اإلجراءات  إىل  اطلب 

ورسم بعض األشياء يف غرفة الصف.

والشم  النظر  حواس  استخدموا  إهنم  الطالب  يقول  قد   
والسداة  البتالت  كانت  إذا  الزهرة.  ملالحظة  واللمس 
واضحة يف الزهرة كانت زهرة نموذجية، وإذا مل يكن أي من 

ا كانت زهرة غري نموذجية. اجلزأين واضحً

  
عرفتُ في أثناءِ دراسـتي ألجزاءِ الزهـرةِ ودورةِ حياةِ 
ا  ، أنَّ النباتـاتِ الزهريـةَ تتكاثـرُ تكاثـرً نبـاتٍ زهـريٍّ
ا؛ حيـثُ تتكونُ البـذورُ عندما تنتقـلُ  حبوبُ  جنسـيًّ

اللقاحِ مِنَ السداةِ إلى الكربلةِ. 

الزهـرةُ الكاملةُ هـي الزهرةُ التي تجتمعُ فيها السـداةُ 
، أما الزهرةُ الناقصةُ فهيَ الَّتي تحتوي على  والكربلـةُ
ـلَ العلماءُ إلى  . كيـفَ توصَّ السـداةِ أَوِ الكربلـةِ فقطْ

 أجزاءً ألزهارٍ حقيقيةٍ.  ذلك؟ لقد


لُ  . وأسجِّ أستخدمُ حاسـةً أوْ أكثرَ  األزهارِ
مالحظاتي. ومنْ طرائقِ تسـجيلِ المالحظاتِ رسمُ 
أوْ وصـفُ  عليهـا،  البيانـاتِ  ، وتحديـدُ  األشـكالِ
، ومنها  األشـياءِ التي ال يمكـنُ التعبيرُ عنها بالرسـمِ
. أسـتخدمُ هـذهِ المعلوماتِ في  الملمـسُ والروائحُ

.فِ أجزاءِ نباتاتٍ أخر تعرُّ

←  
        

   

. أنظرُ إلى الزهرةِ.  أالحظُ

أجزائِهـا  تحديـدِ  مـنْ  وأتأكـدُ  الزهـرةِ،    أرسـمُ 
المختلفةِ باستخدام العدسة وتلوينِها.

 

 أكتبُ أيَّ مالحظاتٍ أخر تحتَ الزهرةِ.

←  
نةِ لإلجابةِ  أستفيدُ منَ الرسمِ والمالحظاتِ المدوَّ 
ها لمالحظةِ  . أيُّ الحواسِّ استخدمتُ عنِ األسئلةِ
نُ زهرتيِ جميعَ أجزاءِ الزهرةِ  الزهرةِ؟ هلْ تتضمَّ

حُ إجابتي. ها أمْ ال؟ أوضّ التي درستُ

أسـتمرُّ في استخدامِ المهارةِ. أختارُ شيئًا منْ غرفةِ  
. ي، مثلَ الطاولةِ أوِ المقعدِ صفِّ

ه،  ه، ثمَّ أرسمُ صُ الشيءَ الذي اخترتُ أتفحَّ  
 نُ أيَّ مالحظاتٍ أخر ه، وأدوِّ دُ أجزاءَ وأحدِّ

ه. ، مثلَ استخداماتِه، وملمسِ تحتَ الرسمِ

أشاركُ زمالئي في الصفِّ في مالحظاتي.  









 
   
 

  

يعرف بعض  مل  الدقيقة، وإذا  التفاصيل  الطالب عىل حماولة رسم  شجع   
للبحث  خمتلفة  مصادر  استخدام  عىل  فشجعهم  األجزاء  أحد  الطالب 
فها، وأعط الطالب فرصة كافية الستخدام حواسهم ـ ما عدا  عنها، وتعرّ

حاسة التذوق ـ جلمع وتسجيل املالحظات.



 
اطلـب إلى الطالب وصـف الزهرة 
التـي الحظوها ورسـموها في أثناء 
تنفيذ النشاط، ثم اطلب إليهم إجراء 
بالكلمـات  الوصـف  بيـن  مقارنـة 

والرسم، ثم اسأل:
أهيام أسـهل كتابة وصف الزهرة  �

أم رسمها؟
الزهـرة  � تصـف  أن  أمهيـة  مـا 

بالكلامت إىل جانب الرسم؟
ملاذا يقوم العلامء برسـم األشياء  �

بعـض  توضيـح  أرادوا  إذا 
التفاصيل بدقة؟


 














مُ أتعلَّ

لُ مالحظاتِي.  . وأسجِّ أستخدمُ حاسةً أوْ أكثرَ  األزهارِ

، وتحديدُ  ومـنْ طرائقِ تسـجيلِ المالحظاتِ  رسـمُ األشـكالِ

البيانـاتِ عليها، أوْ وصفُ األشـياءِ التِي ال يمكـنُ التعبيرُ عنْها 

. أسـتخدمُ هذهِ المعلوماتِ  ا الملمسُ والروائحُ ، ومنهَ بالرسـمِ

. فِ أجزاءِ نباتاتٍ أخرَ فِي تعرُّ

أجربُ

 أنظرُ إلى الزهرةِ.  

  أرسـمُ الزهرةِ، وأتأكدُ مـنْ تحديدِ أجزائِهـا المختلفةِ 

باستخدام العدسة وتلوينِها.

 تحتَ الزهرةِ.  أكتبُ أيَّ مالحظاتٍ أخرَ

  
. كيفَ  نُ الزهرةُ منْ أجزاءٍ مختلفةٍ تسـاعدُ علَى عمليةِ التكاثرِ تتكـوَّ

 . ا حقيقيةً  أزهارً  ْ؟ لقد فَ العلماءُ ذلكَ عرَ


  

 أزهارٌ• 
أوراقٌ• 
 • ،  قلمُ رصاصٍ

أقالمُ تلوينٍ
عدسةٌ مكبرةٌ• 

  

 
   


 







� 
األفكار  ملراجعة  وملخصاهتا؛  الدروس  صور  الطالب  يتأمل 

الرئيسة يف الفصل.

 
للمزيـد مـن المعلومات حـول عمل المطويات راجـع آخر هذا 

الدليل.




اإلخصاب
التحول
التلقيح
العذراء
التكاثر الجنسي 
التكاثر الخضري



           

  
  

   
   

   


   هـوَ اتحادُ مشـيجٍ مذكرٍ معَ 
مشيجٍ مؤنثٍ .

ـراتُ التـي تطـرأُ علـى المخلـوقِ الحيِّ في  التغيُّ  
ه للوصـولِ إلى مخلوقٍ مكتملِ النموِّ  مراحلِ نموِّ

ى   تسمَّ

ـداةِ إلـى الكربلةِ قـاحِ مـنَ السَّ انتقـالُ حبـوبِ اللَّ  
ى   يسمَّ

لِ التى يحاطُ فيهـا المخلوقُ الحيُّ  مرحلـةُ التحوُّ  
 بشرنقةٍ صلبةٍ هيَ مرحلةُ 

 يأتـي صغـارُ الثَّدييــاتِ إلـى الحيـاة عـنْ طريـقِ  

 .  طرقِ التكاثرِ الالجنسيِّ   إحدَ

  
       
     



 















        

  

   

      
   

  

    
    
    

  



   

   
   



مفرداتُ الفصلِ االسمُ   

؟. ١ أيُّ المخلوقاتِ التاليةِ يتكاثرُ بطريقةِ التبرعمِ

اإلسفنجُأ. 
ةُب.  القطّ
السحليّةُج. 
فدعُد.  الضّ

أيُّ النباتاتِ التاليةِ يتكاثرُ عن طريقِ السـيقانِ . ٢
؟ الجاريةِ

نباتُ الذرةِأ. 
القمحُب. 
نباتُ الفراولةِج. 
شجرةُ التفاحِد. 

ا يلـي يُعدُّ مثاالً على التكاثرِ الجنسـيِّ . ٣ أيٌّ ممّ
في النبات؟

السيقانُ الجاريةُأ. 
التبرعمُب. 
إنتاجُ البذورِج. 
التكاثرُ الخضريُّد. 

أيُّ المخلوقـاتِ التاليـةِ يمكـنُ أنْ ينمـوَ منْ . ٤
؟ بةٍ بويضةٍ غيرِ مخصَّ

اإلنسانُأ. 
الماعزُب. 
الطائرُج. 
ذكورُ النحلِد. 

؟. ٥ ا يلي يُعدُّ منْ خصائصِ التكاثرِ الالجنسيِّ أيٌّ ممّ

.أ.  يَتطلبُ وجود زوجينِ منَ المخلوقاتِ الحيةِ
.ب.  عِ األنواعِ يسمحُ بتنوّ
.ج.  مالئمٌ لتكاثرِ بعضِ المخلوقاتِ الحيةِ
 ينتـجُ أبنـاءً تتكيّـفُ بصـورةٍ أفضـلَ مـعَ بيئتِهـا د. 

المتغيّرةِ.

أيُّ الحيوانـاتِ التاليـةِ يسـتعملُ اإلخصـابَ . ٦
؟ الخارجيَّ

العصفورُ أ. 
الدبُّ ب. 
الضفدعُج. 
الفراشةُد. 

ةُ مرحلةً . ٧ أيُّ الحشـراتِ التاليةِ تكـونُ الحوريّ
منْ مراحلِ حياتِها؟

ثُّ أ.  العُ
 الجرادة ب. 
الفراشةُج. 
الخنفساءُد. 

 
أرسمُ دائرةً حولَ رمزِ اإلجابةِ الصحيحةِ فيما يلي:

  

 


التاريخاالسماختبارُ الفصلِ أ

 
           



 

١ ..  إنتاجُ مخلوقاتٍ حيّةٍ من أبٍ واحدٍ ال زوجينِ اثنينِ

) مـنَ األبِ بمشـيج مؤنثٍ . ٢ كـرٌ (حيـوانٌ منويٌّ مـا يتّحـدُ مشـيجٌ مذَ يحـدثُ  عندَ
. ) منَ األمِّ (بويضةٍ

٣ .. داةِ إلى الكربلةِ  انتقالُ حبوبِ اللقاحِ منَ السّ

٤ .. ى  تتكاثرُ الثديياتُ بنوعٍ منَ التكاثرِ يُسمّ

 هيَ الجزءُ الذكريُّ في الزهرةِ.. ٥

 هي الجزءُ األنثويُّ في الزهرةِ.. ٦

رِ معَ المشيجِ المؤنّثِ داخلَ جسمِ األنثى.. ٧  عمليّةُ اندماجِ المشيجِ المذكّ

٨ .. ، ويكون محاطًا بشرنقةٍ  فيها المخلوقُ الحيُّ  مرحلةٌ ال يتغذّ

ا.. ٩  ساقُ نباتٍ تُغرسُ في التربةِ فتنمو وتصبحُ نباتًا جديدً

ذورِ فإنَّ هذا نوعٌ منَ التكاثرِ الالجنسيِّ . ١٠ ـيقانِ أو الجُ ما تنمو نباتاتٌ جديدةٌ منَ األوراقِ أو السِّ عندَ
. ى  يُسمّ

 









 ينمـو جـزء صغيـر مـن جسـم األب يحمل ،  أوالًً
ا البرعـم عن األب،  نسـخة وراثيـة عنه. وقد ينفصـل الحقً
ا. أما إذا  ا بالغً وإذا تمَّ ذلك اسـتمر في النمو وأصبح مخلوقً

ا من جسم األب. لم ينفصل البرعم فإنه ينمو بوصفه جزءً

 التكاثر الجنسي يعني إنتاج مخلوقات حية من خاليا 
جنسـية أنثوية وخاليا جنسـية ذكرية. أما التكاثر الالجنسي 

فيعني إنتاج مخلوقات حية جديدة من خاليا أب واحد.  

 سـتتنوع اإلجابات. تأكد أن رسـوم الطالب تُظهر 
األجزاء المطلوبة جميعها.

 ألن فرصة وصول الخاليا الجنسية الذكرية 
إلى الخاليا الجنسية المؤنثة تقل بسبب العوامل الخارجية.

 سـتتنوع اسـتجابات الطـالب، وقد 
تشـمل عدم وجود خاليا جنسية، ومشابهة األبناء آلبائهم، 

وعدم حاجة المخلوق الحي إلى وجود شريك للتزاوج.
.(ج) تبرعم 
 العبـارة خاطئة. التكاثر الجنسـي ينتج عن

اندمـاج المشـيج المذكـر الذي يحمـل الصفـات الوراثية 
لألب مع المشـيج المؤنث الذي يحمـل الصفات الوراثية 
ا مـن صفات  لـألم، ولذلـك تكـون صفـات األبنـاء خليطً

ا صفات أي منهما. األبوين ال تطابق تمامً

 جيـب عـىل الطـالب اسـتخدام املعلومـات التـي 
اكتسبوها خالل الفصل لإلجابة عن سؤال الفكرة 
ا العامـة وهـو: تتكاثـر املخلوقـات احليـة جنسـيًّ

ا. وال جنسيًّ




يستخدم سلم التقدير لتقويم أداء الطالب

 ا تمثـل جميع مراحـل دورة حياة   يجمـع صورً
المخلوق الحي الذي اختاره.

  يرتـب مراحل حيـاة المخلوق الحي بحسـب 
تسلسلها بصورة صحيحة. 

  ينظم نتائج عمله ويعرضها على اللوحة بطريقة 
صحيحة.

  يتوصـل إلى اسـتنتاجات صحيحـة ويعرضها 
بلغة علمية صحيحة.

.ينفذ الطالب ثالث مهام بصورة صحيحة

.ينفذ الطالب مهمتين بصورة صحيحة

.ينفذ الطالب مهمة واحدة بصورة صحيحة
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أصفُ بالترتيبِ الخطواتِ التي تحدثُ  

. في أثناءِ التَّبرعمِ

 . بينَ التكاثرِ الجنسيِّ والتكاثرِ الالجنسيِّ 

ها بناءً على مالحظاتي،  . ثم أرسمُ لُ زهرةً أتأمَّ  
ها،  نُ الرسـمَ جميعَ الصفاتِ التي الحظتُ وأضمّ
. ومنها لونُ الزهرةِ، وعددُ البتالتِ وطولُ الساقِ

لماذا تكـونُ فرصةُ حدوثِ  
؟ اإلخصابِ الخارجيِّ أقلَّ منَ اإلخصابِ الداخليِّ

أشـرحُ مزايـا التَّكاثرِ  
. جنسيِّ الالَّ

ما نوعُ التكاثرِ في            
الهيدرا؟
دٌب. انقسامٌأ.  تجدّ
تكاثرٌ خضريٌّد. تبرعمٌج. 

ا  التكاثرُ الجنسـيُّ ينتجُ أفرادً      
ا. هلِ العبارةُ  تطابقُ صفاتُهم صفاتِ األبوينِ تمامً

رُ إجابتي. ؟ أفسّ صحيحةٌ أم خاطئةٌ

؟ كيفَ تتكاثرُ المخلوقاتُ الحيّةُ 

  


فُ دورةَ حياةِ أحدِ الحيواناتِ أو النباتاتِ التي  أتعرَّ

تعيشُ في منطقتي.

 
ا تُظهرُ مراحلَ دورةِ حياةِ حيوانٍ أو . ١   أجمعُ صورً

نباتٍ يعيشُ في منطقتي. أحاولُ جمعَ أكبرِ عددٍ 
. منَ الصورِ لمراحلِ دورةِ حياةِ هذا المخلوقِ

، وأحـاولُ ترتيبَها بحسـبِ . ٢  أنظـرُ إلـى الصورِ
. المراحلِ التي يمرُّ بها هذا الحيوانُ أو النباتُ

أرتِّـبُ هذه الصورَ على شـكلِ دائرةٍ وأرسـمُ . ٣
ا تـدلُّ علـى انتقـالِ الحيـوانِ أو  بينَهـا أسـهمً
ها  النبـاتِ منْ مرحلـةٍ إلى أخـر، ثـمَّ ألصقُ

على لوحةٍ كرتونيةٍ.
 

ِ الذي وضعتْ فيهِ، وأكتبُ  لُ الصورَ على الترتيب أتأمَّ 
 ، قائمةً بصفاتِ هذا المخلوقِ في بدايةِ دورةِ حياتهِ
وصفاتِ الحيوانِ أو النباتِ في البلوغِ (عندَ اكتمالِ 

ها؟ هِ). هلْ تشبهُ الصغارُ آباءَ نموِّ

  

 





 ب. المتك. هو فتحة في الطرف العلوي للميسم. أما القلم
فيشـبه األنبوب ويتصل بالمبيض، واألجزاء الثالثة تشكل 

  ا عضو التأنيث في الزهرة.  معً
 .ـا من الصفـات الوراثيـة لآلباء د. األبنـاء يحملـون خليطً

الخيارات الثالثة األخر من خصائص التكاثر الالجنسي؛ 
أي أن التكاثـر الجنسـي يلزمـه أب واحـد، وتكون صفات 
األفراد مطابقة لصفات األب، ويتم دون الحاجة إلى وجود 

   خاليا جنسية مذكرة ومؤنثة.
 ا نتِج أفرادً د. السـاق الجاريـة. نوع مـن التكاثر الخضـري يُ

س في التربـة فتنمو وتصبح نباتًا  ا عن طريق سـاق تُغرَ جددً
  ا.  جديدً

 ج. االنقسـام. تتكاثـر البدائيـات والبكتيريـا والطالئعيات
الوحيـدة الخلية باالنقسـام، بينما طرق التكاثر الالجنسـي 
ا بيـن المخلوقـات الحيـة العديـدة  األخـر أكثـر شـيوعً

   الخاليا.
 ،ج. يمر الحيوان بأربـع مراحل مميزة. في التحول الكامل

ا عن شـكله  يكـون شـكل المخلـوق الحـي البالـغ مختلفً
فـي باقـي المراحل. التحـول الناقص يمر بثـالث مراحل. 

 

 .ب. يوفـر الغذاء للجنين في أثناء فتـرة نموه داخل البيضة
السـائل المائـي فـي البيضـة يحمـي الجنيـن مـن ظـروف 
الجفـاف الخارجيـة، والقشـرة الصلبـة فـي بعـض أنـواع 
البيوض تحمي الجنين من الحيوانات األخر. وتتم تدفئة 
البيـوض من اآلباء كما في الطيور، أو من البيئة التي توضع 

  فيها البيوض.
 ج. بإنتـاج أعـداد قليلـة مـن البيوض. ألن فـرص حدوث

اإلخصاب في هذا النوع عالية. وفرصة حدوث اإلخصاب 
الخارجي قليلة؛ بسـبب وجود كميـات كبيرة من المياه في 
البيئة التي يتم وضع البيوض فيها، وبسبب تلوث المياه، أو 

  تغذي الحيوانات األخر على البيوض. 



 

 ١ تذكر الحقائـق، والتعريفات، أويتطلب المسـتو 
خطوات العمل.  وضمن هذا المستو توجد إجابة صحيحة 

واحدة فقط.
 الشـرح تقديـم   ٢ المسـتو يتطلـب    

والتوضيـح، أو القدرة علـى تطبيق مهـارة. وتعكس اإلجابة 
ا للموضوع. ا واستيعابًا عميقً ضمن هذا المستو فهمً

 ٣ استخدام يتطلب المسـتو 
التحليـل واالسـتدالل، ومـا يتضمنـه مـن اسـتخدام  األدلة

والمعلومـات الداعمـة. وفي هذا المسـتو يمكن أن يكون 
هناك أكثر من إجابة صحيحة.

 ٤  إكمال مجموعة يتطلب المسـتو 
من الخطوات المتعددة، كما يتطلب تركيب وبناء المعلومات 
المسـتقاة من عدة مصـادر أو من فروع متعـددة من المعرفة. 
وتعكـس اإلجابـات ضمن هـذا المسـتو التخطيـط بعناية 

واالستدالل المركب.













    

جزءُ الزهرةِ الذي يشيرُ إليهِ السهمُ هوَ: ۱ 

المتكُب. الميسمُأ. 
المبيضُد. القلمُج. 

منْ خصائصِ التكاثرِ الجنسيِّ أنَّه:  ۲ 

. أ.  يلزمُ وجودُ أبٍ واحدٍ فقطْ
ال يتطلّبُ وجودَ خاليا جنسيةٍ.ب. 
.ج.  ا معَ األبِ صفاتُ األبناءِ متطابقةٌ تمامً
الصفـاتِ د.  مـنَ  ـا  خليطً يحملـونَ  األبنـاءُ 

الوراثيةِ لآلباءِ.

: لُ الصورةَ التاليةَ أتأمّ  ۳ 

 : هذا النباتُ يتكاثرُ بواسطةِ
التبرعمِب. البذورِأ. 
الساقُ الجاريةد. االنقسامِج. 

البدائياتُ والبكتيريا تتكاثرانِ بواسطةِ:  ٤ 
التبرعمِب. البذورِأ. 
التكاثرِ الخضريِّد. االنقسامِج. 

: ما يحدثُ تحولٌ كاملٌ للحيوانِ عندَ  ٥ 

يكـونُ للحيـوانِ البالغِ والحيـوانِ الصغيرِ أ. 
ها. صفاتُ التراكيبِ نفسِ

.ب.  يصبحُ الحيوانُ حوريةً
يمرُّ الحيوانُ  بأربعِ مراحلَ مميزةً.ج. 
يمرُّ الحيوانُ بـثالثِ مراحلَ مميزةًد. 

؟  ما أهميةُ المحِّ الموجودِ في بيوضِ الطيورِ  ٦ 

.أ.  يحمي الجنينَ منْ ظروفِ الجفافِ الخارجيةِ
ه ب.  ـرُ الغـذاءَ للجنيـنِ فـي أثناءِ فتـرةِ نموِّ يوفّ

. داخلَ البيضةِ
ي الجنينَ منَ الحيواناتِ األخر. ج.  يحمِ
يحافظُ على الجنينِ دافئًا.د. 

باإلخصـابِ  تتكاثـرُ  التـي  الحيوانـاتُ  تتميَّـزُ   ۷ 
الداخليِّ :

. أ.  ا منَ البيوضِ بإنتاجِ أعدادٍ كبيرةٍ جدًّ
بإنتاجِ بيضةٍ واحدةٍ فقطْ طولَ حياتِها.ب. 
.ج.  بإنتاجِ أعدادٍ قليلةٍ منَ البيوضِ
ا.د.  بأنَّها ال تنتجُ بيوضً



 

  





أزهـارُ بعضِ النباتاتِ تكونُ ملونةً وذاتَ رائحةٍ   ۸ 
عطرةٍ لـ:

هاأ.  جذبِ الناسِ لقطفِ
هاب.  تحذيرِ مخلوقاتٍ حيةٍ أخر من خطرِ
التقاطِ الضوءِ من الشمسِج. 
حاتِد.  جذبِ الملقّ

أيُّ الصـورِ التاليةِ تمثّلُ مرحلةَ العذراءِ في دورةِ   ۹ 
حياةِ الفراشةِ؟

 

 

    

) ينتجُ  أيُّ أنواعِ التكاثرِ (الجنسـيِّ أو  الالجنسيِّ  ۱۰ 
حُ إجابتِي.  ا في المخلوقاتِ الحيةِ؟ أوضّ عً تنوُّ

. لُ شكلَ الزهرةِ المبينَ أدناهُ أتأمّ  ۱۱ 

دُ  دُ أعضاءَ التذكيرِ والتأنيثِ فـي الزهرةِ. وأحدِّ أحـدِّ
، ثـمَّ أبيِّنُ  أيـنَ يتمُّ إنتـاجُ حبـوبِ اللقـاحِ والبيوضِ

كيفَ يتمُّ اإلخصابُ في الزهرةِ؟





 



 





٥٦، ١٧١٢٥٧
٣٥٩٤٥٨
٥٦٦٦٧٠
٧١، ٧٦٩٨٧٢
٩٦٧١٠٦٠

٧١، ١١٧٢

أ.

ب.

ج.

د.

   

 د. جـذب الملقحات. تحتوي األزهار على أعضاء التكاثر
في النباتـات الزهرية، فهـي تحتاج إلى جـذب الملقحات 
لنقل حبوب اللقاح مـن أعضاء التذكير إلى أعضاء التأنيث 
إلتمـام عمليـة اإلخصـاب؛ لذلـك فـإن األلـوان العطـرة 

  والرائحة الزكية تجذب هذه الملقحات. 
 ـف المخلوق الحي بشـرنقة غلَّ ج. فـي مرحلـة العـذراء، يُ

صلبـة. الخيـار (أ) يمثـل مرحلـة البيضة. أمـا الخيار (ب) 
ا  فيمثـل اليرقة؛ حيـث يكون شـكل المخلوق الحي شـبيهً
بالـدودة. أمـا الخيار (د) فهو شـكل فراشـة مكتملة النمو. 

 

 ا فـي المخلوقـات الحية؛ ألنه نتِج تنوعً التكاثـر الجنسـي يُ
ا في الصفات الوراثية بسـبب اندماج األمشاج  ث خلطً يُحدِ
المذكـرة والمؤنثـة، وينتج عن ذلك أبنـاء يحملون صفات 
مختلفـة عن أي من األبويـن، وقد يكون جيـل األبناء أكثر 

  ا مع البيئة التي يعيش فيها.  تكيفً
 أعضاء التذكير: السداة وتتكون من المتك والخيط. أعضاء

التأنيث: الكربلة وتتكون من الميسم والقلم والمبيض. يتم 
إنتـاج حبوب اللقاح في المتك، ويتـم إنتاج البويضات في 
المبيض. يحدث اإلخصاب عندما تنقل الملقحات حبوب 
اللقاح من السـداة إلى الكربلة. وبعد ذلك تنقل في الكربلة 
عبـر القلم إلـى المبيض؛ حيث تندمج مـع البويضات، مما 

   يؤدي إلى حدوث اإلخصاب.





 

ةِ ي أفعى أمِّ جنيبٍ سامةٌ تعيشُ في صحراءِ الجزيرةِ العرب
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١بذور أعشاب

٢ كجمتربة

١جذر نبات بقيل

١ كجمحىص حوض سمك

١حلزون مائي

٤دودة األرض

١رشيط الصق

٦صحن بالستيكي

٤طبق 

٢قفازات

٦قلم تلوين

٢كيس بالستيكي

١ لرتماء بركة

٥٠ جمملح 

٥٠ جمملون طعام

١مناديل ورقية

١نبات مائي

٢ورقة سوداء

٢ورقة مقواة

١ورقة نبات الرمث

١ورقة نبات تني بري

١ورقة نبات لسان البحر

  

    

١ عدسة مكربة

٢٠ قطعة نقد معدنية

٢ كأس زجاجية

٢ مسطرة

١ مقص

١ ملعقة

٤ وعاء ختزين شفاف مع غطاء







vv

 

 

قال تعاىل.

طـه

    
  


  

      
     

  
     

  

   

 
 

كيـف تتفاعـل المخلوقـات الحية واألشـياء غير 
الحية معا في النظام البيئي؟

 
كيف يساعد التكيف المخلوقات الحية على البقاء 

في بيئاتها؟

 
  

 

   
 


  

       
    

  
        

   

   

 



كيف تدور املواد األساسية الالزمة للحياة يف النظام 
البيئي؟ 



 كيف تغـري األحـداث الطبيعية واإلنسـان النظام 
البيئي؟
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الصفحات: ٨٢-٩٣

يوضح كيف تتنافس اجلامعات احليوية، وتأثري املوارد  �
يف حتديد أحجامها واستمرار بقائها.

يوضـح املقصود بـكل من: املوطن، واإلطـار البيئي،  �
والتكافل، والتعايش، وتبادل املنفعة والتطفل.

     


م التخطيطيّ ١٤ المنظّ االستنتاج 

النظام البيئي
العامل المحدد

الجماعة الحيوية
السعة التحملية

الموطن
اإلطار البيئي

عالقة التكافل
عالقة تبادل المنفعة

عالقة التعايش
عالقة التطفل

 ص ٨٥   ص ٨٣  

بيئـات مختلفـة  مالحظـة   
لمعرفـة المخلوقات الحيـة القادرة 

على البقاء فيها.
 

 حصـى، حوض 
سـمك، أوعيـة تخزيـن مـع أغطية 
مائيـة،  نباتـات  بركـة،  مـاء   ،(٢)
بـذور  تربـة،  مائيـة،  حلزونـات 

أعشاب، ديدان أرضية.

ا يمثل االزدحام   يعمل نموذجً
في نظام بيئي.

 
 ،ورق مقـــــو 

مقص، مسطرة.

ا مدة ٢٤ ساعة.   احذر عند اسـتعمال المقص أو األجسـام المدببة. يمكن اترك ماء الربكة أو ماء الصنبور مكشوفً
استخدام أجسام مدببة بدالً من املقص.




الصفحات: ٩٤ - ١٠٣

يوضح التكيف الرتكيبي والتكيف السلوكي. �

يصف تكيفات النبات وتكيفات احليوان التي تشمل  �
التمويه واملحاكاة.








م التخطيطيّ ١٢ المنظّ مشكلة وحل  

التكيف
التمويه
التلون
التشابه

المحاكاة

ص ٩٥    ص ٩٩   

 مالحظـة حيـوان لتحديـد 
التكيّف الحاصل في حركته.

      


األرض،  دودة    
منشـفة ورقيـة، وعـاء بالسـتيكي، 

تربة، ورقة سوداء.

 مالحظة تكيفات األوراق.
 

 نبات التين البري، 
نبـات الرمـث، نبـات لسـان البحر، 

أقالم تلوين، مسطرة.

د  ا قبل إجراء النشـاط، وزوّ    حـرض األوعية البالسـتيكية مسـبقً
الطـالب بمطهر لأليدي أو صابون لغسـل أيدهيم بعد االنتهاء 

منه.

ا كافيةً من األنواع الثالثة ووزعها عىل جمموعات    امجع أوراقً
الطالب.





 جميع الطالب مجموعة صغيرة مجموعة ثنائية فراد 








الصفحات: ٨٢-٩٣

يوضح كيف تتنافس اجلامعات احليوية، وتأثري املوارد  �
يف حتديد حجمها واستمرار بقائها.

يوضـح املقصود بـكل من: املوطن، واإلطـار البيئي،  �
والتكافل، والتعايش، وتبادل املنفعة والتطفل.


م التخطيطيّ ١٤ المنظّ االستنتاج 

النظام البيئي
العامل المحدد

الجماعة الحيوية
 السعة التحملية

الموطن
اإلطار البيئي

عالقة التكافل
عالقة تبادل المنفعة

عالقة التعايش
عالقة التطفل

 ٣٠ دقيقة   ١٥ دقيقة  ص ٨٣   ص ٨٥ 

بيئـات مختلفـة  مالحظـة   
لمعرفـة المخلوقات الحيـة القادرة 

على البقاء فيها.
 

 حصـى، حوض 
سـمك، أوعيـة تخزيـن مـع أغطية 
مائيـة،  نباتـات  بركـة،  مـاء   ،(٢)
بـذور  تربـة،  مائيـة،  حلزونـات 

أعشاب، ديدان أرضية.

ا يمثل االزدحام   يعمل نموذجً
في نظام بيئي.

 
 ،ورق مقـــــو 

مقص، مسطرة.

ا مدة ٢٤ ساعة. اترك ماء الربكة أو ماء الصنبور مكشوفً التخطيط 
التخطيط  احذر عند اسـتعمال المقص أو األجسـام المدببة. يمكن املسبـــق

املسبـــق
 

استخدام أجسام مدببة بدالً من املقص.




الصفحات: ٩٤ - ١٠٣

يوضح التكيف الرتكيبي والتكيف السلوكي. �

يصف تكيفات النبات وتكيفات احليوان التي تشمل  �
التمويه واملحاكاة.


م التخطيطيّ ١٢ المنظّ مشكلة وحل  

التكيف
التمويه
التلون
التشابه

المحاكاة

 ١٥ دقيقة  ص ٩٥   ١٥ دقيقة    ص ٩٩ 

 مالحظـة حيـوان لتحديـد 
التكيّف الحاصل في حركته.

      


األرض،  دودة    
منشـفة ورقيـة، وعـاء بالسـتيكي، 

تربة، ورقة سوداء.

 مالحظة تكيفات األوراق.
 

 نبات التين البري، 
نبـات الرمـث، نبـات لسـان البحر، 

أقالم تلوين، مسطرة.

د  ا قبل إجراء النشـاط، وزوّ التخطيط  حـرض األوعية البالسـتيكية مسـبقً
املسبـــق

  
الطـالب بمطهر لأليدي أو صابون لغسـل أيدهيم بعد االنتهاء 

منه.

ا كافيةً من األنواع الثالثة ووزعها عىل جمموعات  التخطيط  امجع أوراقً
املسبـــق

 
الطالب.





 

قال تعاىل.

طـه

    
  


  

      
     

  
     

  

   

 




ا؟  كيف تتفاعل المخلوقات الحية معً

�  
ع الموضوعات  اطلب إلى الطالب النظر إلى صور الفصل، وتوقّ
الـواردة  فـي  الدروس. ثم اتل اآلية الكريمـة الواردة في مدخل 
الفصـل، وشـجع من يرغب من الطالب علـى تالوتها، ووضح 

لهم معنى اآلية بوصفها مقدمة لموضوع الفصل.

� 
قبـل عـرض محتـو الفصـل، تعاون مـع الطالب فـي تصميم 
جـدول التعلم بعنوان «التفاعالت في األنظمة البيئية» مسـتعمالً 
لوحـة كرتونيـة مثبتة على الحائط، واطرح عليهم سـؤال الفكرة 

العامة ، ثم اسأل :

ما نوع العالقات بني املخلوقات احلية يف النظام البيئي؟ �

كيف يتكيف املخلوق احلي من أجل البقاء يف البيئة؟



التفاعالت يف األنظمة البيئية

ماذا نريد أن ماذا نعرف؟
منا؟نعرف؟ ماذا تعلّ

تعيش خملوقات حية 
خمتلفة  يف النظام 

البيئي نفسه.

ما نوع العالقات 
بني املخلوقات 

احلية؟

تكيفت املخلوقات 
احلية مع بيئاهتا.

تمثِّل اإلجابات في الجدول أعاله بعض استجابات الطالب 
المحتملة.








www.obeikaneducation.com


































المملكة العربية السعودية







  

  اطلـب إلـى أحـد الطـالب قـراءة المفردات 
بصـوت عال أمـام الصـف، ثم اطلـب إليهم 
ـا تضمنته صفحات  إيجـاد كلمـة أو اثنتين ممّ
الفصـل، مسـتعينين بالمفـردات الـواردة في 
مقدمته، واكتب هـذه الكلمات ومعانيها على 

لوحة جدارية.
مسـرد  اسـتخدام  علـى  الطـالب    شـجع 
الطالـب  كتـاب  فـي  الـوارد  المصطلحـات 
ف معانـي المصطلحات، واسـتخدامها  وتعرّ

في تعابير علمية.

  

    

        
     

    

    
    

       
     

   

      
   

     
   

    

   
    
    

   
   



خريطةٌ مفاهيميّةٌ للفصلِ االسمُ   

   
: أُكملُ الخريطةَ المفاهيميّةَ عنِ التفاعالتِ في األنظمةِ البيئيةِ

  

• التمويهُ
منْ أشكالِهِ

ن التلوّ
التشابه

السعةَ التحمليّة

مخلوقاتٍ حيّةٍ

، منها: تتكيفُ بطرقٍ مختلفةٍ

أشياءَ غيرِ حيةٍ

  

دُ تحدّ

مثل

يتكونُ من

منها

لـِ

الغذاء    • المكانِ    •  
التربةِ   • الماء    •    

 المأو   • درجةِ الحرارةِ    •  

التمويةالمحاكاة
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يوضـح كيـف تتنافـس اجلامعـات احليويـة،  �

وتأثـري املوارد يف حتديد أحجامها واسـتمرار 
بقائها.

يوضح املقصود بكل مـن: املوطن، واإلطار  �
البيئي، والتكافل، والتعايش، وتبادل املنفعة، 

والتطفل. 
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االسمُ   مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ

    
: ني على ملءِ الفراغاتِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

    
ى الصراعُ بينَ المخلوقاتِ الحيّةِ على المصادرِ المختلفةِ في النظامِ البيئيِّ   التنافس  .. ١ يُسمّ
لُ     . ٢   العالقــاتُ التي تنشـأُ بين المخلوقـاتِ الحيةِ واألشـياءِ غيـرِ الحيـةِ في مكانٍ ما مجتمعةً تشـكِّ

النظام البيئي    .

د      .. ٣ دُ نموَّ الجماعاتِ في النظامِ البيئيِّ       العامل المحدّ ى العاملُ الذي يحدّ يُسمّ
ـهُ وإعالتُهُ           . ٤ ةِ التـي يمكـنُ لنــظـامٍ بيئيٍّ دعـمُ ى أَقـصـى عــددٍ مـنْ أفــرادِ الجماعـةِ الـحيويّ   يُسـمّ

ليّة      .  السعة التحمّ

      
ى المكانُ الذي يعيشُ فيهِ المخلوقُ الحيُّ ويجدُ فيه حاجاتِهِ األساسيةَ       الموطن       .. ٥ يُسمّ
يهِ المخلوقُ الحيُّ في النظامِ البيئيِّ ضمنَ ظروفٍ محددةٍ    اإلطار البيئي    .. ٦ ى الدورُ الذي يؤدّ يُسمّ

        
ها علـى بعضٍ من دونِ إلحاقِ ضررٍ بـأيٍّ منها بهدفِ البقاءِ . ٧  يُعـرفُ اعتمـادُ المخلوقاتِ الحيّةِ بعضِ

بـ  عالقة  التكافل     .
ى العالقةُ بينَ مخلوقيْنِ حيّينِ يستفيدُ كلٌّ منهما من اآلخر بـِ       عالقة تبادل المنفعة     .. ٨ تُسمّ
ى العالقةُ التي يستفيدُ منْها أَحدُ المخلوقيْنِ من دونِ إلحاقِ ضررٍ بالطرفِ اآلخرِ    عالقة التعايش   .. ٩  تُسمّ

١٠ .. منَ األمثلةِ على عالقةِ تبادلِ المنفعةِ     األشنات    ، التي تتكونُ من      فطر      وطحلبٍ
١١ . . منَ األَمثلةِ على عالقةِ     تبادل المنفعة      العالقةُ بينَ النحلِ واألزهارِ
التصاقُ أسماكِ الريمورا بجسمِ سمكِ القرشِ مثالٌ على عالقةِ       التعايش     . . ١٢

     
   



االسمُ   مفرداتُ الدرسِ

    
مثِّلُها: أرسمُ رمزَ الكلمةِ أمامَ الوصفِ الذي يُ

 

 

١ ..    ط    مكانٌ يعيشُ فيهِ المخلوقُ الحيُّ ويحصلُ منه على الغذاءِ

   هـ    عالقةٌ ممتدةٌ بينَ نوعينِ أو أكثرَ منَ المخلوقاتِ الحيّةِ بحيثُ يستفيدُ منها أحدُ هذهِ المخلوقاتِ . ٢

 . ا لباقي المخلوقاتِ على األقلِّ دونِ أنْ يسبِّبَ ضررً
٣ .. يهِ المخلوقُ الحيُّ في موطنِه البيئيِّ    ج    دورٌ يؤدّ

٤ . .    د    عنصرٌ يتحكمُ في معدلِ نموِّ الجماعاتِ الحيويةِ في نظامٍ بيئيٍّ بالزيادةِ أو النقصانِ

٥ ..    ب    عالقةٌ يستفيدُ منْها أحدُ المخلوقينِ دونَ إلحاقِ ضررٍ بالطرفِ اآلخرِ

٦ .. هُ وإعالتُهُ    أ    أقصى عددٍ منْ أفرادِ الجماعةِ الحيويةِ يمكنُ لنظامٍ بيئيٍّ دعمُ

٧ .. قُ ضررٌ بالطرفِ اآلخرِ لْحَ دُ المخلوقينِ ويَ    ز    عالقةٌ يستفيدُ منْها أَحَ

ها.. ٨ حُ حةِ واألزهارِ التي تلقّ لقّ    و    عالقةٌ بينَ المخلوقاتِ المُ

٩ .. ا في بيئةٍ معينةٍ لُ منَ العواملِ الحيويةِ والعواملِ الالحيويةِ وتفاعالتِها معً    ج    يتشكّ

     
   



نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ االسمُ   

   
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممّ



 

 ، ، ودرجةُ الحـرارةِ، ونوعُ التربةِ نْها: الماءُ ، مِ ةِ فيهِ دُ نموَّ الجماعـاتِ الحيويّ لـكلِّ نظامٍ بيئـيٍّ عواملُ تحدّ

. ا للغذاءِ هِ مصدرً وكميّةُ     الغطاء النباتي     المتوافرِ بوصفِ

. وعندَ      هُ وإعالتُهُ ةِ يمكنُ لنظامٍ بيئيٍّ دعمُ ى عددٍ منْ أفرادِ الجماعةِ الحيويّ      السـعة التحملية     هيَ أقصَ

 . ليّةِ للنظامِ البيئيِّ فإنَّ بعضَ النباتاتِ والحيواناتِ تموتُ ازدياد     عددِ األفرادِ على قدرةِ السعةِ التحمُّ

، وتحدُّ عالقةُ    التكافل     التي بينَها منَ التنافسِ        تتنافس     المخلوقاتُ الحيّةُ على مواردِ النظامِ البيئيِّ

ها اآلخر.  ت، مما يسمحُ لها بالعيشُ من دونِ أن يضرَّ أحدُ رَ كلّما طوّ

رَ  همـا دونَ أنْ يتضرّ نْها أحدُ ومـن أشـكالِ العالقـةِ     التعايـش     ، وهيَ عالقـةٌ بينَ مخلوقيْنِ يسـتفيدُ مِ

ا بالعائلِ الذي يعيشُ على سـطحِ  لَ يلحقُ ضررً ـا فـي عالقةِ     التطفل      فـإنَّ الحيوانَ المتطفّ . أمّ اآلخـرُ

 . هِ أو داخلَهِ جسمِ
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أقرأُ الصوراالسمُ   

      

      
ا مختلفةً منَ الطيورِ التي تبحثُ عنْ غذائِها. وتوضحُ الشروحُ الطريقةَ التي تتجنَّبُ بها  تبيّنُ الصورُ أنواعً

ه. ، على الرغمِ منْ مشاركتِها في  الموطنِ البيئيِّ نفسِ الطيورُ المتشابهةُ التنافُسَ على الغذاءِ

 

     
     

    
    

     
   

      
     

      
  
     

أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالصورةِ: 

كيفَ تتجنّبُ الطيورُ التنافُسَ على الغذاءِ؟. ١
ا مختلفة من الغذاء، وبعضها اآلخر يأكل األنواع نفسها من الغذاء في مناطق مختلفة، بعض الطيور تأكل أنواعً

ا به لذا يقلّ التنافس بينها على مصادر الغذاء.  ا بيئيًّا خاصًّ وألن لكل طائر إطارً

رُ . ٢ ؟ أفسِّ ـا على الغذاءِ ـا على شـجرةٍ واحدةٍ دونَ أنْ يتنافسَ هلْ يمكنُ للطائرينِ األولِ والثاني أنْ يعيشَ

إجابَتي.
 على الرحيق، بينما يتغذ الثاني على الحشرات. نعم؛ ألن الطائر األول يتغذّ
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، وكيفَ تلتصقُ  ها. أُالحظُ ما تقومُ بهِ أسماكُ الريمورا الصغيرةُ تبيّنُ الصورةُ التاليةُ عالقةً فريدةً منْ نوعِ

بجسمِ سمكِ القرشِ وتبقى قريبةً منه.

أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالصورةِ: 

ما نوعُ العالقةِ التي تظهرُ في الصورةِ؟. ١
التعايش.

٢ .. أذكرُ طريقتينِ تستفيدُ منهما أسماكُ الريمورا منْ سمكةِ القرشِ
ا. تأكل أسماك الريمورا فتات الطعام العالق بسمكة القرشِ التي توفر لها الحماية أيضً

٣ .. ، بينَهما عالقةُ تعايشٍ أذكرُ زوجينِ منَ المخلوقاتِ الحيّةِ
نبات األوركيدا (السحلب) واألشجارالعالية، الطيور الصغيرة ووحيد القرن.

 


    

االسمُ   أقرأُ الصورةَ

            

 


لِ التاريخاالسماختبارُ الدرسِ األوّ

ةِ . ١ أيُّ العواملِ التاليةِ يُعدُّ منَ العواملِ الحيويّ
؟ في نظامِ الغابةِ البيئيِّ

التربةُأ. 
الصخورُ ب. 
األشجارُج. 
ثاني أكسيدِ الكربونِد. 

تِ األرانبُ في محميةٍ طبيعيةٍ وأكلتْ . ٢ انتشـرَ
كميـاتٍ كبيرةٍ من النباتـاتِ الموجودةِ فيها. 
ا يأتي يُعدُّ الحلَّ األمثلَ للحدِّ منْ هذهِ  أيٌّ ممّ

؟  المشكلةِ البيئيةِ

الصقورُأ. 

مٍّ لهاب.  وضعُ سُ

المصائدُج. 

الصيدُد. 

ى العالقةُ بينَ مخلوقينِ حيّينِ يسـتفيدُ . ٣ تُسـمّ
ما منْها: كالهُ

التعايشَأ. 

تبادلَ المنفعةِب. 

االفتراسَج. 

لَد.   التطفُّ
يـهِ المخلوقُ الحيُّ . ٤ ى الدورُ الذي يؤدّ يُسـمّ

في موطنِه:

اإلطارَ البيئيَّأ. 

الموطنَب. 

النظامَ البيئيَّج. 

الجماعةَ الحيويةَد. 

. يبيّنُ الجدولُ أدناهُ عـددَ الغزالنِ والذئابِ في كيلومترٍ مربّـعٍ واحدٍ في إحد الغاباتِ   التفكيـرُ الناقـدُ
. خاللَ أربعِ سنواتٍ

٢٠١٠م ٢٠٠٩م ٢٠٠٨م ٢٠٠٧م
٦ ١٠ ٦ ٣ الذئابُ

٥٠ ٣٥ ١٠٠ ٥٠ الغزالنُ
. ماذا حدثَ ألعدادِ الذئابِ والغزالنِ في الفترةِ بين ٢٠٠٧ و ٢٠١٠م؟ رُ أفسّ

            

السنوات األنواعُ

ا بسبب توافر الغذاء وهو  أوالً: ازداد عدد الغزالن والذئاب، ثم ازداد عدد الذئاب في عام ٢٠٠٩م كثيرً
ا، ونتيجة لذلك انخفض عدد الذئاب ثم بدأ عدد الغزالن  ا أيضً الغزالن، ثم انخفض عدد الغزالن كثيرً

يزداد.

        
 

عُ  أتوقَّ

؟ وهلْ تَحتاجُ  يةُ لِكي تَعيـشَ خلوقـاتُ الحَ ما الـذي تَحتاجُ اليهِ المَ

ما تَحتاجُ  خلوقاتُ التي تعيشُ في بِيئةٍ مائيةٍ إلى أَشـياءَ تَختلفُ عَ المَ

خلوقاتُ الحيةُ في البيئةِ اليابسةِ؟ إليه المَ
 
 
 

عاتي أختبرُ توقُّ

، ثُم  عاءينِ ى في أَحدِ الوِ صَ عُ الحَ . أضَ   لبِيئةٍ مائيةٍ   

ائيةَ  . أُضيفُ النباتـاتِ والحلزوناتِ المَ كةِ عاءَ بماءِ البِرْ أَمـألُ الوِ

. أو أيَّ حيواناتٍ مائيةٍ أخرَ

ى في  صَ عُ الحَ . أَضَ ابِسةٍ  لبيئةٍ يَ    

 . ن التُّرابِ ، وأُغطِّيهِ بِطَبقـةٍ مِ ـرِ عاءِ اآلخَ الوِ

، وأُغطِّيها  يدانَ أُضيفُ بُذورَ األَعشابِ والدِّ

. ، ثم أَسقي البُذورَ ن الترابِ ر مِ بِطبقةٍ أُخْ


          

    



ى     •   حصً
وعاءينِ معَ أغطيتِهما• 

كةٍ      •  ماءِ بِرْ

ةٍ•  نباتاتٍ مائيّ

حلزوناتٍ مائيةٍ    • 

ترابٍ• 

بذورِ أعشابٍ      • 

ديدانِ أرضٍ• 

  




         

   
 أسـتخدمُ المقـصَّ لقصِّ ٢٥ قطعةً مسـتديرةً قطرُ كلٍّ    

ي تمتدُّ إليهِ   الـذِ منهـا ٢٫٥ سـم، تمثّلُ مسـاحةُ كلِّ قطعـةٍ المدَ

. جذورُ النباتِ

أقومُ بإعـدادِ بيئةٍ لهـذهِ النباتاتِ بعمـلِ صندوقٍ مكعب   

ه ٢٠ سم. أبعادُ

، فإذا لمْ تالمسْ قطعةٌ قطعةً أخر فإنَّ النباتاتِ  ي ٨ نباتاتٍ (٨ قطعٍ مسـتديرةٍ) في الصندوقِ  أرمِ

؛ ألنَّها تمثِّـلُ النباتاتِ التـي ال تقدرُ على  . أُخرجُ القطعَ المسـتديرةَ المتالمسـةَ تسـتطيعُ العيـشَ

. لُ نتائجي في جدولِ بياناتٍ . وأسجّ العيشِ

لُ  . وأسـجّ ـيِ ١٠ ثم ١٢ ثم ١٤ قطعةً مسـتديرةً ا برمْ  أكـررُ الخطـوةَ (٣) ثـالثَ مراتٍ أقـومُ خاللهَ

؟ تِ العيشَ نتائجي. ما عددُ النباتاتِ التي استطاعَ
 

ا؟ دً  كيفَ يكونُ االكتظاظُ عامالً محدِّ    
 

عددُ النباتاتِ الباقيةِ على قيدِ الحياةِعددُ النباتاتِ في البيئةِ

 • ورقٍ مقوَّ
مقصٍّ• 
مسطرةٍ• 
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االسمُ   العلومُ والرياضياتُ

    

العلومُ والرياضياتُ االسمُ   

  
 ، ، وجماعـةً منْ طيـورِ الطنّانِ أفتـرضِ أنَّ جماعةً مـنَ النحلِ
ا في نظامٍ  ، تعيشُ معً وجماعـةً منَ الخفافيشِ الطويلةِ اللسـانِ
ـهُ نـوعٌ مـنَ األزهـارِ  نتِجُ ، وتسـتهلكُ الرحيـقَ الـذي يُ بيئـيٍّ
. ولِتَجنُّبِ التنافسِ فيما بينَها تَنشـطُ  الموجـودةِ في هذا النظامِ
، وتَمتصُّ حوالي ٠٫٥٨ منَ  جماعةُ النحلِ في الصباحِ الباكرِ

ـا جماعةُ طيـورِ الطنّانِ فتَنشـطُ في أوقـاتٍ مختلفةٍ منَ النهـارِ وتمتصُّ حوالـي ٠٫٣١ منَ  . أمّ الرحيـقَ
. . وتنشطُ الخفافيشُ الطويلةُ اللسانِ وتَستهلكُ حاجتَها منَ الرحيقِ في الليلِ الرحيقِ

: استعملِ المعلوماتِ الواردةَ أعالهُ في اإلجابةِ عنِ األسئلةِ التاليةِ

؟ . ١ ما نسبةُ الرحيقِ الذي يُستهلَكُ في أثناءِ النهارِ
لحساب الرحيق المستهلك في النهار أرتب الكسور وأجمعها

٠٫٥٨ ما يستهلكه النحل    

 ٠٫٣١  + ما تستهلكه طيور الطنان 

٠٫٨٩  =    

؟. ٢ ما نسبةُ الرحيقِ المتاحِ الستهالكِ الخفافيشِ الطويلةِ اللسانِ في الليلِ
لحساب الرحيق الذي يستهلكه الخفافيش الطويلة اللسان اطرح الكسر العشري من الرقم١

الذي يمثل جميع الرحيق
١٫٠٠ جميع الرحيق   

٨٩ ٠٫ ما يستهلك في النهار     - 
٠٫١١  =          
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االسمُ   العلومُ والرياضياتُ

    

العلومُ والرياضياتُ االسمُ   


ـرافِ وجماعةُ  تتنافَـسُ جماعـةُ األبقـارِ وجماعةُ الخِ
الطيـورِ علـى الحبوبِ فـي حظيرةٍ. إذا كانـتِ األبقارُ 
، والخـرافُ تسـتهلك  تسـتهلكُ ٠٫٥ مـن الحبـوبِ
؟  ٠٫٣، فما نسـبةُ الحبوبِ المتاحةِ الستهالكِ الطيورِ
هـا  ـعَ الكسـورِ العشـريةِ وطرحَ إذا كنـتُ أعـرفُ جمْ
فيُمكنُني أنْ أعرفَ نسـبةَ الحبوبِ المتاحِ السـتهالكِ 

. الطيورِ

 
ها األبقارُ والخرافُ  أجمعُ كميةَ الحبوبِ التي تستهلِكُ

على النحوِ اآلتي:

   ٠٫٥

   ٠٫٣

٠٫٨

لحسـابِ كميةِ الحبـوبِ المتاحةِ للطيـورِ أمثّلُ كميةَ 
ـري عمليةَ  العشـبِ المتاحـةُ في الحظيـرةِ بـ ١، وأجْ

الطرحِ على النحوِ اآلتي:
  ١٫٠

  ٠٫٨

   ٠٫٢

  

    
هـا أعملُ ما  لجمـعِ الكسـورِ العشـريةِ أوْ طرحِ

يلي:
ها فوقَ بعضٍ �   أرتبُ الفواصلَ العشريةَ بعضَ

١٫٢٥  

٢٫٣٤  
نزلةٍ على  عَ أرقـامِ كلِّ مَ ، مراعيًا جمْ �   أجمعُ األرقـامَ

ةٍ دَ حِ

٣٥٩  
�   أضعُ الفاصلةَ العشريةَ في مكانِها.

٣٫٥٩  
. ها يُمكِنُنِي إجراءُ عمليةِ الطرحِ �   بالطريقةِ نفسِ

     
   



االسمُ   كتابةٌ علميّةٌ

    

  أكتبُ عن 
)، ثم أكتبُ  ـا وفريسـةً القصـة الخياليـة: أختارُ حيوانيـنِ آخرينِ بينَهما عالقةُ افتراسٍ (مفترسً

. حُ من خاللِها عالقةَ االفتراسِ ا يحدثُ بينَهما، أوضِّ نُ مشكلةً أوْ موقفً قصةً تتضمَّ

  

 
: ما المشكلةُ  ينِ تَدورُ حولَهما أحداثُ القصةِ التي سـأكتبُها، وأطرحُ األسـئلةَ التاليةَ أختارُ حيوانَينِ آخرَ
؟ أكتبُ إجاباتِ األسئلةِ بالتسلسلِ  ؟ كيفَ انتهتِ القصةُ ؟ ماذا حدثَ بينَ الحيوانينِ ها القصةُ التي تُعالجُ

. ستختلفُ إجاباتُ الطالبِ في المخططِ أدناهُ


رأ الصقر سحلية تخرج من جحرها

 
ت إلى القفز في الماء حاولت السحلية الفرار من الصقر واضطُرّ

 
انقضّ الصقر على السحلية واقتنصها من تحت الماء

 
. أرتبُ األحداثَ بحسبِ  ، من دونِ ترتيبٍ نُ األحداث التي تتناولُها القصةُ كتبَ زميلي ٣ فقراتٍ تتضمّ

تسلسلِها بكتابةِ رقمٍ منْ ١-٣ أمامَ كلِّ عبارةٍ:

١ .. ، وأمسكَ بها بمخالبهِ القويةِ  ٣    انقضَّ الصقرُ على السحليةِ

٢ ..  ٢    رأ الصقرُ السحليةَ تقفزُ في الماءِ

٣ .. ها فهربتْ وقفزتْ في جدولِ الماءِ ا يقتربُ بسرعةٍ نحوَ  ١    رأتْ سحليةٌ صقرً

     
   

كتابةٌ علميّةٌ االسمُ   



  

فِ  ، معَ وصْ هِ رُ كيفَ كانَ الحيوانُ المفترسُ يَبحثُ عنْ طعامِ تِي التخيليةُ تُصوّ أكتـبُ جملـةً تَبدأُ بها قصّ
. دثُ فيهِ القصةُ المكانِ الذي تَحْ

- يا إلهي، إنّي جائع، وقد أتعبنِي البحث في هذه الصحراء عن طعام يسدّ جوعي.  

ا  حً ، موضّ ، وأبدأُ بالجملةِ التي كتبتُها أعالهُ ا منفصلةً ، أستخدمُ أوراقً تِي التخيليةِ بعدَ ذلكَ أبدأُ بكتابةِ قصّ
ى، وأراعي كتابةَ األحداثِ بحسـبِ تسلسلِ  ، وكيفَ انتهَ المشـكلةَ أوِ الصراعَ بينَ المفترسِ والفريسـةِ

. ؛ إلضافةِ التشويقِ إلى القصةِ ا دارَ بينَ الحيوانينِ حدوثِها. وأتخيّلُ أنَّ حوارً

 

 : ا عالماتِ الترقيمِ المناسبةَ ستخدمً لِ مُ مَ فيما يلي بعضُ الفقراتِ التي كتبَها زميلِي، أُعيدُ كتابةَ الجُ
ا لكِ. ١ تُها السحليةُ الجميلةُ أنا أريدُ أنْ أكونَ صديقً قالَ الصقرُ ال تخافي أيّ

ا لك.  قال الصقر: ال تخافي أيتها السحلية الجميلة؛ أنا أريد أن أكون صديقً

ـتِ . ٢ ى ظِلّهُ على األرضِ فوقَ جسـمِ السـحليةِ الضعيفِ وعندئذٍ أحسّ دَ الصقرُ جناحيْهِ الكبيرينِ فألقَ فرَ
السحليةُ بالخوفِ الشديدِ

ت  فرد الصقر جناحيه الكبيرين، فألقى ظلّه على األرض فوق جسـمِ السـحلية الضعيف، وعندئذ أحسّ

السحلية بالخوف الشديد.  

        
؟. ١ قُ القارئَ ا وحواراتٍ تُشوّ تِي أحداثً نْتُ قِصّ هلْ ضمّ
؟. ٢ ، وأوضحتُ ما انتهتْ إليهِ القصةُ قٍ هلْ وصفتُ الصراعَ بينَ الصقرِ والسحليةِ بأسلوبٍ مشوّ
هلْ صححتُ أخطاءَ القواعدِ اللغويةِ والتهجئةِ وعالماتِ الترقيمِ جميعِها؟. ٣









 يوضـح كيـف تتنافس اجلامعـات احليوية، وتأثـري املوارد يف  �
حتديد أحجامها واستمرار بقائها.

البيئـي،  � املوطـن، واإلطـار  بـكل مـن:  املقصـود   يوضـح 
والتعايش، والتكافل، وتبادل املنفعة، والتطفل.

: تقديم الدرس أوالً
� 

اطلـب إلى الطالب مراجعة مفهـوم الجماعة الحيوية في النظام 
البيئي، ثم اسأل :

ما اجلامعة احليويـة يف النظام البيئي؟ مجيع أفراد النوع الواحد  �
الذين يعيشون يف النظام البيئي.

كيـف تتغـري اجلامعـات احليويـة يف النظـام البيئـي؟ بعـض  �
اجلامعات قد تكرب (يـزداد عدد أفرادها)، وبعضها اآلخر قد 

يصغر (يتناقص عدد أفرادها).
ما الذي يسبّب التغري يف عدد أفراد اجلامعات احليوية يف النظام  �

البيئي؟ سـتتنوع اإلجابات. إجابـات حمتملة: قد يصبح اجلو 
ا. قد حيـدث فيضان أو أمطار غزيرة،  ا جدًّ ا أو باردًّ ا جدًّ حـارًّ

أو حرائق، وقد تصاب بعض املخلوقات احلية باألمراض.

انتباه الطالب إىل السؤال حتت (أنظر وأتساءل) يف  ه  وجّ
الصورة، ثم اسأل :

كيف تساعد هذه العالقة كال املخلوقني عىل العيش؟  �
يزود فرس النهر الطائر بالغذاء، والطائر خيلص فرس 

النهر من احلرشات املؤذية العالقة به.

اكتـب األفكار على السـبورة، وانتبه إلـى أي مفاهيم غير 
صحيحة قد تكون لد الطالب، وعالجها في أثناء سـير 

الدرس.

  
 

       
         

 

   


ح  اعرض قطعة صخر نمت عليها األشنات، ومررها عىل الطالب، ووضّ
هلم أن األشنات تتكون من نوعني خمتلفني من املخلوقات احلية (الطحلب 

ا؛ ثم اسأل : والفطر) يعيشان معً

  ا؟ تقبل اإلجابات املعقولة مجيعها، عىل كيف يعيش هذان املخلوقان معً
أن يدرك الطالب أن املخلوقني يساعد كل منهام اآلخر عىل البقاء.

  ما دور الطحلب يف هذه العالقة؟إجابة حمتملة: يزود الطحلب نفسه
بالغذاء، ويزود الفطر به كذلك.

  ماذا يفعل الفطر للطحلب؟إجابة حمتملة: يزود الفطر الطحلب باملواد
الرضورية الالزمة إلنتاج الغذاء.







٣٠ دقيقة  جمموعة صغرية

 عندمـا نحتـاج إلـى اسـتعمال بيئـة مائيـة، 
اسـتعمل مـاء الصنبـور أو مـاء البرك التـي تركت مكشـوفة مدة 
٢٤ سـاعة في درجة حرارة الغرفة. أما في البيئة الجافة فيمكنك 
اسـتعمال الحلـزون والحشـرات الصغيـرة الزاحفـة والديـدان 

األرضية.
سـيحتاج الطالب إىل مخس دقائق كل يوم مدة مخسة أيام ملالحظة 

التغريات يف املوطننيِ.
 يسـاعد هذا النشـاط الطالب على فهـم أن المخلوقات 
الحيـة تحتاج إلى ظـروف معينة لكـي تعيش. وسـيتمكنون من 

ن. واطِ مالحظة نوعين مختلفين من المَ



أتوقـع توقـع حمتمـل: حتتـاج املخلوقـات احليـة إىل الغـذاء واملاء 
واهلواء لتعيش.

  تأكد من عدم تعريض األوعية لضوء الشمس المباشر.

 ستتنوع اإلجابات. على الطالب مالحظة قطرات  
الماء على جوانب الوعاءين.

  العوامـل احليوية: النباتات، واحليوانـات، واألحياء الدقيقة. 
العوامل غري احليوية: املاء واهلواء واحلىص والرتاب.

 تزود النباتـاتُ الحيواناتِ بالطاقة والغذاء في كال  
الموطنين .

  يؤثـر التخلـص مـن النباتـات يف بقـاء احليوانـات. ويـؤدي 
التخلـص من احليوانـات إىل نمـو النباتات وتكاثرهـا أكثر، 
ومـن ثم سـتنمو نباتات كثرية عنـد عدم وجـود احليوانات.



عىل الطالب إدراك أن النباتات ستنمو يف األماكن املشمسة أرسع 
من األماكن املظلمة.


اسـأل الطالب عن تأثري خمتلف أنـواع املخلوقات احلية يف غريها 
مـن املخلوقات احلية يف بيئـة ما، واطلب إليهم التفكري يف أسـئلة 
ا، ووضع خطة  تدور حول أنـواع املخلوقات احلية التي تعيش معً

وإجراء بحث لإلجابة عن السؤال.
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يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطالب:
  يصمم نماذج لبيئات مختلفة (يابسة وماء).

            يسـجل مالحظاتـه حـول التغيـرات التي تطـرأ على 
النماذج التي صممها مع الزمن.

           يسـتنتج دور النباتـات فـي النظامين البيئيين (اليابسـة 
والماء).

           يتوقـع نتائـج إزالة أحد أنـواع المخلوقـات الحية من 
النظام البيئي على باقي المخلوقات في النظام البيئي.

 ينفذ ثالث مهامّ بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة. 

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.







ثانيًا : تنفيذ الدرس


 اطلب إلى أحد الطالب قراءة عناوين الدرس 
بصوت عال، واسألهم عما يتوقعون أن يتعلّموه.

اطلـب إلى الطـالب إجابة أسـئلة المخطط التمهيـدي للدرس 
الواردة في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة. ثم اطلب إليهم 
مراجعـة إجاباتهم وتعديلهـا بعد االنتهاء من دراسـة كل عنوان 

رئيس في الدرس.
 اكتب المفردات على السبورة، واطلب إلى الطالب 
البحث عن المفردات وتعريفاتها في الدرس بعد قراءتها بصوت 

عال.
. 

املنظـم  تعبئـة  الطـالب  كلـف 
التخطيطـي ١٤ بعـد قـراءة كل 
صفحتـني من الـدرس. ويمكن 
االستعانة بأسئلة  (أخترب نفيس).


� 

التي  واملناسبات  (تنافس)،  كلمة  التفكري يف  الطالب  إىل  اطلب 
تنافسوا فيها مع غريهم، ثم اسأل :

أيـن سـمعت كلمـة (تنافـس)؟ سـتتنوع اإلجابـات. إجابة  �
حمتملة: وأنا أشاهد املباريات الرياضية ككرة القدم والسباحة 

والتنس واجلري.
مـا الـذي يدعـوك إىل التنافـس يف أثنـاء تلـك الرياضـات؟  �

إجابات حمتملة: اجلائزة، املركز األول، امليدالية.
ما الذي يدعو املخلوقات احلية يف البيئة إىل التنافس؟ إجابات  �

حمتملة: الطعام، املكان، املاء، ضوء الشمس.

� 
العوامـل المحددة: وضح للطالب أن المصطلح يتكون من 
كلمتين: العوامل، والمحددة. وتشـير العبـارة إلى العوامل 

التي تحدد حجم النمو في النظام البيئي.

ـح للطـالب أن جميع األفـراد في  الجماعـة الحيويـة: وضّ
الجماعة الحيوية يكونون من النوع نفسـه وفي العادة يوجد 

أكثر من جماعة حيوية في النظام البيئي.

     

    
درسـتُ فـي الصفِّ الرابعِ شـيئًا عـنِ العالقاتِ فـي النِّظامِ 
، وعلمتُ أنَّ النظامَ البيئيَّ يتشـكلُ مـنَ المخلوقاتِ  البيئـيِّ
الحيَّـةِ (العوامـلِ الحيويةِ) واألشـياءِ غيرِ الحيَّـةِ (العواملِ 

ا في بيئةٍ معينةٍ. الالحيويةِ) وتفاعالتِها معً

، ومنها  تتنافسُ المخلوقاتُ الحيّةُ باسـتمرارٍ علـى المواردِ
الميـاهُ والغذاءُ والمـأو، ويعتمدُ بقـاءُ المخلوقاتِ الحيةِ 
هُ سـبحانَهُ وتعالى لهذهِ  أَهـا اللَّ علـى توافرِ المـواردِ التي هيَّ
مُ في  دُ هو أيُّ عنصـرٍ يتحكّ . والعاملُ المحـدّ المخلوقـاتِ

معدلِ نموِّ الجماعاتِ الحيويّةِ (زيادةً أوْ نقصانًا).

ونقصـدُ بالجماعـةِ الحيويةِ جميعَ أفرادِ النـوعِ الواحدِ التي 
فءُ فـي الغابةِ في  . فمثـالً يتوافـرُ الدّ تعيـشُ في نظـامٍ بيئيٍّ
 ، ، وتهطلُ فيها كمياتٌ كافيةٌ من مياهِ األمطارِ فصـلِ الصيفِ
ا أغنـى للجماعاتِ  ـا بيئيًّ فتصبـحُ الغابـةُ في الصيـف ِ نظامً
ا يجعـلُ منْ مياهِ األمطارِ  الحيويةِ مقارنةً بفصلِ الشـتاءِ، ممَّ

. دةً ودرجاتِ الحرارةِ عواملَ الحيويّةً محدّ

  ، التربـةِ نـوعُ  ـا  أيضً دةِ  المحـدّ الالحيويّـةِ  العوامـلِ  ومـنَ 
. والمأو، وضوءُ الشمسِ
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 وضح للطالب معنى املصطلحات التالية: العوامل   
املحددة، السعة التحمليّة. واطلب إليهم ترديد الكلامت عدة مرات، وعمل 
قائمة بالعوامل املحددة يف النظام البيئي بعد قراءة الدرس، ثم اطلب إليهم 

ا. قراءة تعريف العوامل املحددة من الدرس بعد إعادة الكلمة مرارً
مستو مبتدئ  يقـرأ الطـالب تعريـف العوامـل املحددة كام ورد يف

الصفحة ٨٤. يصف الطالب بأسلوهبم اخلاص مفهوم العوامل املحددة، 
ويدعمون إجاباهتم بأمثلة عىل بعض العوامل. يذكر الطالب بعض العوامل 

املحددة، ويصفون كيف تؤثر هذه العوامل يف السعة التحميلية.
ف العوامل  مستو متوسط كلف الطالب استعامل مجل قصرية لتعرّ

املحددة يف النظام البيئي.

السعة  لوصف  تامة  مجل  استعامل  الطالب  كلف  مستو متقدم 
التحملية يف البيئة.







 
    
           
      

 

     
     

    

مَ في النّظامِ  ا أنْ تتحكّ يمكـنُ للعواملِ الحيويّةِ أيضً
؛ فالمناطـقُ العشـبيّةُ تحتوي على أعشـابٍ  البيئـيِّ
، لذا تجـدُ أنّ أعدادَ  حراويّةِ أكثـرَ منَ المناطـقِ الصّ

حراءِ. ا في الصّ آكالتِ األعشابِ فيها أكثرُ ممَّ

عةَ  ةُ السّ دُ العواملُ الحيويّةُ والعواملُ الالحيويّ وتحدّ
التحمليّـةَ لكلّ مجموعةٍ مـنَ الجماعاتِ الحيويّةِ.
ةِ  ويقصـدُ بها أقصى عددٍ من أفرادِ الجماعةِ الحيويّ
ه، فمثـالً يمكنُ أنْ  ه وإعالتُ يمكـنُ لنظامٍ بيئـيٍّ دعمُ
 ، ـرَ الغابةُ  المطريةُ الغذاءَ لعددٍ معيّنٍ منَ الفهودِ توفِّ
عبِ عليها الحصولُ  ها أصبحَ منَ الصّ فإذا زادَ عددُ

ها. ي إلى موتِ بعضِ ا يؤدِّ على الغذاءِ، ممّ

ال تستطيعُ الجماعاتُ الحيويّةُ أنْ

. تستمرَّ في النموِّ دونَ توقفٍ
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١٥ دقيقة  مجموعة ثنائية

ا يمثل االزدحام في بيئة.  يعمل نموذجً
 ورق مقو، مقص، مسطرة.

احذر: نبه الطالب إىل رضورة استعامل املقص بحذر شديد.  
ا  تُقصّ قطع مستديرة قطرها ٢٫٥سم، ويُعطى الطالب عددً تُقصّ قطع مستديرة قطرها   تُقصّ قطع مستديرة قطرها   تُقصّ قطع مستديرة قطرها    

مناسبًا منها.
حيتـوي جـدول البيانـات عىل عموديـن: أعـداد النباتات يف  حيتـوي جـدول البيانـات عىل عموديـن: أعـداد النباتات يف   حيتـوي جـدول البيانـات عىل عموديـن: أعـداد النباتات يف   حيتـوي جـدول البيانـات عىل عموديـن: أعـداد النباتات يف    

البيئة، وأعداد النباتات التي استطاعت البقاء حية.
ستختلف اإلجابات. ستختلف اإلجابات.  ستختلف اإلجابات.  ستختلف اإلجابات.   

 ، ال تسـتطيع النباتات املزدمحة احلصول عىل أكسجني كافٍ   ، ال تسـتطيع النباتات املزدمحة احلصول عىل أكسجني كافٍ   ، ال تسـتطيع النباتات املزدمحة احلصول عىل أكسجني كافٍ   ، ال تسـتطيع النباتات املزدمحة احلصول عىل أكسجني كافٍ  
وال تسـتطيع احليوانـات احلصـول عـىل  مقـدار كاف مـن 

الغذاء.
� 

 السـعة التحملية: وضح للطالب أن كلمة «السعة» تعني مد
القـدرة علـى االسـتيعاب، وفـي المفهـوم البيئـي تعني حجم 
الجماعة الواحدة من المخلوقات الحية التي تسـتطيع البيئة أن 

تدعمها.

� 
من املفاهيم الشائعة لد للطالب أن اجلامعات احليوية تستمر 
يف النمو والزيادة بسـبب وجـود املوارد (العوامـل املحددة). 
ويف الواقـع إن حجـم اجلامعات يكـرب لفرتة زمنية ثـم يبدأ يف 

التناقص مع مرور الوقت.

تستمر  أن  الحيوية  الجماعات  تستطيع  ال 
يتوافر  أن  يجب  إذ  توقف؛  دون  النمو  في 
للجماعات-حتى تستمر في نموها- موارد غير محدودة من 

الغذاء، والماء، والهواء، ومكان العيش.


يمنـع انعـدام ضوء الشـمس نمـو النباتـات يف أعامق  •

املحيط حيث يعيش عدد قليل من املخلوقات احلية.
ستقلّل زيادة أعداد احليوانات املفرتسة من أعداد  •

الفرائس. وإذا قلّ عدد الفرائس فسـيقل عدد احليوانات املفرتسة 
بسبب نقص الغذاء.

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األسئلة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

العدد  البيئي؟  للنظام  التحملية  بالسعة  املقصود  ما  دعـم إضــايف 

األكرب من أفراد اجلامعة احليوية التي تستطيع البيئة دعمها.
ما املقصود بالعوامل املحددة؟ إجابات حمتملة: املاء، ضوء الشمس، املكان، 

.درجات احلرارة، املأو
والسعة  املحددة  العوامل  من  كلّ  تؤثر  كيف  إثــــــراء 

التحملية يف اجلامعات املوجودة يف النظام البيئي؟
موارد  عن  عبارة  املحددة  العوامل  حمتملة:  إجابة  اإلجابات.  ستتنوع 
السعة  أما  احلية.  املخلوقات  من  حمدد  عدد  عيش  حتدد  ولكنها  متوافرة. 

التحملية فتعني أكرب عدد ممكن من اجلامعات تستطيع البيئة دعمها.







       
ةٍ بها،  ةُ التنافسَ عنْ طريقِ حصولِها على منطقةٍ خاصّ تتجنَّبُ المخلوقاتُ الحيّ
ى المكانُ الذي يعيشُ فيهِ المخلوقُ  ، ويسمَّ وتأديةِ دورٍ خاصٍّ في النّظامِ البيئيِّ

. ، ويحصلُ منهُ على الغذاءِ الموطنَ الحيُّ

، ومنْ ذلكَ قملُ الخشـبِ الذي  ولبعـضِ المخلوقـاتِ الحيّـةِ مواطنُ صغيـرةٌ
هُ بيتَ النحلِ الّذي  ا النحلُ فيشـملُ موطنُ . أمَّ نٍ يعيشُ تحتَ جذعِ شـجرةٍ متعفّ

. يعيشُ فيهِ، والمناطقَ الّتي يطيرُ إليها للبحثِ عنْ رحيقِ األزهارِ

، وضمنَ ظروفٍ مناسبةٍ،  يهِ في موطنٍ معينٍ  ولكلِّ مخلوقٍ حيٍّ دورٌ خاصٌّ يؤدّ
 ، . فمثـالً إذا كانَ هناكَ طائرانِ يعيشـانِ فـي موطنٍ واحدٍ ى اإلطـارَ البيئيَّ يسـمَّ
 ، ، واآلخرُ ينشطُ في الليلِ هما ينشطُ في النهارِ ه، إال أنّ أحدَ ويأكالنِ الغذاءَ نفسَ

. نِ إطارينِ بيئيَّينِ مختلفينِ فهذا يعني أنَّ الطائرينِ يحتالّ

وبطريقـةٍ مماثلةٍ قدْ يشـتركُ طائرانِ صغيـرانِ مختلفانِ في مجتمـعٍ حيويٍّ في 
ا مختلفةً  ؛ ألنّهما يأكالنِ أنواعً ـه، ولكنّهما يتجنّبانِ التنافسَ الموطنِ البيئيِّ نفسِ

. من الغذاءِ، كما يتّضحُ منَ الصورِ في هاتينِ الصفحتينِ

    
  

     
    

   




� 
اسأل الطالب عن أماكن سكنهم، والوظائف التي يقومون هبا يف 

املنزل، ثم اسأل :

مـا موطنك؟ تقبل مجيـع إجابـات الطالب املعقولـة. إجابة  �
حمتملة: بيتي، مدرستي، حيِّي.

ما الدور الذي تؤديه يف املوطن؟ ستتنوع اإلجابات. إجابات  �
حمتملـة: أذهب إىل املدرسـة، أسـاعد والدي عىل التسـوق، 

أرتب فرايش، أعمل واجبايت، ألعب مع أخوايت وإخواين.

� 

املوطـن:  اكتـب كلمة (موطـن) عىل السـبورة، ووضح للطالب 
أن مفهـوم هـذه الكلمـة مرتبـط بالعيـش يف مـكان مـا. وعندما 
نقـول موطن املخلوق احلـي فإننا نقصد به املكان الذي يعيش فيه 

املخلوق احلي.

اإلطـار البيئي: وضح للطالب أن عبـارة (اإلطار البيئي) يف علم 
األحياء تشري إىل الدور أو النشاط الذي يقوم به املخلوق احلي يف 
موطنه أو بيئته، ويشـمل أنشـطة وسـلوك املخلوق احلي يف وقت 

د. معني وحيز حمدّ


البيئي هلذه  عندما ينقرض نوع معني من املخلوقات احلية يصبح اإلطار 
فعىل  عدة.  بطرائق  البيئة  يف  يؤثر  قد  وهذا  خاليًا،  البيئة  يف  املخلوقات 
سبيل املثال يؤدي انقراض بعض أنواع النباتات إىل اختفاء املورد الغذائي 
تناقص  إىل  يؤدي  مما  عددها،  فيتناقص  العشب  آكالت  لبعض  الرئيس 

أعداد أنواع حمددة من املفرتسات.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين
 






 

             
   

     
     

     
   

        
   

          
                
       

  



 
       

      

        

  

� 
ـه انتبـاه الطـالب إىل صــور الطـيـور يف كـتـاب الطالـب  وجّ

ص (٨٦-٨٧)، ثم اسأل:

كيف يسـاعد شـكلُ املناقري املختلفـة الطيورَ عـىل العيش يف  �
املوطن نفسـه؟ إجابة حمتملة: يأكل كل نوع من أنواع الطيور 
ا عن اآلخر، مناسـبًا لشـكل  ا خمتلفً الباحثة عن الرحيق طعامً
منقـاره. وهـذا يعنـي أن هـذه الطيـور ليسـت يف حاجـة إىل 
التنافـس مـن أجل احلصـول عىل الغـذاء، كام أن لـكل طائر 

اإلطار البيئي اخلاص به يف موطنه.



اإلجابـة: للطيـور التـي تتغـذ عـىل الرحيـق طرائـق خمتلفـة يف 
احلصول عىل الطعام. ويعتمد شكل منقار الطائر عىل نوع الطعام 

الذي يأكله.


  سـتتنوع اإلجابات. إجابات حمتملة: تنشط كل منهام  •

وتـأكل يف أوقـات خمتلفة مـن النهار، تـأكل أجـزاء خمتلفة من 
الطعام نفسه.

  سـتتنوع اإلجابـات. إجابة حمتملة: جيب عىل  •
املخلوقـات احليـة البحـث عن موطـن جديـد، أو تتنافس مع 

خملوقات أخر يف املوطن نفسه.  الفردية من  الفروق  ا ملبدأ  األسئلة احتياجات الطالب وفقً تلبي هذه 

خالل:

دعـم إضــايف  ما موطن املخلوق احلي؟ املوطن هو املكان الذي 

يعيش فيه املخلوق احلي. 
ما اإلطار البيئي للمخلوق احلي ؟ هو الدور أو العمل الذي يؤديه املخلوق 

احلي يف املوطن  خالل وقت معني، ويشمل سلوك احليوان وأنشطته.

إثــــــراء ماذا حيدث للطائر الذي يمتص الرحيق من األزهار 
إجابة  نفسها؟  األزهار  عىل   ليتغذ جديد  طائر  جاء  لو  الشكل  األنبوبية 
الطعام  مورد  عىل  اجلديد  الطائر  مع  التنافس  إىل  الطائر  سيضطر  حمتملة: 

نفسه، وسينتهي الغذاء من هذا املورد يف وقت قريب.






     

  
ةَ  ـهُ -سـبحانَهُ وتعالـى- المخلوقـاتِ الحيَّ ر اللَّ سـخّ
؛  هـا علـى بعضٍ فـي النظـامِ البيئيِّ لكـيْ يعتمـدَ بعضُ
ها تعتمدُ علـى النّباتاتِ ومنتجاتِ  فالحيوانـاتُ جميعُ
الغـذاءِ األخـر فـي الحصـولِ علـى غذائِهـا. وفي 
، تعتمدُ النّباتاتُ على الحيواناتِ في الحصولِ  المقابلِ

 . على ثاني أكسيدِ الكربونِ

هـذه العالقـاتُ المتبادلـةُ تسـاعدُ الحيوانـاتِ علـى 
، وهيَ  البقـاءِ، ومـن هـذهِ العالقـاتِ عالقـةُ التكافـلِ
عالقـةٌ ممتـدةٌ بيـنَ نوعيـنِ أو أكثـرَ مـنَ المخلوقاتِ 
الحيّةِ، بحيثُ يستفيدُ منها أحد هذهِ المخلوقاتِ على 
ا لباقي المخلوقاتِ  بَ ذلك ضـررً األقلِّ دون أنْ يسـبِّ

المشتركةِ في هذه العالقةِ. ومن أشكالِها ما يلي: 

 
هـو أحدُ أشـكالِ العالقـاتِ التعاونيـةِ الَّتي تنشـأُ بينَ 
 . رِ ما من اآلخَ ِ، بحيثُ يستفيدُ كلٌّ منهُ مخلوقينِ حيَّين
حةِ وبينَ الزهرةِ التي  والعالقةُ بينَ المخلوقـاتِ الملقِّ
. فعادةً  هـا مثـالٌ جيدٌ على عالقـةِ تبادلِ المنفعـةِ حُ تلقِّ
حيقِ  ا يحصلُ علـى الرَّ حُ حشـرةً أو طائرً يكـونُ الملقِّ
هـرةِ، وفي المقابـلِ ينقلُ إليها حبـوبَ اللقاحِ  مـنَ الزَّ

التي تحتاجُ إليها.

 وهنـاكَ نـوعٌ آخـرُ مـن عالقـةِ تبـادلِ المنفعـةِ، ومنهُ 
دُ  العالقـةُ بيـنَ النمـلِ وشـجرِ األكاسـيا؛ حيـثُ تـزوِّ
، وفي المقابلِ يدافعُ  عامِ  والطَّ الشـجرةُ النملَ بالمأوَ

ارةِ. ولوال هذا  جرةِ ضدَّ الحشراتِ الضَّ النملُ عنِ الشَّ
 . الدورُ للنّملِ لماتتِ الشجرةُ

 . هُ في األشـناتِ ومثـالٌ آخرُ على تبـادلِ المنفعةِ تجدُ
رُ الفطرُ  ا، حيثُ يوفِّ بٌ يعيشانِ معً لُ حْ طرٌ وطُ واألشنةُ فُ
ـرُ  ، وفـي المقابـلِ يوفِّ حلـبِ المـكانَ واألمـالحَ للطُّ

 . بُ للفطرِ الغذاءَ واألكسجينَ حلُ الطُّ

            ↑
   

       ↑


   






� 
اطلـب إىل الطالب وصف أنـواع العالقات بني أفـراد عائالهتم 

وزمالئهم وأصدقائهم، ثم اسأل:

ما األمور التي تقوم هبا أنت وأفراد عائلتك ويمكن تسـميتها  �
عالقة تبادل املنفعة؟ ستتنوع اإلجابات. إجابة حمتملة: يعمل 
والـدي من أجـل تأمني الطعام، وأنا أسـاعد يف بعض أعامل 

املنزل.

ـا مع أشـياء  � مـا األمـور التـي تقوم هبـا ويمكن أن تُعدّ تعايشً
أخـر؟ تقبـل إجابـات الطـالب املعقولـة مجيعهـا. إجابـة 
حمتملـة: أسـري عـىل الرصيـف عنـد الذهـاب إىل املدرسـة، 

يساعدين الرصيف عىل البقاء آمنًا من السيارات.

كيـف تتفاعـل املخلوقـات احليـة بعضهـا مع بعـض بحيث  �
يسـتفيد كلٌّ منهـا من هـذه العالقـة؟ إجابة حمتملـة: حتصل 
النحلة عىل العسـل من الزهرة ويف الوقت نفسه تنقل النحلةُ 

اللقاح إىل الزهرة.

� 
ه انتباه الطالب إىل الصور يف كتاب الطالب، ثم اسأل :  وجّ

مـا الذي قد حيـدث للنمـل إذا ماتت شـجرة األكاسـيا؟ قد  �
ـا لعدم وجود املوطن والغذاء الذي توفره  يموت النمل أيضً

الشجرة. 

مـا نوع العالقـة بني الفطـر والطحلـب يف األشـنات؟ تبادل  �
املنفعة.

مـا املقصود بتبـادل املنفعة؟ اعتامد خملوقـني أو أكثر كل منهام  �
عىل اآلخر من أجل البقاء.

السبورة:  واكتبها عىل  التالية،  البسيطة  اجلمل  اقرأ    
تعتمد احليوانات عىل النباتات يف احلصول عىل غذائها، كام يعتمد بعضها 
عىل بعض من أجل البقاء. التكافل عالقة خاصة بني خملوقني حيني. تبادل 
املنفعة عالقة يستفيد منها كال املخلوقني. أما التعايش فعالقة يستفيد منها 
أحد املخلوقات دون التسبب يف األذ للمخلوق اآلخر. ناقش الطالب 

يف هذه اجلمل، وساعدهم عىل صياغة مجل بسيطة بكلامهتم اخلاصة.
عالقة  يف  تتشارك  حية  خملوقات  تسمية  الطالب  كلف  مستو مبتدئ 

تكافل.
مستو متوسط كلف الطالب استعامل مجل قصرية لوصف عالقتي 

تبادل املنفعة والتعايش.
عالقة  لوصف  تامة  مجل  استعامل  الطالب  كلف  مستو متقدم 

التكافل والفوارق بينها وبني عالقة تبادل املنفعة والتعايش.






  

   
     

 
     

   



 
      

     

      
       

   

  
يمورا بأجسـامِ أسـماكٍ كبيـرةٍ، منها   يلتصقُ سـمكُ الرّ
 ، ؛ ليحصلَ على فضالتِ الطعامِ ووسـيلةِ النّقلِ القرشُ
، دونَ أنْ  ها هذهِ األسـماكُ الكبيرةُ رُ والحمايـةِ التي توفِّ
ا األسماكُ الكبيرةُ فال تستفيدُ من  . أمَّ تسبِّبَ لها أيَّ أذً
، وهيَ  ى هذهِ العالقةُ عالقةُ التّعايشِ ذلكَ شيئًا. وتسـمَّ
هما دونَ أنْ  ٌ بينَ مخلوقينِ حيَّينِ يستفيدُ منها أحدُ عالقة

. رِ يسبِّبَ األذ لآلخَ

ا نمـوُّ نبـاتِ األوركيدا على  ومـن أمثلـةِ التّعايـشِ أيضً
بعضِ األشـجارِ العالية، حيثُ تلتـفُّ جذورُ األوركيدا 
على األشـجارِ بدالً منَ التربةِ، دونَ أن تسبِّبَ أيَّ ضررٍ 

 . لألشجارِ

   ↑

  



� 
التكافل: اكتب كلمة (تكافل) عىل السبورة، ووضح للطالب أن 
ا)، واسـأهلم عن مفهومهم للكلمة. إجابة  املقصود هبا (العيش معً

حمتملة: خملوقان حيّان يعيش أحدمها قريبًا من اآلخر.

تبـادل املنفعة:اكتب كلمـة (تبادل املنفعة) عىل السـبورة، ووضح 
للطالب أهنا تعني (العمل مقابل يشء ما)؛ أي أن لكال املخلوقني 

ا عىل البقاء. ا تساعدمها معً أدوارً

التعايش: وضح للطالب أن كلمة (تعايش) تعني (اسـتفادة أحد 
املخلوقـات احلية من خملـوق آخر دون التسـبب يف إحلاق الرضر 

باآلخر). 



 حيصل سـمك الريمورا عىل بقايا طعام سـمك القرش 
وعىل احلامية من احليوانات املفرتسة.


  كال املخلوقني يستفيد من اآلخر؛ إذ حيصل الطحلب  •

عىل املوطن واحلامية، وحيصل الفطرعىل الغذاء.
  إجابات حمتملة: قد تكون العالقة تبادل منفعة  •

عندمـا يـأكل الطائر احلـرشات التي قد تسـبب مـرض وحيد 
ـا عندما يأكــل الطـائـر  القـرن، وقد تكــون العـالقـة تعايشً

حرشات ال تسبب األذ لوحيد القرن.

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

متقاطعتني،  دائرتني  رسم  الطالب  إىل  اطلب  دعـم إضــايف 

وتعريف إحد الدائرتني بكلمة "تبادل املنفعة"، والدائرة األخر بكلمة 
الدائرة  "تعايش"، ثم كتابة كلامت تصف كل نوع من هذه العالقات يف 

املخصصة هلا. وكتابة كلامت تصف كلتا العالقتني يف اجلزء املتداخل. 
العلمية  املوسوعات  استخدام  الطالب  كلف  إثــــــراء 
تبادل  عالقة  يف  تتشارك  حية  ملخلوقات  أمثلة  عن  للبحث  واإلنرتنت 
ا لثالثة أمثلة عىل األقل عىل  املنفعة والتعايش. وكتابة تقرير يشمل وصفً

عالقات تبادل املنفعة والتعايش.






  

ةِ تكونُ  ـّ بعـضُ العالقـاتِ بيـنَ المخـلـوقاتِ الحيـ
ى  ، وتسـمَّ ةً بالطـرفِ اآلخرِ مفيـدةً لطــرفٍ ومضــرَّ
يْلُ على المخلوقِ  ل؛ حيثُ يعيـشُ الطُّفَ عالقـةَ التّطفُّ
ـلُ عليهِ، ويسـتفيدُ منـه، أو يعيشُ  الحـيِّ الـذي يتطفّ
ـه. ومـنْ ذلـكَ البَـقُّ الـذي يتّخـذُ من أجسـامِ  داخلَ
 مكانًا يعيشُ فيه، ويحصل  الكالبِ وحيواناتٍ أخرَ

. على غذائِهِ منْ تلكَ الحيواناتِ

ةِ التي  ا بالمخلوقاتِ الحيّ ةٌ جدًّ يلياتِ ضارّ فَ بعضُ الطُّ
ضونَ  ـلُ عليها. وهنـاكَ ماليينُ من النـاسِ معرَّ تتطفّ
ى، ومشكالتٍ هضميةٍ عديدةٍ  لإلصابةِ بمرضِ الحمَّ
ـريطيةِ التي تعيـشُ داخلَ  ـلِ الـدودةِ الشّ بسـببِ تطفُّ

القناةِ الهضميةِ في أجسامِهم.

 ، الئعياتِ كاألميبا على اإلنسانِ لُ بعضُ الطّ كما تتطفَّ
. وهي تدخـلُ  ا يسـمّى الزحارَ األميبيَّ وتسبِّبُ مرضً
يْلُ  فَ ا الطُّ . أمَّ ثينِ إلى الجسـمِ معَ الماءِ والطعامِ الملوّ
الذي يسـبِّبُ مرضَ النومِ فيعيشُ في أجسـامِ األبقارِ 
ما يلسعُ الذبابُ  والحيواناتِ الكبيرةِ األخر، وعنَدَ
، ثم يلسـعُ  الناقـلُ لطفيـلِ المـرضِ هـذهِ الحيواناتِ
، ويسبِّبُ  فيلَ إلى اإلنسانِ ها فإنه ينقلُ الطّ إنسـانًا بعدَ

. له المرضَ

 
         

   

        
   

     ↑     ↑

   




� 

وضح للطالب أن التطفل عالقة أخر من أنواع العالقات بني 
ويصاب  املخلوقات  أحد  منها  يستفيد  حيث  احلية؛  املخلوقات 

اآلخر بالرضر، ثم اسأل:

كيـف يسـتفيد أحـد املخلوقـات مـن هـذه العالقـة؟ إجابة  �
حمتملة: حيصل عىل الغذاء واملأو من املخلوق اآلخر.

ا باملخلوق اآلخـر؟ إجابة  � وكيـف تلحق هـذه العالقـة رضرً
ا بسـبب  ا أو مريضً حمتملـة: قد يصبـح املخلوق اآلخر ضعيفً

املخلوق األول.

� 
ووضح  السبورة  عىل  ل)  (تطفّ كلمة  اكتب  التطفل:  عالقة 
يأكل من  الذي  الشخص  تعني  فقد  أن هلا معاين عدة؛  للطالب 
العالقة  طعام غريه، من غري دعوة أو من غري إذن، ووضح هلم 
ا واملفهوم العلمي لكلمة التطفل، واطلب  ل لغويًّ بني معنى التطفّ
إليهم وصف هذا النوع من العالقات بني املخلوقات احلية. إجابة 

حمتملة: حيصل الطفيل عىل الطعام من جسم املخلوق العائل.
راجـع مفردات الدرس، وكلّـف الطالب العمل في مجموعات 
لتنفيذ نشـاط مفـردات الدرس الـوارد في كتـاب تنمية مهارات 
القراءة والكتابة، ثم رسـم خرائط مفاهيميـة للربط بين مفردات 

الدرس جميعها.


   حتتاج الطفيليات إىل جسم العائل؛ ألنه يوفر هلا البيئة  •

املناسبة والغذاء، وإذا قتلت الطفيليات العائل فستخرس البيت 
ا. والغذاء معً

   تشبه عالقة املفرتس بالفريسة بسبب استفادة  •
أحدمها وخسـارة اآلخر؛ فالطفيل يشبه احليوان املفرتس، بينام 

العائل يشبه الفريسة.


إىل  اطلب  أكثر.  أو  عائالً  تشمل  حياة  دورات  هلا  الطفيليات  معظم 

حياة  دورة  عن  للبحث  واإلنرتنت  املوسوعات  استعامل  الطالب 

طفيل مثل بالزموديوم املالريا الذي يسبب مرض املالريا لإلنسان، أو 

الرتيبانوسوما الذي يسبّب مرض النوم لإلنسان.

اطلب إىل الطالب رسم دورة حياة الطفيل يف عائل أو أكثر، ثم تبادل 

ما توصلوا إليه مع زمالئهم يف الصف. 
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ثالثًا: خامتة الدرس


ملخص مصور    ←
يتأمـل الطـالب يف صـور الـدرس وملخصاهتـا؛ ملراجعـة أهم 

األفكار التي وردت يف الدرس.

 
تأمـل التعليامت املطلوبة لعمل املطويـة يف مصادر املعلم يف هناية 

الدليل.

 اطلب إلى الطـالب عمل بطاقات تعريف ألي مصطلح 
لم يستوعبوه في الدرس.

 اطلب إلى الطـالب عمل ملصق يوضـح األنواع الثالثة 
من العالقات بين المخلوقات الحية التي تم مناقشتها في الدرس، وهي: 

التكافل (التعايش، وتبادل المنفعة) والتطفل. 

 اطلب إلى الطـالب العمل في مجموعـات لكتابة نص 
مسـرحي أو مشهد يوضح العالقات بين المخلوقات الحية التي نوقشت 

في الدرس.

أفكر، وأحتدث، وأكتب   ←
   اإلطار البيئي.

   



 





  

  



   سـتتنوع اإلجابـات. ففي منازلهم يتحكم 
الناس فـي درجة الحرارة، ونوعية الهـواء، واألثاث. كما 
ا مـن العوامل الحيويـة بتربية حيوانات  يغير اإلنسـان أيضً

المزارع وزراعة النباتات.
املحـددة  العوامـل  (د)       

الالحيوية واحليوية.

  تتنافس املخلوقـات احلية عىل املوارد 
الطبيعيـة (األشـياء غـري احليـة) يف النظام البيئـي، ومنها 
ا عىل الغذاء.  املاء واهلواء وضوء الشـمس، وتتنافس أيضً
بعض املخلوقات احلية تنشـأ بينها عالقات تكافل لتأمني 

حاجاهتا يف النظام البيئي. 

  
ا للمكان الذي يعيشون فيه. ستتنوع إجابات الطالب تبعً

         
٤كم × ٦كم = ٢٤ كم٢
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يكتب قصة خيالية توضح عالقة االفرتاس بني حيوانني. �





تتطلب كتابـة القصة اخليالية وغريها مـن الكتابات الرسدية  �

التخيلية إثارة اهتامم القارئ وشـدّ انتباهه إىل أحداث القصة 
من خالل الرتكيز عىل شخصياهتا املرسومة بعناية، وحبكتها 
املقنعـة، وأن يكون هلـا مقدمة وعرض وخامتـة. ولكي تبدو 
القصـة حقيقيـة أو واقعية، حيتاج الكاتـب إىل وصف املكان 
والزمـان اللذيـن جتـري فيهـا أحداثهـا، وأن يضمنها بعض 

احلوارات. اسأل:

اذكر بعض املفرتسات املشـهورة وفرائسها.  إجابات حمتملة:  �
بومة/فأر، فهد/ظبي، أسد/غزال، آكل النمل/نمل.

اكتب إجابات الطالب عىل السبورة.





 

نوع  من  عالقة  تربطهام  جسمني  عن  حتكي  قصة  كتابة  الطالب  إىل  اطلب 
ما؛ صداقة أو خالف.  فعىل سبيل املثال، يمكن أن تكون القصة عن ملعقة 
مستاءة من السكني اجلديد الذي إىل جوارها، أو تكون عن ارتباط كريس 

بطاولة الطعام، وهكذا. 

ع الطالب أن يقرأ بعضهم ما كتبه زمالؤهم يف الصف. شجّ
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شجع الطالب عىل استحضار ما يعرفونه عن الكتابة الرسدية  �

التخيليـة يف أثنـاء قراءهتـم القصـة الـواردة (مـن حكايـات 
الصحـراء)، واطلـب إليهـم أن يالحظوا كيف تبـدأ القصة، 

وكيف تنتهي.


اطلب إىل الطالب مناقشـة عنـارص القصة من خالل حتديد:  �

املكان الذي جتري فيه األحداث، والشخصيات، واحلبكة. 

يف القصة اخليالية اجليدة تنشـغل الشـخصيات بحل املشكلة  �
أو التناقضـات التـي تدور حوهلا أحـداث القصة. اطلب إىل 

الطالب أن يناقشوا املشكلة التي تناولتها هذه القصة.


عىل  قصصهم  قراءة  يف  الطالب  من  يرغب  ملن  املجال  أفسح 

زمالئهم يف الفصل. 

     
   



االسمُ   كتابةٌ علميّةٌ

    

  أكتبُ عن 
)، ثم أكتبُ  ـا وفريسـةً القصـة الخياليـة: أختارُ حيوانيـنِ آخرينِ بينَهما عالقةُ افتراسٍ (مفترسً

. حُ من خاللِها عالقةَ االفتراسِ ا يحدثُ بينَهما، أوضِّ نُ مشكلةً أوْ موقفً قصةً تتضمَّ

  

 
: ما المشكلةُ  ينِ تَدورُ حولَهما أحداثُ القصةِ التي سـأكتبُها، وأطرحُ األسـئلةَ التاليةَ أختارُ حيوانَينِ آخرَ
؟ أكتبُ إجاباتِ األسئلةِ بالتسلسلِ  ؟ كيفَ انتهتِ القصةُ ؟ ماذا حدثَ بينَ الحيوانينِ ها القصةُ التي تُعالجُ

. ستختلفُ إجاباتُ الطالبِ في المخططِ أدناهُ


رأ الصقر سحلية تخرج من جحرها

 
ت إلى القفز في الماء حاولت السحلية الفرار من الصقر واضطُرّ

 
انقضّ الصقر على السحلية واقتنصها من تحت الماء

 
. أرتبُ األحداثَ بحسبِ  ، من دونِ ترتيبٍ نُ األحداث التي تتناولُها القصةُ كتبَ زميلي ٣ فقراتٍ تتضمّ

تسلسلِها بكتابةِ رقمٍ منْ ١-٣ أمامَ كلِّ عبارةٍ:

١ .. ، وأمسكَ بها بمخالبهِ القويةِ  ٣    انقضَّ الصقرُ على السحليةِ

٢ ..  ٢    رأ الصقرُ السحليةَ تقفزُ في الماءِ

٣ .. ها فهربتْ وقفزتْ في جدولِ الماءِ ا يقتربُ بسرعةٍ نحوَ  ١    رأتْ سحليةٌ صقرً










 

        
    

 

 









  


  




يوضح التكيف الرتكيبي والتكيف السلوكي. �

يصـف تكيفـات النبـات وتكيفـات احليوان  �
التي تشمل التمويه واملحاكاة.
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االسمُ   مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ

 
: ني على ملءِ الفراغاتِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

 
ى الخاصيّةُ التي تساعدُ المخلوقَ الحيَّ على العيشِ في بيئتِهِ الطبيعيّةِ         التكيف     .. ١ تُسمّ
 المخلوقاتُ الحيّةُ تتكيَّفُ بصورةٍ أفضلَ في بيئتِها وتنقلُ الصفاتِ إلى أبنائِها بواسطة    التكاثر   .. ٢
ا      تركيبيًّا       يساعدُ الجملَ على السيرِ في الصحراءِ من . ٣  الشكلُ المسطحُ لخفِّ الجملِ يعدُّ تكيفً

. دونِ أن تغوصَ أرجلُهُ في الرمالِ
٤ ..    التكيف السلوكي   خاصيّةٌ تساعدُ الحيوانَ على االستجابةِ لتغيراتِ بيئتِهِ من خاللِ تعديلِ سلوكِهِ

    
تتكيَّفُ بعـضُ النباتاتِ للعيشِ في       الصحراء     بســاقِها السـميكةِ والشـمعيّةِ التي تمنعُ فقدانَ . ٥

الماءِ منْها.
ها على إدخالِ ثاني أكسـيدِ . ٦ ـطحِ األوراقِ تُسـاعدُ  بعـضُ النَّباتـاتِ المائيـةِ لهـا       ثُغـور        على سَ

. نَ األكسجينِ الكربونِ والتَّخلُّصِ مِ
، لتمنعَ     آكالت األعشاب     منْ أكلِها.. ٧ ةً كيميائيّةً ذاتَ رائحةٍ كريهةٍ تفرزُ بعضُ النباتاتِ مادّ

    
   



االسمُ   مفرداتُ الدرسِ

 
 ، ، التي تناسبُ ملءَ الفراغِ في كلِّ جملةٍ من الجملِ اآلتيةِ أجدُ المفردةَ المختبئةَ بينَ األحرفِ في المربَّعِ

وأرسمْ دائرةً حولَها:

تلجأُ بعضُ الحيواناتِ إلى     التشابه     حيثُ يتطابقُ لونُها وشكلُها وتركيبُها معَ البيئةِ المحيطةِ بها. . ١
ى التكيّفُ الذي يسـمحُ للمخلـوقِ الحيِّ باالندماجِ مـع البيئةِ عنْ طريقِ تغييرِ لونِهِ أو شـكلِهِ. ٢  يُسـمّ

     التمويه    .

ى أيُّ خاصيّةٍ تسمحُ للمخلوقِ الحيِّ بالعيشِ في بيئةٍ معيّنةٍ     التكيف    .. ٣ تُسمّ
ـهُ منَ الحيواناتِ المفترسـةِ عنْ طريقِ . ٤ ى التكيّفُ الذي يلجأُ إليهِ المخلوقُ الحيُّ ليحميَ نفسَ  يُسـمّ

ها        المحاكاة       . التشبهِ بمخلوقاتٍ حيّةٍ أُخر وتقليدِ
؛ بهدفِ االختالطِ . ٥ هُ بتغييرِ لونِهِ ، يلجأُ إليه المخلوقُ الحيُّ ليحميَ نفسَ          التلون        نوعٌ منَ التمويهِ

بالبيئةِ التي يعيشُ فيها.
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نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ االسمُ   

   



 
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممّ

ها على العيشِ في بيئاتِها. فلنباتِ          وهبَ اللهُ تعالَى برحمتِهِ لكلٍّ منَ النباتاتِ والحيواناتِ تكيّفاتٍ تساعدُ

. وبعضُ  ةٍ ةٍ وجافّ بّـارِ         مثـالً سـاقٌ سـميكةٌ وشـمعيّةٌ تَحفـظُ             المـاء         داخلَها في بيئةٍ حـارّ الصّ

 ، ها علـى إدخالِ ثاني أكسـيدِ الكربونِ النباتـاتِ المائيـةِ لهـا         ثغـور         على سـطحِ األوراقِ تسـاعدُ

. والتخلُّصِ منَ األكسجينِ

. ونشـأتْ بعضُ  ها علـى السـباحةِ بصورةٍ أسـرعَ ولحيوانـاتِ المحيـطِ شـكلٌ         انسـيابي         يسـاعدُ
التكيّفـاتِ بسـببِ العالقـةِ بيـنَ الحيـوانِ المفترسِ و         الفريسـة        . وتلجأُ بعـضُ النباتاتِ إلى إفرازِ         

. ة   لتبعدَ الحيواناتِ المفترسةَ موادَّ سامّ

تلجـأُ الفرائـسُ إلـى             التمويـه         لالندماجِ في بيئاتِها، وتسـتعملُ بعضُ الحيواناتِ     المحاكاة    ،         

، كما في حشـرةِ اليعسـوبِ التي تشـبهُ في شـكلِها  وهيَ القدرةُ على التشـبّهِ بحيوانٍ آخرَ أو بشـيءٍ آخرَ

ولونِها أوراقَ األشجارِ التي تقفُ عليها.
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المملكة العربية السعودية










    

أقرأُ الشكلَ االسمُ   

    

   
ةٍ ألر كيفَ تكيّفتْ هذهِ  صُ الصورةَ بدقّ تعيشُ نباتاتُ األوركيدا في النظامِ البيئيِّ للغابةِ المطيرةِ. أتفحّ

النباتاتُ معَ بيئتِها.

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ

    

صُ  فةٌ بحيث تتخلّ : متكيّ األوراقُ
من املاءِ الزائدِ بسهولةٍ.

ةٌ متتصُّ  ي اجلذورُ: جذورٌ هوائ
. املاءَ من اهلواءِ الرّطبِ

: أعضاءٌ منتفخةٌ  الساقُ
لتخزينِ املاءِ.

: أعضاءٌ منتفخةٌ  الساقُ

ا معَ بيئةِ الغابةِ المطيرةِ؟. ١ ما أجزاءُ نباتِ األوركيدا الثالثةُ التي أظهرتْ تكيُّفً
الساق، والجذر، واألوراق.

ه هذا المكانُ على البقاءِ؟. ٢ في أيِّ مكانٍ منَ الغابةِ المطيرةِ ينمو نباتُ األوركيدا؟ وكيفَ يساعدُ
ينمو على جذوع األشجار العالية التي توفر له الظل والغذاء وحماية أزهاره. 
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، وأُالحـظُ أوجهَ الشـبهِ وأوجهَ االختالفِ  ـى المرجانيّةِ أدناهُ ى الملـكِ واألفعَ أنظـرُ إلـى صورتَي األفعَ

بينَهما.

 

أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالصورةِ: 

؟. ١ ما أوجهُ التشابهِ بينَهما في المظهرِ الخارجيِّ
لهما نمط األلوان نفسها، وحلقات حول الجلد.

ا؟. ٢ ى المرجانيّةَ لتبدوَ مشابهةً لها تمامً ى الملكُ األفعَ لماذا تُحاكِي األفعَ
إن األفعى المرجانية سـامة؛ بخالف األفعى الملك، فإذا شـابهت األفعى الملكُ باألفعى المرجانيةَ فسـوف يظن

األعداء أنها سـامة؛ ويتجنبونها.

  


    

االسمُ   أقرأُ الصورةَ

    
   

 
    

 


اختبارُ الدرسِ الثاني االسمالتاريخ

            

ا سلوكيًّا؟. ١ ا يلي يُعدُّ تكيّفً أيٌّ ممّ

حيوانٌ لهُ فروٌ أبيضُ في الشتاءِأ. 

سكونُ الظبي لكي ال يراهُ أحدٌب. 

طائرٌ لهُ ريشٌ المعٌ أحمرُج. 

منقارٌ طويلٌ لطائرِ الطنّانِ د. 

ا تركيبيًّا؟. ٢ ا يلي يُعدُّ تكيّفً أَيٌّ ممّ

البياتُ الشتويُّ للدبِّ في الشتاءِ أ. 

اصطيادُ الذئابِ في مجموعاتٍب. 

الفروُ السميكُ للذئابِ القطبيةِ ج. 

هجرةُ طائرِ أبي الحنّاءِ في الشتاءِد. 

ـا يلـي يُعـدُّ مـنْ تكيّفاتِ النبـاتِ في . ٣ أيٌّ ممّ
؟ المناخِ الحارِّ والجافِّ

أوراقٌ كبيرةٌ ورفيعةٌأ. 

نةٌ ناصعةٌب.  أزهارٌ ملوّ

سيقانٌ وأوراقٌ سميكةٌ وشمعيّةٌج. 

هاد.  طولُ موسمِ نموِّ

يسـاعدُ اللـونُ البنيُّ الـذي يمتازُ بـهِ معظمُ . ٤
فراشِ الغابةِ على:

إيجادِ رحيقِ األزهارِأ. 

تجنّبِ الحيواناتِ المفترسةِب. 

بقائِه دافئًاج. 

تجنّبِ الحاجةِ إلى البياتِ الشتويِّد. 

. ا على األقلِّ ؟ أُعطي مثاالً واحدً ا للنباتِ ه تكيّفً رُ كيفَ يُعدُّ طولُ موسمِ النموِّ أو قصرُ . أُفسّ التفكيرُ الناقدُ

يُسـاعد طول موسـم النمو أو قصره النباتَ على التكيف في موطنه. فالنبات الذي يعيش في الظل مثالً، 

له موسـم نمو طويل؛ مما يسـاعده على جمع الطاقة الكافية لألزهار لتنتج الثمار. أما نباتات الصحراء 

فلها موسم نمو قصير؛ لتستفيد من موسم األمطار غير المتوقع.


    

        
ةً نُ فرضيّ أكوّ

التربـةِ حيـثُ الظلمـةُ  تَعيـشُ ديـدانُ األرضِ تحـتَ سـطحِ 

 كيفَ تسـتجيبُ  رَ ها رطبًا. تُ والرطوبةُ التي تحافظُ على جلدِ

دودةُ األرضِ للضـوءِ؟ أكتبُ إجابتي على شـكلِ فرضيةٍ على 

التالِي:  النحوِ

ضعتْ دودةُ األرضِ في منطقةٍ مضيئةٍ فإنها تتحركُ ا وُ إذَ
 

تبرُ فرضيّتي أخْ

عُ مناديلَ ورقيةً سـميكةً ومبللةً في قاعِ وعاءٍ   أَضَ   

ا تفعلُ  ، ثمَّ أضعُ دودةَ األرضِ في وسطِها. ماذَ بالسـتيكيٍّ

؟ الدودةُ؟ كيفَ تتحركُ
 
 
 

  أضـعُ ورقـةً سـوداءَ علـى نصـفِ قـاعِ الوعـاءِ 

ذا  . أالحظُ كيـفَ تسـتجيبُ دودةُ األرضِ لهَ البالسـتيكيِّ

؟ وأسجلُ مالحظاتي. التغيرِ
 
 
 

    

دودةِ األرضِ• 
منشفةٍ ورقيةٍ• 
 وعـاءٍ بالسـتيكيٍّ مسـطحٍ • 

 ( (عريضٍ
تربةٍ طينيةٍ• 
ورقةٍ سوداءَ • 
قفازات• 

  





   
 ،( ، ونباتِ التينِ البـريِّ (الحماطِ اقَ نباتِ الرمـثِ ـصُ أورَ حَّ  أَتفَ

. ، ثم أرسمُ ما أَراهُ ونباتِ لسانِ البحرِ

لُ  . ثُم أُسـجِّ رقةٍ لِّ وَ  أسـتعملُ المسـطرةَ لِقياسِ طُـولِ كُ  

. البَياناتِ
 
  
 

. ختلفةِ   بينَ األَوراقِ المُ

ـرُ  ؟ أُفسِّ  مـعَ أَيِّ أنـواعِ البِيئـاتِ تكيَّفـتْ هذهِ األوراقُ  

إجابتي.
 
 
 




   

لسانُ البحرِ

الرمثُ

التينُ البري

ورقةِ نباتِ الرمثِ• 
ورقةِ نباتِ التينِ البريِّ• 
ورقةِ نباتِ لسانِ البحرِ• 
أقالمِ تلوينٍ• 
مسطرةٍ• 
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االسمُ    قراءةٌ علميّةٌ

 
 ، فُ أجزاءَ النباتِ ، وأبحثُ عنِ الفقـراتِ التي تَصِ أقـرأُ النصَّ الخاصَّ بأشـجارِ القرمِ في كتابِ الطالبِ

. وكيفَ تكيَّفتْ للعيشِ في البيئةِ المائيةِ

    

؟. ١ و أشجارُ القرمِ أينَ تَنمُ

ر. تنمو على الشواطئ التي يغطّيها المدّ وتنكشف في أثناء الجزْ

؟. ٢ ا بيئيًّا متكامالً مِ نظامً دُّ أشجارُ القرْ لماذا تُعَ

ب جذورها، وتلجأ السـالحف  تعيش الطيور على أغصانها، والبرمائيات واألسـماك الصغيرة قرْ
ع البيْض، كما تمدّ الكثير منْ هذه المخلوقات بالغذاء. واألسماك إليها عند وضْ

؟. ٣ ذورُ أشجارِ القرمِ للعيشِ في البيئةِ المائيةِ المالحةِ كيفَ تكيّفتْ جُ

، وتمتاز هذهِ الجذور  جـذور نبات القرم هوائية تنتشـر قريبًا من السـطح لتسـتمدّ الهواء من الجـوِّ
بوجود أغشية خاصة في خالياها تعمل عمل مرشحات عالية الكفاءة؛ حيث تسمح بدخول الماء 

، وتَطرد األمالح خارج الخاليا. فقطْ

؟. ٤ فَها التيارُ وَ إلى نباتاتٍ جديدةٍ منْ دونِ أنْ يَجرِ كيفَ تكيّفتْ بذورُ أشجارِ القرمِ لتنمُ

ن من  ن البادرة؛ حتـى تتمكّ ال تسـقط بـذور القرم مـن الشـجرة األمِّ إالّ بعد أنْ تنبت قليـالً وتتكوّ
سها في التربة المحيطة وال يجرفها التيار.  تثبيت نفْ

  أكتبُ عن 

ما، ثمَّ  ، وأتعلّمُ أكثرَ عنهُ الكتابة الوصفية: أختـارُ نباتينِ يعيشانِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ

. ، وما يختلفانِ فيهِ هُ فيهِ النباتانِ أكتبُ فقرةً تصفُ ما يتشابَ

. وكيفَ تكيَّفتْ للعيشِ في البيئةِ المائيةِ

  










يوضح التكيف الرتكيبي والتكيف السلوكي. �

يصف تكيفات النبات وتكيفات احليوان  التي تشمل التمويه  �
واملحاكاة.

: تقديم الدرس أوالً
� 

الطبيعية،  بيئاهتا  يف  حية  ملخلوقات  ا  صورً الطالب  عىل  اعرض 
مثل اجلمل ونبات الصبّار يف الصحراء، والدب القطبي يف املنطقة 

القطبية، واألشجار العالية يف الغابة. ثم اسأل :

هل يستطيع الدب القطبي العيش يف الصحراء؟ وهل يستطيع  �
اجلمل العيـش يف املنطقة القطبية؟ وملـاذا؟ إجابة حمتملة: ال، 
للدب القطبي فرو سـميك ويسبح يف املاء، والصحراء جافة 

وليس للجمل فرو سميك، وهو يميش عىل الرمل.

هـل تسـتطيع نباتـات الغابـة املطـرية العيـش يف الصحراء؟  �
وملاذا؟ سـتتنوع اإلجابات. إجابة حمتملـة: ال، حتتاج نباتات 
ا  الغابـة املطـرية إىل الكثري مـن املاء، بينام الصحـراء جافة جدًّ

وال تناسبها.

مـا السـبب يف تكيـف هـذه املخلوقـات مـع بيئاهتـا؟ إجابة  �
حمتملـة: الصفـات املوروثـة، أو اخلصائـص التـي تتمتع هبا 

تساعدها عىل البقاء.

 

        
    

 

 

ه انتباه الطالب إىل سؤال (أنظر وأتساءل) يف الصورة، ثم  وجّ
اسأل :

عالم تسـاعد حمـاكاةُ البيئة املخلوقَ احلـي؟ إجابة حمتملة:  �
تساعد املحاكاة املخلوق احلي عىل اهلروب من احليوانات 

املفرتسة.
اكتب األفكار عىل السبورة، وانتبه إىل أي مفاهيم غري صحيحة 

قد تكون لد الطالب، وعاجلها يف أثناء سري الدرس.


بعملية  تقوم  أفاعٍ  أو  حرشات  أو  لعناكب  ا  صورً الطالب  عىل  اعرض 
التمويه، فتبدو عىل شكل أوراق أو أغصان صغرية أو رمال. ستجد صور 

العناكب واحلرشات واألفاعي يف كتاب الطالب واإلنرتنت. ثم اسأل:

  العنكبوت أو احلرشة أو األفعي يف كل واحدة من هذه الصور؟ أين تر
شجع الطالب عىل تأمل كل صورة حتى حيددوا مكان احلرشة.

  ملاذا تبدو احلرشة أو األفعي عىل هذه اهليئة؟إجابة حمتملة: حتى تستطيع
االختفاء يف البيئة التي تعيش فيها.

ه  زود الطالب بورق رسم وأقالم تلوين، وشجعهم عىل رسم حرشة متوِّ
ا من أجزاء النبات. نفسها بحيث تبدو جزءً







١٥ دقيقة  مجموعة صغيرة

ر عـدة أوعية بالسـتيكية تحتوي على   حضّ
دودة األرض لـكل مجموعـة من الطـالب قبل إجراء النشـاط. 
وأخبرهم بضرورة ارتداء القفازات الواقية، أو غسـل أيديهم بعد 

انتهاء النشاط.
ا   يساعد النشـاط الطالب على فهم الحركة بوصفها نوعً
من التكيف، وسيالحظون كيف تستجيب الديدان للتغيرات في 

بيئتها.



إذا وضعـت دودة األرض في منطقة مضيئة فإنها  
تتحرك نحو الظل (الظالم).

 ال تتحرك وتبقى ثابتة. 
 غالبًا سـتتحرك الدودة نحـو الورقة السـوداء التي  

تمثل بيئتها (حيث تعيش تحت التربة في الظالم).
 نعم نتائج تجربتي تدعم فرضيتي فالدودة   
تتحـرك نحو الظـالم الذي يمثـل بيئتها حيـث تعيش تحت 

التربة في الظالم (والورقة السوداء تشبه بيئتها إلى حد ما).


اطلـب إلـى الطالب كتابة فرضيـة تتعلق بأثر اللـون األبيض في 

سلوك دودة األرض، وتصميم تجربة واختبارها.



اسـأل الطالب: إلى أي ألوان اإلضاءة المختلفة تسـتجيب دودة 
األرض: األحمر أم األزرق؟ اطلب إليهم التفكير في سـؤال عن 
تأثيـر الضـوء األحمـر أو األزرق في الديـدان، ثم اطلـب إليهم 

وضع خطة، وإجراء بحث لإلجابة عن السؤال.
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يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطالب:
  يكتب فرضية بلغة علمية سليمة.

           ينفذ اإلجراءات الالزمة الختبار الفرضية بدقة.
          يسجل المالحظات والنتائج بطريقة منظمة.

          يفسر البيانات بطريقة صحيحة.
 ينفذ ثالث مهامّ بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة. 
 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.







ثانيًا : تنفيذ الدرس


 اطلب إلى الطالب مراجعة الصور واألشكال، 
وكتابة أسئلة يجيب عنها الدرس.

اطلـب إلى الطـالب إجابة أسـئلة المخطط التمهيـدي للدرس 
الواردة في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة. ثم اطلب إليهم 
مراجعـة إجاباتهم وتعديلهـا بعد االنتهاء من دراسـة كل عنوان 

رئيس في الدرس.

 اطلب إلى الطـالب قراءة المفردات بصوت عال، ثم 
قراءة الدرس وإيجاد المفردات.

 

املنظم  تعبئة  الطالب  إىل  اطلب 
التخطيطي ١٢ بعد قراءة كل عنوان 
رئيس من الدرس، ويمكن االستعانة 

بأسئلة (أخترب نفيس).


� 

اطلب إىل الطالب قراءة الفقرة األوىل من الدرس، ثم اسأل :

مـا أمهيـة التكيفـات للمخلوقات احليـة؟ تسـاعد التكيفات  �
الناجحة املخلوقات احلية عىل البقاء يف بيئاهتا.

كيف حتصل املخلوقات احلية عىل تكيفاهتا؟ ترث املخلوقات  �
احلية تكيفاهتا من آبائها عرب عملية التكاثر.

فيم خيتلف التكيف الرتكيبي عن التكيف السلوكي؟ التكيف  �
الرتكيبي يتعلق بشـكل املخلوق احلي، أما التكيف السلوكي 

ف احليوان وسلوكه. فله عالقة بطريقة ترصُّ







التكيفات  من  الرتكيبية  التكيفات  متييز  عىل  الطالب  ساعد   
العظام  حتسس  الرتكيبية-  التكيفات  -لدراسة  إليهم  واطلب  السلوكية، 
ا  يف أيدهيم ووجوههم ونطق كلامت التكيف الرتكيبي.واطلب إليهم أيضً
القفز يف أماكنهم، والتصفيق بأيدهيم، ثم نطق كلامت التكيف السلوكي. 

وأخربهم أن السلوك عبارة عن ترصف يقومون به.
مستو مبتدئ كلّف الطالب إعطاء مثال واحد فقط لتكيف سلوكي وآخر 

تركيبي.
مستو متوسط كلّف الطالب استخدام مجل قصرية لوصف تكيف تركيبي 

وتكيف سلوكي.
الفروق  تامة لوصف  استخدام مجل  الطالب  كلّف  مستو متقدم 

بني التكيفات الرتكيبية والسلوكية.

  
مـنْ حكمـةِ اللـهِ سـبحانَه وتعالـى أنْ جعـلَ لكثيـرٍ مـنَ 
 ( فاتٍ (خـواصَّ تركيبيةً وسـلوكيةً يـةِ تكيُّ المخلوقـاتِ الحَّ
ها على البقـاءِ في بيئاتِها، وجعلَ هـذهِ المخلوقاتِ  تسـاعدُ
 : ثُ هذهِ التكيفاتِ لألجيـالِ الالحقةِ. والتكيُّفُ نوعانِ تورِّ

. ، وسلوكيٌّ تركيبيٌّ

    
ةِ  ـراتٌ في تراكيبِ الجسـم الداخليّ فـاتُ التركيبيةُ تغيُّ التكيُّ
، والفكوكُ  ، واألطـرافُ الطويلةُ . فلونُ الفروِ أو الخارجيّـةِ
فاتٌ  هـا تكيُّ ، جميعُ كضِ السـريعِ ، والقـدرةُ على الرّ القويّـةُ
. وبعضُ هذه التكيفاتِ التركيبيةِ تساعدُ المخلوقاتِ  تركيبيةٌ

الحيةَ على البقاءِ في بيئتِها بمشيئةِ اللهِ تعالى.

وهذا   ، األصابعِ ملتصقةُ  حةٌ  مسطَّ أرجلٌ  لـهُ  مثالً  فالبطُّ 
فُّ الجملِ  ه على العومِ في الماءِ. وخُ تكيُّفٌ تركيبيٌّ يساعدُ
السيرِ في الصحراءِ دونَ أنْ  ه على  ، ويساعدُ حٌ وكبيرٌ مسطَّ

. ه في الرمالِ تَنغرسَ أرجلُ

  ←
          

  
←

 

 


 
  ←

 








ه على  حٌ يساعدُ . للجملِ خفٌّ مسـطَّ فٌ تركيبيٌّ تكيُّ
. ه في الرمالِ السيرِ في الصحراءِ دون أن تنغرس أرجلُ

   







� 

التي  اخلصائصُ  بالتكيف  املقصود  أن  للطالب  وضح  التكيف: 
أن  أحيانًا  أنه حيدث  البقاء، ووضح هلم  املخلوق احلي عىل  تساعد 
ا يف بعض  تَّاب واألدباء يف جمتمع أو زمن معني قد حيدثون تغيريً الكُ
التغريات  الروايات والقصص لتالئم عرصهم أو جمتمعهم، وهذه 

التي حدثت تسمى تكيفات.

� 
األوىل حتت عنوان  الفقرة  قراءة  الطالب  إىل  اطلب   
تساعد  التي  الرتكيبية  بالتكيفات  قائمة  تدوين  ثم  التكيفات، 
املخلوق احلي عىل البقاء. إجابات حمتملة: أرجل طويلة تساعده 
عىل الركض، تلون لالختباء واالحتامء من احليوانات املفرتسة، 
سميك  فرو  معينة،  أزهار  من  الرحيق  امتصاص  يستطيع  منقار 
للحامية من الربد. ثم اطلب إليهم عمل قائمة بالتكيفات السلوكية.

إجابـات حمتملـة: تنتقـل الفيلـة يف قطعـان، الصيـد يف الليـل، 
اهلجرة، السـبات يف حالة عدم توافر الغذاء.

� 
يف  والسلوكية  الرتكيبية  التكيفات  صور  دراسة  الطالب  إىل  اطلب 

الدرس ص ٩٦-٩٧، ثم اسأل:

مـا التكيف الرتكيبـي لنبات الصبار؟ إجابات حمتملة: سـاق  �
سميكة ختتزن املاء، أزهار كبرية جتذب امللقحات

 اذكر بعض التكيفات السـلوكية لد الفيلة.إجابات حمتملة:  �
االسـرتاحة يف أوقات احلر الشـديد، رش املـاء عىل ظهورها 

لتربيد أجسامها، تعليم الصغار ما يأكلون.


 تستعمل الصخور لكرس قرشة احليوان. •
 سـتتنوع اإلجابـات. إجابـة حمتملـة: تكيفات  •

تركيبيـة: الشـعر، والرؤيـة اجليدة، والدمـاغ الكبـري احلجم. أما 
التكيفات السلوكية  فهي االعتناء بالصغار واستعامل األدوات.

الفردية من  الفروق  ا ملبدأ  األسئلة احتياجات الطالب وفقً تلبي هذه 
خالل:

التي تطرأ عىل  التغريات  التكيفات الرتكيبية؟  ما  دعـم إضــايف  

عىل  احلي  املخلوق  وتساعد  الداخلية  أو  اخلارجية  اجلسمية  الرتاكيب 
البقاء. ما التكيفات السلوكية؟ استجابة املخلوق احلي للتغريات يف بيئته.

والتكيفـات  الرتكيبيـة  التكيفـات  تعمـل  كيـف  إثــــــراء 
ـا ملسـاعدة املخلوقـات احلية عىل البقـاء يف بيئاهتا؟سـتتنوع  السـلوكية معً
ا حتميها من احليوانات  اإلجابات. إجابة حمتملة: للسلحفاة درع سميكة جدًّ
ا. وعندما تشعر السلحفاة باخلوف أو التهديد  ا تركيبيًّ املفرتسة، وهذا يعدُّ تكيفً

ا. ا سلوكيًّ ختبئ رأسها وأرجلها داخل الدرع، وهذا يُعدّ تكيفً

ـرُ الحمايةَ  ةِ توفِّ فـاتِ التركيبيَّ وهناكَ أنـواعٌ منَ التّكيُّ
للفرائسِ منَ الحيواناتِ المفترسـةِ، وأخر تسـاعدُ 
ـها.  فرائسِ اصطيـادِ  علـى  المفترسـةَ  الحيوانـاتِ 
فالسـالحفُ مثـالً لهـا غطـاءٌ صلـبٌ يحميهـا مـن 
المفترسـةِ  وللحيوانـاتِ  المفترسـةِ.  الحيوانـاتِ 
- حاسـةُ شـمٍّ قويةٌ وأسـنانٌ  -ومنهـا سـمكُ القرشِ

حادةٌ تساعدانِهِ على اإلمساكِ  بفريستِه.

    
ى التّعديلُ في سـلوكِ المخلوقِ الحيّ التكيفَ  يسـمَّ
؛  . فالذئـابُ مثـالً تتنقـلُ فـي مجموعاتٍ ـلوكيَّ السُّ
ـنَ مـنَ اصطيادِ فريسـةٍ كبيرةٍ ال يسـتطيعُ ذئبٌ  لتتمكَّ
ه. في المقابـلِ تعيشُ معظمُ  ها بمفردِ واحـدٌ اصطيادَ
ـرَ الحمايةَ  ؛ لتوفّ الفرائـسِ وتتنقـلُ فـي مجموعـاتٍ
ألنفسـها منَ األعداءِ، ومنْ ذلـكَ مجموعاتُ القردةِ 

. في جبالِ عسيرٍ

ـلوكيةُ الحيواناتِ على البقاءِ  وتسـاعدُ التّكيفاتُ السّ
 . راتِ الموسـميةِ في المناخِ ا في أثناءِ التّغيُّ وخصوصً
؛  ومـنْ ذلكَ هجـرةُ األسـماكِ والطيورِ والفراشـاتِ
حيثُ تنتقلُ بعضُ الحيواناتِ في المواسمِ المختلفةِ 
ها  ، وبعضُ من أجلِ الطعامِ والتكاثرِ في ظروفٍ أفضلَ
اآلخـرُ يعيـشُ حالـةَ البيـاتِ الشـتويِّ في المواسـمِ 
ه عنـدَ ارتفـاعِ درجاتِ  البـاردةِ، ثـم يعودُ إلى نشـاطِ

. الحرارةِ في الربيعِ

. تسيرُ  دٌ لوكٌ اجتماعيٌّ معقّ . للفيلةِ سُ لوكيٌّ تكيُّفٌ سُ
غارَ  ـا أنَّ الصّ الفيلـةُ فـي قطعـانٍ لحمايةِ صغارِهـا، كمَ

تمسكُ بذيولِ أمهاتِها لتبقى قريبةً منَ القطيعِ.

ذاتَ  الحيواناتِ  البحرِ  فقمةُ  تأكلُ   . لوكيٌّ سُ تكيُّفٌ 
القشرةِ  بكسرِ  تقومُ  حيثُ  ؛  السرطانُ ومنها  الغطاءِ، 
ها في ضغطِ  ها على بطنِها تستخدمُ بصخرةٍ صغيرةٍ تضعُ

ته. فَ السرطانِ على صخورِ الشاطئِ فتكسرُ صدَ
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ا لنباتات خمتلفة، ومنها األزهار  اعرض عىل الطالب صورً
ونبات الذرة، والصبار، والبلوط، واألعشاب، ثم اسأل:

كيف تسـاعد التكيفـاتُ النباتَ عىل البقاء يف بيئته؟ سـتتنوع  �
اإلجابـات. إجابـة حمتملة: تسـاعد التكيفـات النباتات عىل 

احلصول عىل الغذاء واملاء والتكاثر يف بيئاهتا.

 

 األعضاء المنتفخة جزء من الساق.

� 
وضح للطالب أن اجلزء املنتفخ من النبات عبارة عن برعم 

يتكون حتت الرتبة.

� 
اطلب إىل الطالب دراسة تكيفات النبات  يف الصفحتني ٩٨ 

و٩٩، ثم اسأل :

ا للعيش يف البيئة الدافئة والرطبة؟  �  أيّ النباتات تكيفـت جيدً
نباتات الغابة املطرية، ونبات األوركيدا.

كيف تسـاعد اجلذور اهلوائية نبـات األوركيدا عىل العيش يف  �
الغابة املطرية؟ متتص اجلذور اهلوائية املاء من اهلواء.



تتغـري األنظمـة البيئية يف بعض األحيان بصورة مفاجئة بسـبب األحداث 

الطبيعية، ومنها احلرائق، والفيضانات، واألعاصري، والزالزل، والرباكني. 

وقـد ال يتوافر للمخلوقات احلية يف النظام البيئـي الغذاء الكايف، واملاء أو 

املـأو للعيش.وعندئذ تتمكـن بعض املخلوقات مـن االنتقال إىل مكان 

جديد، وبعضها اآلخر ال يتمكن من االنتقال إىل بيئة جديدة للعيش فيها.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين
 

   

    
عطـرةٌ  رائحـةٌ  البـذورِ  ـاةِ  المغطَّ النّباتـاتِ  ألزهـارِ 
، تجـذبُ ناقالتِ حبـوبِ اللقاحِ مـنَ الطيورِ  وزكيـةٌ
 ، ا تلتقطُ ضوءَ الشمسِ ، كما أنّ لها أوراقً والحشراتِ
. وجميعُ هذهِ التكيفاتِ تساعدُ  ا تمتصُّ الماءَ وجذورً

ه النباتاتِ على البقاءِ. هذِ

فاتٌ تركيبيةٌ تختلفُ بحسـبِ  ولبعـضِ النباتـاتِ تكيُّ
بيئاتِهـا. فاألوركيـدا مثـالً ـ وهوَ مـنْ نباتـاتِ الغابةِ 
ه على البقـاءِ رطبًا في  فاتٌ تسـاعدُ المطيـرةِ ـ لـه تكيُّ
؛ إذْ يوجدُ على سـاقهِ أعضاءٌ  درجاتِ الحرارةِ العاليةِ
، وجـذورٌ هوائيـةٌ تمتصّ  منتفخـةٌ يخـزنُ فيهـا الماءَ

، وله أوراقٌ متكيفةٌ  طبِ مباشـرةً المـاءَ منَ الهواءِ الرَّ
معَ الرطوبةِ الدائمةِ في الغابةِ المطيرةِ، بحيثُ يمكنها 

. أنْ تخلِّصَ النباتَ منَ الماءِ الزائدِ

ا بعضُ نباتاتِ الغابةِ - ومنها شجرُ البلّوطِ - فتفقدُ  أمَّ
ها على عدمِ فقدانِ  ها في الشـتاءِ، وهذا يسـاعدُ أوراقَ

الماءِ.

. أعضاءٌ منتفخةٌ من  الساقُ
فةٌ بحيثُ الساق لتخزينِ املاءِ. . متكيِّ األوراقُ

صُ منَ املاءِ الزائدِ بسهولةٍ. تتخلَّ

ةٌ متتصُّ  ي اجلذورُ. جذورٌ هوائ
. املاءَ منَ اهلواءِ الرّطبِ

      
 

        
  



   







١٥ دقيقة  مجموعات ثنائية

 يالحظ تكيفات األوراق.
 ورقة نبـات الرمث، ورقة نبـات التين البري، 

ورقة نبات لسان البحر، أقالم تلوين، مسطرة.
 عىل الطالب مالحظة أن ورقة نبات الرمث هلا طبقة شمعية 
الربي  التني  نبات  ورقة  حتتوي  حني  يف  شوكية،  وحتورات 
عىل أوعية نقل سميكة وظاهرة. أما ورقة نبات لسان البحر 

ا وليس هلا طبقة خارجية. فرقيقة جدًّ
 تكيفت أوراق الرمث للعيش يف البيئة اجلافة، حيث حتورت 
بعض األوراق إىل أشواك، أما بقية األوراق فلها طبقة شمعية 
للعيش  الربي  التني  أوراق  املاء. وتكيفت  فقدان  حتميها من 
نها من امتصاص  يف املناطق اجلبلية؛ فلها سطح عريض يمكّ
البحر للعيش يف  ضوء الشمس. وتكيفت ورقة نبات لسان 
البيئة املائية، وهي تفتقر إىل الرتاكيب القوية الداعمة التي متيز 

نباتات اليابسة.


  لـألوراق ثغـور عـىل السـطح تسـاعدها عـىل  •

التخلص من األكسجني وأخذ ثاين أكسيد الكربون. 

  تعيـش النباتـات ذات التكيفـات الناجحـة  •
لتتكاثـر وتنقل صفاهتا. وجـود األوراق التي تتخلص من املاء 
الزائد ال يسـاعد نباتات الصحراء عىل العيش والتكاثر بسبب 
عـدم وجود ماء كاف يف هذه البيئة. ولـن تعيش النباتات التي 
حتتوي عىل هذا النوع من األوراق يف الصحراء وسيقل عددها.

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

بناءً  النبات  أجزاء  يف  البحث  الطالب  إىل  اطلب  دعـم إضــايف 

عىل الصور يف كتاهبم، واستخدام املصادر يف املكتبة أو اإلنرتنت، ثم اطلب 
ف تكيف واحد لكل جزء، والتشارك مع  إليهم رسم أجزاء النبات وتعرّ

زمالئهم فيام توصلوا إليه.
إثــــــراء اطلب إىل الطالب كتابة تقرير عن تكيفات النبات 

يف بيئة حمددة، مثل: غابة الصنوبر، أو البيئة القطبية، أو الغابة االستوائية. 
بيئة  يف  تعيش  التي  النباتات  تكيفات  تشابه   مد معرفة  عىل  وشجعهم 

واحدة.

وتمتـازُ نباتاتُ الصبّـارِ التي تعيشُ فـي بيئةٍ حارةٍ 
ةٍ بأنَّ لها سـيقانًا سـميكةً ذاتَ طبقةٍ شـمعيةٍ  وجافّ
تمنـعُ فقدانَ المـاءِ، ولها جـذورٌ كثيفـةٌ قريبةٌ منَ 

السطحِ تمتصُّ ماءَ المطرِ بسرعةٍ.

 - وسـنِ  وبعضُ النّباتاتِ المائيةِ- ومنها نباتُ السّ
ها على إدخالِ  لها ثغورٌ على سطحِ األوراقِ تساعدُ
 . صِ منَ األكسجينِ ، والتّخلُّ ثاني أكسيدِ الكربونِ

ى الدفاعِ  ها علَ فاتٌ تسـاعدُ ولبعـضِ النّباتاتِ تكيُّ
. فبعضُ النّباتاتِ  ها ضدَّ آكالتِ األعشابِ عنْ نفسِ
، فتمتنعُ  مثـالً تفـرزُ مـوادَّ كيميائيةً كريهـةَ الطعـمِ
هـا اآلخرُ  ـنْ تناولِهـا، وبعضُ آكالتُ األعشـابِ مِ

. ةً لمعظمِ الحيواناتِ يفرزُ موادَّ كيميائيةً سامّ

 
    
        

   

      
     
      

 

ئةٍ حارةٍ. ي ارِ ليعيشَ يف ب فَ نباتُ الصبَ تكيَّ
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وضح للطالب أن للحيوانات تكيفات تركيبية وسـلوكية. وبعد 
قراءهتم للدرس، اسأل :

أيّ التكيفات املذكورة يف الدرس تكيفات تركيبية؟ إجابات  �
حمتملة: فرو سميك، جسم انسيايب، القدرة عىل حبس النفس 

مدة طويلة، القدرة عىل الركض الرسيع.

وأهيـا تكيفـات سـلوكية؟ إجابـات حمتملـة: عمـل حفر يف  �
ا، والنشاط يف أثناء الليل. األرض لتجنب احلرارة هنارً

استخدام الصور واألشكال والرسوم   ←

اطلب إىل الطالب دراسة تكيفات البوم، ثم اسأل:

ـا أعىل من األخـر؟ لتتمكـن من متييز  � ملـاذا متلـك البوم أذنً
األصوات، ومصدرها، وبعدها عنه.

ملـاذا يسـتطيع البوم أن يطري  هبدوء؟ بسـبب الرؤوس املدببة  �
لريش األجنحة التي تعمل عىل كتم صوت اهلواء فوقها.

 ملساعدة الطالب عىل فهم الفروق بني التلون 
دهم بصور حليوانات تُظهر أنواع التمويه املختلفة. واطلب  والتشابه، زوّ

إليهم إلصاق هذه الصور يف دفرت، حتت ما يناسبها من العنوانني: التلون، 
التشابه.

مستو مبتدئ  كلف الطالب ذكر أمثلة عىل التلون.

مستو متوسط كلف الطالب ذكر نوعي التمويه، وإعطاء أمثلة عىل 

كل منهام.

مستو متقدم  كلف الطالب وصف أنواع التمويه وحتديد الفروق بينها.

    
ـه سـبحانهُ وتعالـى للحيوانـاتِ تكيفاتٍ  وهـبَ اللَّ
ها على العيشِ في بيئاتِهـا. فالحيواناتُ التي  تسـاعدُ
تعيـشُ في بيئةٍ باردةٍ تمتازُ بفراءٍ سـميكةٍ، وكميةٍ من 

. بقيها دافئةً هونِ اإلضافيةِ في الجسمِ تُ الدُّ

 ، حراءِ فغالبًا ما تنشـطُ فـي الليلِ ـا حيوانـاتُ الصّ أمَّ
وتَلـزمُ مأواها فـي النّهارِ لتفـادِي درجـاتِ الحرارةِ 

العاليةِ.

؛  فاتٌ ـا تكيُّ وللحيوانـاتِ التـي تعيشُ فـي الماءِ أيضً
باحةِ  ها على السّ ا يسـاعدُ ، ممّ ـكلِ ةُ الشّ فهيَ انسـيابيّ
ه  ها يستطيعُ أنْ يحبسَ أنفاسَ بسرعةٍ في الماءِ. وبعضُ
سُ تحتَ الماءِ عنْ  ها اآلخـرُ يتنفَّ ، وبعضُ فتـرةً طويلةً

. طريقِ الخياشيمِ

هِ بعـضَ التكيفاتِ  ـه عزّ وجـل بحكمتـِ ـأَ اللَّ وقـد هيَّ
ِعُ تجنُّبَ   الحيواناتِ العاشـبةِ، بحيـثُ تسـتطي لـدَ
. فالغزالُ مثالً  يستطيعُ الركضَ  الحيواناتِ المفترسةِ
ا في السـاعةِ. وتفرزُ  بسـرعةٍ مقدارهـا ٨٠ كيلومتـرً
 ، بعـضُ الحيوانـاتِ مـوادَّ كيميائيـةً كريهـةَ الرائحةِ

. تجعلُ الحيواناتِ المفترسةَ تهربُ مبتعدةً

فاتٍ تسـمحُ لها  كمـا أنَّ للحيوانـاتِ المفترسـةِ تكيُّ
. فالبومُ مثالً لـه تكيفاتٌ عدةٌ  بالصيدِ بشـكلٍ أفضـلَ
ا. وفي الصورةِ المجاورةِ  ا ماهرً ا ليليًّ تجعلُ منهُ صيادً
ه سـبحانَهُ وتعالى  فاتِ التـي وهبَها اللَّ شـروحٌ للتكيُّ

. للبومِ

إنَّ التكيفاتِ المختلفةَ في تركيبِ المخلوقاتِ الحيةِ 
ها شواهدُ حيةٌ على حكمةِ الخالقِ  وسلوكاتِها جميعَ
رَ  تباركَ وتعالى وحسنِ تدبيرهِ ورحمتهِ بخلقِه؛ إذْ يسَّ
، وكفلَ حياتَها بما يتناسـبُ معَ  معيشـةَ المخلوقاتِ

. قالَ تعالى:  حاجاتِها وظروفِها المختلفةِ

طه

                
               

     

  
  
  
   
 
   
 
  

  
   
   
   

   
   

   
 

   
    
  
   

   

  
  
  

  

   
   
   

   
   

   

  
    

  
    

  

  
   

   
تكيفاتُ البوم
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التمويـه: اكتـب كلمـة (متويـه) عىل السـبورة، ووضـح للطالب 
ح هلم أن  أهنـا تعنـي (التنكـر أو التخفي، أو وضـع قنـاع)، ووضّ
نهم مـن التمويه، أو التنكر  للحيوانات تكيفات جسـدية عدة متكّ

هبدف محاية أنفسهم من احليوانات املفرتسة.

التلون/التشـابه: اكتـب كال املصطلحـني عىل السـبورة، أحدمها 
ـح للطالب أن  فوق اآلخر. واسـأهلم عـن معنى كل مفردة. وضّ
التلـون هو حمـاكاة املخلوق احلي أللـوان البيئـة املحيطة هبدف 
ـح هلم أن  االختفـاء عـن عيـون أعدائـه من املفرتسـات. ووضّ

التشـابه يعني تشـابه شـيئني أحدمها مع اآلخر، ثم اسـأل:

ملاذا تعد األرانب القطبية مثاالً عىل التلون؟ ألن هلا لون الثلج  �
األبيض نفسه.

ملـاذا تعـد أفعي أم جنيب مثاالً عىل التشـابه؟ ألهنـا تبدو مثل  �
ا. الرمل متامً


 ابحث عن التكيفات. يدل كل من الفرو السميك  •

واللـون األبيـض عـىل املناخ البـارد. أما الفـرو الرقيـق واآلذان 
الكبرية فتدل عىل املناخ الدافئ.

 جتذب األزهار ذات األلوان الزاهية احلرشات  •
التـي تنقل حبوب اللقاح (امللقحات). ولـو كان هلذه األزهار  

بتالت متتزج مع البيئة املحيطة هبا فلن جتذب امللقحات إليها.

الفردية من  الفروق  ا ملبدأ  األسئلة احتياجات الطالب وفقً تلبي هذه 

خالل:
والتشابه   والتلون  التمويه  من  كل  يساعد  كيف  دعـم إضــايف 

احليواناتِ عىل البقاء يف بيئاهتا؟ كال النوعني من التمويه يساعد احليوان 
عىل االختباء من احليوانات املفرتسة.

إثــــــراء فيم خيتلف التلون عن التشابه؟

ببيئته من خالل تغري  ن املخلوق احلي من االختالط  التلون تكيف يمكّ
لونه. أما التشابه فهو تكيف يسمح للحيوان بالتشابه مع جسم آخر أو 

خملوق آخر.

يهُ وِ التَّمْ
ـها عـنْ طريقِ  تدافـعُ بعـضُ الحيوانـاتِ عـنْ نفسِ
حـاكاةِ األشـكالِ واأللـوانِ الطبيعيـةِ فـي بيئتِها؛  مُ
ى  هـا. وتسـمَّ هـا مـنْ محيطِ ـبُ تمييزُ بحيـثُ يَصعُ
ـنُ التمويـهُ الحيواناتِ  . يمكِّ هـذهِ العمليـةُ التّمويهَ
نُ  لِ ومباغتةِ فريستِها، كما يمكّ المفترسـةَ منَ التّسلّ

الفرائسَ منَ االختباءِ عنْ عيونِ أعدائِها.

هُ  ؛ فلونُ الحيوانِ يساعدُ نُ نوعٌ منْ أنواعِ التّمويهِ التّلوُّ
على االندماجِ معَ المكانِ الذي يعيشُ فيهِ لالحتماءِ 
. ومنْ ذلكَ لونُ فرو الثعلبِ القطبيِّ  منَ المفترساتِ
يفِ  ، وفي الصّ هُ على االختباءِ في الثّلجِ ي يساعدُ الذِ
و في الجوِّ  هِ إلى لونِ النّباتاتِ التي تنمُ رُ لونُ فروِ يتغيَّ

. الدافئِ

كما تلجأُ بعضُ الحيواناتِ إلى نوعٍ آخرَ منَ التمويهِ 
ها  ، بحيـثُ يتطابـقُ لونُهـا وشـكلُ هَ ى التّشـابُ يسـمَّ
نَيْبٍ مثالً تشـبهُ في  . فأفعى أم جُ هـا معَ البيئةِ وتركيبُ

ا. لها ولونِها رمالَ الصحراءِ التِي تعيشُ فيهَ شكِ

فَ أمثلةً  أنظـرُ إلى الصـورِ في هذهِ الصفحـة ِ ألتعرَّ
. أخر على التكيُّفِ

          ↑

فَ أمثلةً  أنظـرُ إلى الصـورِ في هذهِ الصفحـة ِ ألتعرَّ

                

 
     

        

       
     

     

        ↑

          ↑
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اطلب إىل الطالب قراءة ما ورد حول املحاكاة يف الصفحة ١٠٢، 
ثم اسأل:

�  كيف تساعد املحاكاة بعض أنواع الفراش عىل البقاء؟
ا من الفراش له طعم سـيـئ،   تبدو كأهنا تشـبه نوعً

فال تقرتب منها احليوانات املفرتسة.

� 
المحاكاة: اكتب كلمة (المحاكاة) على السـبورة، وبين للطالب 

أنها تعني  (التقليد)، ثم اسأل:

كيف يسـتخدم احليوان التقليد للقيام بعملية املحاكاة حليوان  �
آخـر؟  يمكـن أن يقلـد احليـوان املظهـر 

اخلارجي للحيوان اآلخر ليحاكي شكله أو مظهره.
راجـع مفردات الدرس، وكلّـف الطالب العمل في مجموعات 
لتنفيذ نشـاط مفـردات الدرس الـوارد في كتـاب تنمية مهارات 
القراءة والكتابة، ثم رسـم خرائط مفاهيميـة للربط بين مفردات 

الدرس جميعها.


  لألفعـى املرجانية خطوط سـوداء ومحـراء ختتلف يف 
حجمها عـن اخلطوط الصفراء املحصورة بني اخلطوط السـوداء 
يف األفعـى امللـك، بينـام يف األفعـى املرجانية (السـامة) اخلطوط 

السوداء حمصورة بني اخلطوط الصفراء.


 تسـتعني السـالحف النهاشـة باجلـزء اللحمي  •

املتديل من فمها والذي يشـبه الدودة، وتسـتخدمه طعامً جيذب 
األسـامك، وعندما حتاول السـمكة اإلمسـاك بالـدودة تتمكن 

السلحفاة من اصطيادها.
 بعـض املخلوقات احلية تتجنـب املخلوقاتِ  •

املفرتسـةَ عن طريق املحاكاة التي تتشـبه خالهلا بحيوان خطري 
يتجنبه احليوان املفرتس.


اطلـب إىل الطـالب أن يبحثـوا يف أنواع املحـاكاة عنـد املخلوقات احلية، 
مستعينني باملوسـوعات العلمية واإلنرتنت، ثم يتشاركوا مع زمالئهم يف 

الصف فيام توصلوا إليه.

 

 
     

 
       

 



 
تتكيَّـفُ بعضُ الحيواناتِ معَ بيئتِهـا منْ خاللِ تقليدِ 
. والتكيُّفُ  مخلوقـاتٍ أخر متكيِّفةٍ بشـكلٍ ناجـحٍ
ـهِ عـنْ طريقِ  الـذي يلجأُ فيـهِ حيوانٌ إلى حمايةِ نفسِ
؛ حيثُ تستطيعُ  ى المحاكاةَ هِ بحيوانٍ آخرَ يُسمَّ التّشـبُّ
بعـضُ الحيواناتِ أن تحاكيَ حيواناتٍ أخر خطرةً 
ى الملكُ مثالً  ومرهوبةً مـنَ أعدائِها. فتُحاكـي األفعَ

ةِ. ى المرجانيةِ السامّ عَ ألوانَ األفْ

المحـاكاةَ  المفترسـةِ  الحيوانـاتِ  بعـضُ  تَسـتعملُ 
اشـةُ مثالً لها جزءٌ  لخداعِ فريسـتِها. فالسالحفُ النهّ

ا  عمً ه طُ ، تستعملُ ا، يشبهُ الدودةَ هَ مِ لحميٌّ يتدلَّى منْ فَ
، وعندَ اقترابِ سمكةٍ لتناولِ الدودةِ  لجذبِ األسماكِ

لحفاةُ وتمسكُ بها. تنقضَّ عليها السّ

 
      

   

     
    

     
 

 
 

ةُ ي األفعى املرجان

األفعى امللكِ

   







ثالثًا: خامتة الدرس


ر    ← ملخص مصوّ
اطلب إىل الطالب التأمل يف صور الدرس وملخصاهتا؛ ملراجعة 

أهم األفكار التي وردت فيه.

 
 

انظر إىل التعليامت املطلوبة لعمل املطوية يف مصادر املعلم يف هناية 
الدليل.

أفكر، وأحتدث، وأكتب   ←
المحاكاة 

كيف متكنت احليوانات املائية من العيش يف املاء؟

شكل انسيايب يساعدها عىل السباحة وهلا خياشيم 
تساعدها عىل التنفس يف املاء.

متكيفة للعيش يف املاء

 

  سـتتنوع اإلجابات. إجابة محتملة : نعم، 
تسـتطيع السـمكة مثالً ملء جسـمها بالماء، وتلجـأ إلى ذلك 

عندما تشعر بالتهديد من حيوان مفترس.
(ب). فرو سـميك، وتخزين  

الدهون في الجسم.

  التكيف يسمح للمخلوقات الحية بالبقاء 
في البيئة؛ حيث يساعدها على الحصول على الطعام، والهرب 

من األعداء، والتكاثر، والبقاء في درجة حرارة مناسبة.

 

تقبّـل قصص الطـالب التي تمثـل اسـتيعابهم مفاهيم الدرس 
ا طويالً قد  األساسية. ويجب أن تُظهر القصص أن للزرافة عنقً
تكيّف للوصول إلى غذائها، وأن هذه الصفة تنتقل إلى األبناء، 
وأن هـذا العنق يسـاعد على الوصول إلـى األوراق العالية في 

األشجار. 

 

 كلف الطالب عمل جدول يعددون فيه كالًّ من التكيفات 
التركيبية والسلوكية.

كلف الطالب تعبئة المنظم التخطيطي (مشـكلة وحل)؛ 
بحيث يضم أنواع التمويه الثالثة التي وردت في الدرس.

 كلف الطالب كتابة قصة عن حيوانات تحاكي الحيوانات 
الخطرة. يمكن أن تدور أحداث القصة عن يوم من حياة حشـرة، بحيث 

يشمل هروبها أو اختفاءها عن عيون الحيوانات المفترسة.
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 كلف الطالب عمل جدول يعددون فيه كالًّ من التكيفات 
التركيبية والسلوكية.

كلف الطالب تعبئة المنظم التخطيطي (مشـكلة وحل)؛ كلف الطالب تعبئة المنظم التخطيطي (مشـكلة وحل)؛ كلف الطالب تعبئة المنظم التخطيطي (مشـكلة وحل)؛ 
بحيث يضم أنواع التمويه الثالثة التي وردت في الدرس.

 كلف الطالب كتابة قصة عن حيوانات تحاكي الحيوانات 
الخطرة. يمكن أن تدور أحداث القصة عن يوم من حياة حشـرة، بحيث 

يشمل هروبها أو اختفاءها عن عيون الحيوانات المفترسة.

     
تقبل رسوم الطالب بحيث تُظهر ألوان احليوانات وأشكاهلا 

املشاهبة أللوان البيئة ومعاملها.









 

 
. يها الماءُ في أثناءِ المدِّ وتنكشفُ في أثناءِ الجزرِ ؛ التي يُغطِّ تنمو أشجارُ القرمِ على الشواطئِ

ـنَ الكائناتِ الحيةِ. فهي تمـدُّ الكثيرَ مِنْ هذه  ـا فـي دعمِ عددٍ كبيرٍ مِ ا رئيسً ي نباتُ القرمِ دورً ـؤدِّ يُ
: الطيورُ على أغصانِها، والبرمائياتُ  ا متكامالً ا بيئيًّ لُ أشجارُ القرمِ نظامً المخلوقاتِ بالغذاءِ. وتُشكِّ
، وتلجأُ  لِ واالنجـرافِ ، وتحميهـا مِنَ التآكُ ثبِّتُ تربةَ الشـواطئِ ه تُ ، وجذورُ واألسـماكُ الصغيـرةُ

 . السالحفُ واألسماكُ إليها عندَ وضعِ البيوضِ

؛ لذا فإنَّ هناكَ العديدَ منْ كائناتِ  وألنَّ بيئةَ نباتِ القرمِ تقعُ بينَ البيئةِ المائيةِ البحريةِ وبيئةِ اليابسةِ
. البيئتينِ توجدُ في منطقةِ نباتِ القرمِ

: تْ أشجارُ القرمِ للعيشِ في البيئةِ المائيةِ المالحةِ، ومِنْ هذهِ التكيفاتِ يَّفَ  وقدْ تَكَ

، ال مِنَ التربةِ التي تكونُ  ؛ لتستمدَّ الهواءَ مِنَ الجوِّ جذورُ نباتِ القرمِ هوائيةٌ تنتشرُ قريبًا مِنَ السطحِ
 . غالبًا مغمورةً بالماءِ وفقيرةً مِنَ األكسجينِ

        
   

        




 بعض تكيفات أشجار القرم مع البيئة التي تعيش فيها. �


الكتابة الوصفية

← 
اطلـب إىل الطـالب النظر إىل الصـور يف الصفحتني ١٠٤ و١٠٥ 
من كتاب الطالب، ثم مناقشـة أنواع البيئـات التي متثلها الصور، 
ومراجعـة ما تعلموه عـن النباتات التي تعيش يف بيئات مماثلة، ثم 

اسأل: 

مـا البيئات التي تظهرهـا الصور؟ بيئات مائيـة، وبيئات قريبة  �
من الشواطئ.

ما خصائص النباتات التي تعيـش يف البيئات املائية؟ جذورها  �
هوائيـة، وأوراقهـا عريضة تسـمح بفقدان كميـات كبرية من 

املاء يف أثناء عملية النتح.



     
   



االسمُ    قراءةٌ علميّةٌ

 
 ، فُ أجزاءَ النباتِ ، وأبحثُ عنِ الفقـراتِ التي تَصِ أقـرأُ النصَّ الخاصَّ بأشـجارِ القرمِ في كتابِ الطالبِ

. وكيفَ تكيَّفتْ للعيشِ في البيئةِ المائيةِ

    

؟. ١ و أشجارُ القرمِ أينَ تَنمُ

ر. تنمو على الشواطئ التي يغطّيها المدّ وتنكشف في أثناء الجزْ

؟. ٢ ا بيئيًّا متكامالً مِ نظامً دُّ أشجارُ القرْ لماذا تُعَ

ب جذورها، وتلجأ السـالحف  تعيش الطيور على أغصانها، والبرمائيات واألسـماك الصغيرة قرْ
ع البيْض، كما تمدّ الكثير منْ هذه المخلوقات بالغذاء. واألسماك إليها عند وضْ

؟. ٣ ذورُ أشجارِ القرمِ للعيشِ في البيئةِ المائيةِ المالحةِ كيفَ تكيّفتْ جُ

، وتمتاز هذهِ الجذور  جـذور نبات القرم هوائية تنتشـر قريبًا من السـطح لتسـتمدّ الهواء من الجـوِّ
بوجود أغشية خاصة في خالياها تعمل عمل مرشحات عالية الكفاءة؛ حيث تسمح بدخول الماء 

، وتَطرد األمالح خارج الخاليا. فقطْ

؟. ٤ فَها التيارُ وَ إلى نباتاتٍ جديدةٍ منْ دونِ أنْ يَجرِ كيفَ تكيّفتْ بذورُ أشجارِ القرمِ لتنمُ

ن من  ن البادرة؛ حتـى تتمكّ ال تسـقط بـذور القرم مـن الشـجرة األمِّ إالّ بعد أنْ تنبت قليـالً وتتكوّ
سها في التربة المحيطة وال يجرفها التيار.  تثبيت نفْ

  أكتبُ عن 

ما، ثمَّ  ، وأتعلّمُ أكثرَ عنهُ الكتابة الوصفية: أختـارُ نباتينِ يعيشانِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ

. ، وما يختلفانِ فيهِ هُ فيهِ النباتانِ أكتبُ فقرةً تصفُ ما يتشابَ

. وكيفَ تكيَّفتْ للعيشِ في البيئةِ المائيةِ

  







تمتـازُ جـذورُ نبـاتِ القرمِ بأغشـيةٍ خاصةٍ في خالياهـا، وتعملُ 
ي  صِ قْ ، وتُ طْ قَ ـحاتٍ عاليةِ الكفاءةِ تسـمحُ بدخولِ المـاءِ فَ كمرشّ

األمالحَ خارجَ الخاليا.

مَّ  ها، ثُ وتمتـازُ أوراقُ القـرمِ بقدرتِهـا علـى تركيزِ األمـالحِ داخلَ
صِ منها.  التخلُّ

هُ عالقةً  ى بـذورُ ؛ حيـثُ تبقَ وهنـاكَ تكيـفٌ آخر فـي نباتِ القـرمِ
، ثمَّ تسقطُ البادرةُ  نَ البادرةُ بالشجرةِ األمِّ حتّى تنبتَ قليًالً وتتكوّ
، وتثبـتُ في التربـةِ. وقدْ تجرفُ التيـاراتُ المائيةُ  ـى األرضِ علَ
ا  ، ممّ ها أسـفلَ األشـجارِ األمِ ا عنْ مواقعِ تسـاقطِ البـادراتِ بعيدً

ى انتشارِ النباتِ في بيئاتٍ جديدةٍ. يساعدُ علَ

 
 و

      ←
   

   ا ←
   

    ←
    

  

       
    


  

 ، أختـارُ نباتينِ يعيشانِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ
ما، ثمَّ اكتبُ فقرةً تصفُ ما يتشـابَهُ  مُ أكثرَ عنهُ وأتعلّ

، وما يختلفانِ فيهِ. فيهِ النباتاتِ

         



اطلب إىل الطالب اختيار حيوانني يعيشان قريبًا من الشواطئ ووصفهام. • 
لكل  اهللا  منحها  التي  التكيفات  بعض  الوصف  إىل تضمني  الطالب  هِ  جِّ وَ

منهام؛ ليمكنهام من العيش يف تلك البيئة.

← 
اطلـب إىل الطـالب وصـف التكيفـات التـي متيـز نبـات القـرم 

واألوراق والبذور، ثم اسأل:

كيـف تكيفت جـذور وأوراق وبـذور نبات القرم مـع البيئة  �
املائية؟ اجلذور هوائية تنترش قريبًا من السـطح، واألوراق هلا 
تراكيب تسـاعدها عىل تركيز امللح ثم التخلص منه، والبذور 
تنمو عىل الشـجرة األم إىل أن تشـكل نبتة صغرية ثم تسـقط 

عىل األرض.
← 

ح للطالب أن الكتابة الوصفية تتطلب اسـتخدام كلامت  � ضِّ وَ
تعرب عن الشـكل أو احلجم أو املوقـع، واطلب إليهم وصف 
البيئـة التـي يعيش فيها نبـات القرم، واملخلوقـات احلية التي 
تعيش يف هذه البيئة. تنمو أشـجار القرم قريبًا من الشـواطئ، 
وتعيـش يف البيئـة نفسـها أنـواع مـن الطيـور عـىل أغصاهنا، 

واألسامك الصغرية والربمائيات قريبًا من اجلذور.

أين تعيش أشجار القرم يف اململكة؟ تعيش أشجار القرم عىل  �
شواطئ املنطقة الرشقية.







�  
يتأمل الطالب صور الدروس ملراجعة األفكار الرئيسة يف الفصل.





النظام البيئي
التطفل 
الموطن
التكيف
التمويه
التكافل

 
للمزيـد من المعلومات حول عمل المطويـات  راجع نهاية هذا 

الدليل.

    

 


التاريخاالسماختبارُ الفصلِ أ

  
           

  



١ .. لُ جميعُ المخلوقاتِ الحيةِّ واألشياءِ غيرِ الحيّةِ في البيئةِ  تشكّ

٢ .. ى العواملُ التي تتحكمُ في نموِّ النباتاتِ والحيواناتِ  تُسمّ

ةِ التـي يمكنُ لنظامٍ بيئيٍّ . ٣ بأنَّها أكبرُ عددٍ مـنْ أفرادِ الجماعةِ الحيويّ فُ   تُعـرَّ
ها وإعالتُها. دعمُ

٤ .. األرانبَ القطبيّةَ على االندماجِ في البيئةِ الثلجيّةِ يُساعدُ 

٥ . همـا دونَ أنْ يلحقَ األذ ، يسـتفيدُ منهـا أحدُ ى العالقـةُ بينَ نوعينِ مـنَ المخلوقاتِ الحيّةِ تُسـمّ
. باآلخرِ 

٦ .. ى الخاصيّةُ التي تساعدُ المخلوقَ الحيَّ على البقاءِ في بيئتِه  تُسمّ

٧ .. ى تطابقُ لونِ الحيوانِ وشكلِه وتركيبِه معَ البيئةِ يُسمّ

٨ .. ى يهِ المخلوقُ الحيُّ في موطنٍ معيّنٍ يُسمّ الدورُ الخاصُّ الذي يؤدّ

٩ .. لتبدوَ مثلَ حيوانٍ خطرٍ تستخدمُ بعضُ الحيواناتِ 

١٠ .. ى  محاكاةُ الحيواناتِ لأللوانِ واألشكالِ في الطبيعةِ تُسمّ

النظام البيئي

العوامل المحددة

السعة التحملية

التلون

التعايش

التكيف

التشابه

اإلطار البيئي

المحاكاة

التمويه



  

   

   
        
     


 









   
     
        

   

  
    
   

       
   

 
 

  


جميعُ المخلوقاتِ الحيةِ واألشياءِ غيرِ الحيةِ في   
لُ   البيئةِ تشكّ

المخلوقـاتِ  أحـدُ  فيهـا  يسـتفيدُ  التـي  العالقـةُ   

اآلخـرُ الحـيُّ  المخلـوقُ  رُ  يتضـرَّ بينَمـا  الحيـةِ 
. ى  تسمَّ

، ويحصلُ  يعيشُ المخلوقُ الحيُّ في    
منهُ على غذائِه.

خواصُّ تركيبيةٌ وسلوكيةٌ  تساعدُ المخلوقَ الحيَّ على   
. ى    البقاءِ في بيئتِهِ تسمَّ

تمتـزجُ بعـضُ الحيوانـاتِ فـي بيئتِها باسـتعمالِ    
.

تبادلُ المنفعةِ والتَّعايُشُ نوعانِ مختلفانِ من عالقاتِ   
. 
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مفرداتُ الفصلِ االسمُ   

   
أرسمُ دائرةً حولَ رمزِ اإلجابةِ الصحيحةِ فيما يأتي:

لُ المخلوقاتُ الحيّةُ واألشياءُ غيرُ الحيّةِ . ١ تُشكّ
: ا في البيئةِ وتفاعالتُها معً

المجتمعَ الحيويَّأ. 
 النظامَ البيئيَّب. 
الجماعةَ الحيويةَج. 
األنواعَد. 

أكثـرَ مـن . ٢ أوْ  نوعيـنِ  بيـنَ  ةُ  الممتـدَّ العالقـةُ 
ها على البقاءِ في  المخلوقـاتِ الحيةِ وتُسـاعدُ
هما باآلخرِ  النظامِ البيئيِّ من دونِ أن يضرَّ أحدُ

: هيَ

 االفتراسُأ. 
التطفلُب. 
التكافلُج. 
التحللُد. 

ـمُ فـي نمـوِّ الجماعـاتِ . ٣ أيٌّ ممـا يأتـي يتحكّ
؟ ةِ في النظامِ البيئيِّ الحيويّ

التمويهُأ. 
دةُب.  العواملُ المحدّ
المحاكاةُج. 
التشابهُد. 

دٍ منْ أفـرادِ الجماعةِ . ٤ دَ ى قياسُ أَقصـى عَ يُسـمّ
: هُ وإعالتُهُ ةِ التي يمكنُ لنظامٍ بيئيٍّ دعمُ الحيويّ

دَأ.  العاملَ المحدّ
تحديدَ النظامِ البيئيِّب. 
 السعةَ التحمليّةَج. 
المجتمعَ الحيويَّد. 

نْها كال المخلوقينِ . ٥ نوعُ العالقةِ التي يسـتفيدُ مِ
: هوَ

التعايشُأ. 
لُب.  التطفّ
االفتراسُج. 
 تبادلُ المنفعةِ د. 

دُ المخلوقينِ . ٦ نْها أَحَ نوعُ العالقةِ التي يستفيدُ مِ
دونَ إلحاقِ الضررِ بالطرفِ اآلخرِ هو:

التعايشُأ. 
لُب.  التطفّ
االفتراسُج. 
تبادلُ المنفعةِد. 











 إجابات محتملة: لنبات الصبار طبقة شـمعية 
تمنـع الماء مـن التبخر. كما تحتوي على نسـيج إسـفنجي 
لتخزين الماء داخله. والعديد من حيوانات الصحراء تنشط 
؛ أي تخرج بحثًا عن الغذاء في الليل عندما يصبح الجو  ليالً

مناسبًا.

 كميـة األكسـجين فـي البركـة محـدودة، والحيـز 
المتـاح لعيـش المخلوقـات الحيـة محدود. وهـذه عوامل 

ا أخر من العيش في البركة. تمنع الطحالب وأنواعً

 قد التتمكن المفترسـات من االسـتدالل 
علـى فرائسـها وتأمين غذائهـا، لذا فإن ذلـك يلحق الضرر 

باتزان النظام البيئي.

 سـتتنوع اإلجابات. علـى الطالب مالحظة 
العوامـل الحيويـة وغير الحيوية للكوكـب الجديد. كما أن 
ف التكيفات التركيبية والسـلوكية التي تسـاعد  عليهـم تعـرُّ
اإلنسـان والحيـوان علـى العيـش فـي هـذا النظـام البيئـي 

الجديد.
 عبارة خاطئة. األغشية بين األصابع تكيفات

تركيبية هيأها الله تعالى لهذه الطيور لتساعدها على السباحة 
وال يمكن أن تتدرب الكتساب مثل هذه األغشية.

.(ب) تبادل المنفعة 

 عىل الطالب استعامل معلومات الفصل لإلجابة
عن سـؤال الفكرة العامة، واإلجابة هي: تتفاعل 
املخلوقـات احليـة بعضهـا مع بعـض من خالل 
عالقـات التكافـل التـي تشـمل تبـادل املنفعـة 

والتعايش، وعالقة التطفل.

    www.obeikaneducation.com :أرجعُ إلى      

     
حراويُّ جافٌّ  النظامُ البيئيُّ الصّ    
. ما التكيفاتُ التركيبيةُ والتكيفاتُ السلوكيةُ  وحارٌّ
التي وهبَها الخالقُ للمخلوقاتِ الحيةِ في الصحراءِ 

للتعاملِ معَ هذهِ المشكلةِ؟

ي العواملُ الالحيويةُ في البركةِ  كيفَ تؤدِّ   
دةِ في هذهِ البيئةِ؟ دورَ العواملِ المحدّ

ما الذي قدْ يحدثُ إذا كانتْ    
فاتُ التمويهِ والمحاكاةِ موجودةٌ لد أنواعِ  تكيُّ

المملكةِ الحيوانيةِ جميعها؟  
ةً قصيرةً أتخيَّلُ أنها ستحدثُ   أكتبُ قصَّ   
وا  ، أفترضُ فيها أنَّ بعضَ الناسِ استقرُّ في المستقبلِ
ا  نُ نظامً . أكوِّ معَ حيواناتِهم األليفةِ على كوكبٍ جديدٍ
فا§تُ التي ستطرأُ على  . ما التكيُّ ا على الكوكبِ بيئيًّ
ن الجميعُ منَ العيشِ  اإلنسـانِ والحيواناتِ ليتمكَّ

. وفقَ النظامِ البيئيِّ للكوكبِ الجديدِ

 تعدُّ األغشيةُ الموجودةُ بينَ أصابعِ  
الطيورِ التي تعتمدُ في غذائِها على األسماكِ تكيفاتٍ 
سلوكيةً تساعدُ الطيرَ على السباحةِ للحصولِ على 
رُ إجابتي. ؟ أفسّ غذائِه. هلِ العبارةُ صحيحةٌ أم خاطئةٌ

ها  العالقةُ التي تُظهرُ 
: ى عالقةَ الصورةُ بينَ النملِ وشجرةِ األكاسيا تسمّ

لِ أ. التطفُّ  
لِ المنفعةِ ب. تبادُ  

ج. التعايُشِ  
ويهِ د. التَّمْ  

ا؟ كيفَ تتفاعلُ المخلوقاتُ الحيّةُ معً 

  
ْ تفاعـلِ الحيواناتِ . ١ ثُ عن  أكتـبُ قصةً تتحدَّ

. في النظامِ البيئيِّ

 

ا. ما أنواعُ  ـا بيئيًّ ١. أعمـلُ معَ جمموعةٍ، وأختارُ نظامً
 باتاتِ واملخلوقاتِ احليةِ األخر احليواناتِ والنَّ

؟ التي تعيشُ يف هذا النظامِ البيئيِّ
٢. أختارُ عدةَ حيواناتٍ منَ النّظامِ البيئيِّ الذي أعيشُ 
ا عىل طريقةِ املفرتسِ والفريسةِ،  فيهِ؛ بعضها تتفاعلُ معً
وأخر تتنافسُ عىل الغذاءِ، أو جيمعُ بينَها عالقةٌ تكافليَّةٌ .

ها  ، وأقرؤُ ٣. أكتبُ قصةً عنْ طريقةِ تفاعلِ احليواناتِ
أمامَ زمالئي.
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يستعمل سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

:  عىل الطالب:  
    اختيار نظام بيئي 

ف املخلوقات احلية التي تعيش يف هذا النظام.  تعرّ
 وصف عالقة واحدة عىل األقل بني احليوانات يف النظام.

 متثيل العالقة بالرسم.
 ينفذ الطالب ثالث مهام بصورة صحيحة.

 ينفذ الطالب مهمتني بصورة صحيحة.
ينفذ الطالب مهمة واحدة بصورة صحيحة.








 
   

: أدرسُ الصورةَ التاليةَ  ۱ 

مـا العامـلُ الالحيويُّ الـذي يظهـرُ بوضوحٍ في   
الرسمِ أعاله؟

ُالعصفورِنباتُ الصبار

ُالتربةاألفعى

: الجماعةُ الحيويةُ تضمُّ  ۲ 

جميـــعَ األفـرادِ مـنْ نـوعٍ واحـدٍ مـــنَ أ. 
المخلوقاتِ الحيةِ

 العوامـلَ الحيويـةَ والالحيويةَ فـي النظامِ ب. 

البيئيِّ
جميـعَ المخلوقاتِ الحيةِ التـي تعيشُ في ج. 

النظامِ البيئيِّ
جميعَ األشياءِ غيرَ الحيةِ في النظامِ البيئيِّد. 

: أيُّ أقدامِ الطيورِ يمكنُ أن  أدرسُ الشكلَ التاليَ  ۳ 
ا للسباحةِ؟ فً تكونَ األفضلَ تكيُّ
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 ج. التربـة. العوامـل الالحيوية هي األشـياء غيـر الحية في
النظـام البيئي. الطائـر واألفعى والنباتـات جميعها عوامل 

 حيوية. 
 .أ. جميـع األفـراد من نـوعٍ واحدٍ مـن المخلوقـات الحية

العوامل الحيوية والالحيوية في النظام البيئي تمثل مكونات 
النظـام البيئي، أما جميـع المخلوقات الحية التي تعيش في 
النظـام البيئي فهي المجتمع الحيوي. واألشـياء غير الحية 

 في النظام البيئي هي العوامل الالحيوية. 
 ج. الطيـور التـي لها أغشـية بين أصابع األرجـل أكثر قدرة

 على السباحة. 



 ١ تذكر الحقائـق، والتعريفات، أويتطلب المسـتو 
خطوات العمل.  وضمن هذا المستو هناك إجابة صحيحة 

واحدة فقط.
 الشـرح تقديـم   ٢ المسـتو يتطلـب    

والتوضيـح، أو القدرة علـى تطبيق مهـارة. وتعكس اإلجابة 
ا للموضوع. ا واستيعابًا عميقً ضمن هذا المستو فهمً

 ٣ استخدام يتطلب المسـتو 
التحليـل واالسـتدالل، ومـا يتضمنـه مـن اسـتخدام  األدلة
والمعلومـات الداعمـة. وفي هذا المسـتو يمكن أن يكون 

هناك أكثر من إجابة صحيحة.

 ٤  إكمال مجموعة يتطلب المسـتو 
من الخطوات المتعددة، كما يتطلب تركيب وبناء المعلومات 
المسـتقاة من عدة مصـادر أو من فروع متعـددة من المعرفة. 
وتعكـس اإلجابـات ضمن هـذا المسـتو التخطيـط بعناية 

واالستدالل المركب.















  

أيُّ العباراتِ التاليةِ تعطي الوصفَ األفضلَ لعالقةِ   ٤ 
لِ بينَ مخلوقين حيين؟ التطفُّ

عالقةٌ ال يستفيدُ فيها أيُّ مخلوقٍ من اآلخرأ. 
عالقةٌ بينَ مخلوقينِ يسـتفيدُ كلٌّ منهما منَ ب. 

اآلخرِ
، ج.  يسـتفيدُ أحـدُ المخلوقـاتِ مـن العالقـةِ

رُ اآلخرُ وال يتضرَّ
، ويتضررُ اآلخرُد.  يستفيدُ أحدُ المخلوقينِ

يوجدُ في أمعاءِ المخلوقاتِ الحيةِ - ومنها األبقارُ   ٥ 
 . ها على هضمِ الغذاءِ - أنواعٌ منَ البكتيريا تساعدُ

: العالقةُ بينَ هذهِ البكتيريا واألبقارِ عالقةُ

لٍ    أ. تطفُّ

         ب. تبادل المنفعة

    ج. تعايُشٍ 

   د. افتراس

؟ يفٌ سلوكيٌّ أيُّ التكيفاتِ اآلتيةِ تكُّ  ٦ 
 وجودُ غطاءٍ صلبٍ للسالحفِ يحميها منَ أ. 

األعداءِ
 وجودُ أرجلٍ مسطحةٍ ملتصقةٍ للحيواناتِ ب. 

ها على السباحة التي تعيشُ في الماءِ لتساعدَ
 هجرةُ الطيور في جماعاتٍ في موسمِ الشتاء ج. 
 قدرةُ بعضِ النباتاتِ على إفرازِ موادَّ كيميائية د. 

كريهةِ الطعمِ تمنعُ الحيواناتِ من أكلِها

    
، ومثاالً آخرَ على  أذكرُ مثاالً على تكيُّفٍ تركيبيٍّ  ۷ 
حُ كيفَ يساعدُ كلٌّ منهما  ، وأوضّ تكيُّفٍ سلوكيٍّ

المخلوقَ الحيَّ على البقاءِ؟

مـاذا يمكنُ أن يحدثَ ألرنـبٍ له فروٌ بنّيٌّ يعيشُ   ۸ 
في بيئةٍ ثلجيةٍ؟

ينِ يعيشانِ في الموطنِ  حُ كيفَ يمكنُ لمخلوقَ أوضّ  ۹ 
هِ ويتجنبانِ التنافسَ بينَهما؟ نفسِ


١٨٤٢٨٤
٣١٠٠٤٩٠
٥٨٨٦٩٧
١٠٠٨١٠١، ٧١٠١
٨٦، ٩٨٧

 تعتمـد اآلخـر.  ويتضـرر  المخلوقيـن  أحـد  يسـتفيد  د. 
المخلوقـات الحيـة في النظـام البيئي بعضهـا على بعض، 
وتنشـأ بينها عالقات مختلفة، يسـتفيد فيها كل مخلوق من 
اآلخـر، وهي عالقة تبادل المنفعة، وهـي أحد أنواع عالقة 
التكافـل. والعالقـة التـي يسـتفيد منهـا أحـد المخلوقات

 وال يتضرر منها اآلخر هي عالقة التعايش. 
 ب. تبـادل المنفعـة. ألن البكتيريا في هـذه العالقة تحصل

علـى الغذاء الالزم لهـا، وفي المقابل تسـاعد األبقار على 
 الهضم. 

 ج. هجرة الطيور في جماعات في موسم الشتاء. ألن وجود
الغطاء الصلب للسالحف، واألرجل المسطحة الملتصقة 
للحيوانات، والقدرة على إفراز مواد كيميائية كريهة الطعم 

جميعها تكيفات تركيبية.
 تختلف اإلجابات. إجابات محتملة: تكيُّف تركيبي: للفيلة

خراطيـم تسـاعدها علـى التقـاط الطعـام وتناولـه. تكيُّف 
سـلوكي: تسـتخدم صغار الفيلة خراطيمها لإلمساك بذيل 

 األم للبقاء قربها. 
 ؛ ألنيكـون األرنـب فريسـة سـهلة للحيوانـات األخـر

الحيوانات تراه بسهولة بسـبب اللون البني في وسط الثلج 
 األبيض. 

 يحتـل المخلوقـان إطاريـن بيئييـن مختلفين فـي الموطن
نفسـه، كأن يعيـش طائـران مختلفـان علـى شـجرة واحدة 
ا عن اآلخر.   ـا مختلفً فـي غابة، لكن كالًّ منهمـا يأكل طعامً
















الصفحات: ١١٢ - ١٢٣

والكربـون،  � املـاء،  مـن  كل  دورة  مراحـل  يبـني 
والنيرتوجني يف الطبيعة، وأمهيتها.

ن الدبال يفيدان  � يوضح كيـف أن إعادة التدوير وتكوُّ
النظام البيئي. 




م التخطيطيّ ٦ المنظّ التلخيص 

دورة الماء
التبخر

التكثف
الهطول

مياه سطحية
مياه جارية
مياه جوفية

دورة الكربون
دورة النيتروجين

الدبال

 ص ١١٩   ص ١١٣  

 يسـتنتج وجـود عالقة بين 
درجة حـرارة الجو وحدوث عملية 

التكثف.



 كأسان زجاجيتان، 
ن طعام، ماء، ملعقة، ملح طعام،  ملوِّ

أطباق.

الجذريـة  العقـد  يالحـظ    
لنبات بقلي.

 
 عدسـة مكبِّـرة أو 

مجهر، جذور نبات بقلي.

   حرضّ مكعبات الثلج للطالب، واحفظها من االنصهار 
قبل بدء النشاط.

  تأكد من وجود عدد من جذور النبات البقيل يكفي لعمل 
الطالب يف جمموعات ثنائية.






الصفحات: ١٢٤ - ١٣٥

حيلـل التغريات التي حتـدث يف النظـام البيئي، ويبني  �
أثرها يف انقراض املخلوقات احلية.

دثها  � يصـف التغـريات الطبيعيـة والتغـريات التـي حيُ
اإلنسان يف النظام البيئي.

 


م التخطيطيّ ٩ المنظّ السبب والنتيجة   

نوع منقرض
نوع مهدد باالنقراض

التعاقب
لي تعاقب أوَّ

األنواع الرائدة
مجتمع الرواد الحيوي

مجتمع الذروة
تعاقب ثانوي

ص ١٢٥    ص ١٢٨   

 يالحظ عدد حلقات شجرة 
ويقيسها السـتنتاج ما حدث لها في 

أثناء حياتها.
     


 مسطرة.

ـا يبين كيف   يصمـم نموذجً
تنقرض المخلوقات الحية.

  
 ٢٠ قطعـة نقدية، 

.شريط الصق، ورق مقو

ا عىل شـكل  ا كافيًا من الصور، أو اصنع كعكً   امجـع عددً
حلقات شجرة؛ ليتمكن الطالب من حتليلها.

  وزع الطـالب في مجموعـات صغيـرة؛ ليحافظوا على 
تركيزهم وانتباههم في أثناء عملية رمي القطع النقدية.

www.obeikaneducation.com :ارجع إلى      * المدة الزمنية المقترحة للدرس: ١٣٥ دقيقة تقريبًا. 










الصفحات: ١١٢ - ١٢٣

والكربـون،  � املـاء،  مـن  كل  دورة  مراحـل  يبـني 
والنيرتوجني يف الطبيعة، وأمهيتها.

ن الدبال يفيدان  � يوضح كيـف أن إعادة التدوير وتكوُّ
النظام البيئي. 


م التخطيطيّ ٦ المنظّ التلخيص 

دورة الماء
التبخر

التكثف
الهطول

مياه سطحية
مياه جارية
مياه جوفية

دورة الكربون
دورة النيتروجين

الدبال

 ٣٠ دقيقة   ١٥ دقيقة  ص ١١٣   ص ١١٩ 

 يسـتنتج وجـود عالقة بين 
درجة حـرارة الجو وحدوث عملية 

التكثف.



 كأسان زجاجيتان، 
ن طعام، ماء، ملعقة، ملح طعام،  ملوِّ

أطباق.

الجذريـة  العقـد  يالحـظ    
لنبات بقلي.

 
 عدسـة مكبِّـرة أو 

مجهر، جذور نبات بقلي.

التخطيط  حرضّ مكعبات الثلج للطالب، واحفظها من االنصهار 
املسبـــق

  
قبل بدء النشاط.

التخطيط  تأكد من وجود عدد من جذور النبات البقيل يكفي لعمل 
املسبـــق  

الطالب يف جمموعات ثنائية.






الصفحات: ١٢٤ - ١٣٥

حيلـل التغريات التي حتـدث يف النظـام البيئي، ويبني  �
أثرها يف انقراض املخلوقات احلية.

دثها  � يصـف التغـريات الطبيعيـة والتغـريات التـي حيُ
اإلنسان يف النظام البيئي.


م التخطيطيّ ٩ المنظّ السبب والنتيجة   

نوع منقرض
نوع مهدد باالنقراض

التعاقب
لي تعاقب أوَّ

األنواع الرائدة
مجتمع الرواد الحيوي

مجتمع الذروة
تعاقب ثانوي

 ٣٠ دقيقة  ص ١٢٥   ١٥ دقيقة    ص ١٢٨ 

 يالحظ عدد حلقات شجرة 
ويقيسها السـتنتاج ما حدث لها في 

أثناء حياتها.
     


 مسطرة.

ـا يبين كيف   يصمـم نموذجً
تنقرض المخلوقات الحية.

  
 ٢٠ قطعـة نقدية، 

.شريط الصق، ورق مقو

ا عىل شـكل  ا كافيًا من الصور، أو اصنع كعكً التخطيط  امجـع عددً
املسبـــق

 
حلقات شجرة؛ ليتمكن الطالب من حتليلها.

التخطيط  وزع الطـالب في مجموعـات صغيـرة؛ ليحافظوا على 
املسبـــق

 
تركيزهم وانتباههم في أثناء عملية رمي القطع النقدية.

جميع الطالب مجموعة صغيرة مجموعة ثنائية فراد 








    كيف تتغير األنظمة البيئية؟

 
�كلّـف الطـالب تصفـح دروس هـذا الفصـل، وقـراءة  

المفردات، والنظر إلى العناوين الرئيسة والصور وتوقع 
ما يستعملونه في هذا الفصل.

� 

ـم بالتعاون مع الطالب جـدول التعلم  قبـل عرض الفصل، صمّ
بعنوان «الدورات والتغيرات في األنظمة البيئية» مسـتعمالًَ لوحة 
كرتونيـة، وثبتهـا علـى الحائـط. واطـرح عليهـم سـؤال الفكرة 

العامة، ثم اسأل:

كيف تتغري األنظمة البيئية مع الزمن؟ �

اذكر بعض الدورات التي حتدث يف األنظمة البيئية. �



الدورات والتغريات يف األنظمة البيئية

ماذا نريد أن ماذا نعرف؟
منا؟نعرف؟ ماذا تعلّ

دورة املـاء يف النظـام 
البيئي

 مـا املـواد األخـر
يف  دورة  هلـا  التـي 

النظام البيئي؟

تنمو أنواع خمتلفة من 
النظـام   يف  النباتـات 
مـرور  مـع  البيئـي 

الوقت.

مـا التغـريات التـي 
النظـام  يف  حتـدث 
مـرور  مـع  البيئـي 

الزمن؟

تمثّل اإلجابات في الجدول أعاله بعض استجابات الطالب 
المحتملة.
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المملكة العربية السعودية







  

  اطلـب إلـى أحـد الطـالب قـراءة المفردات 
بصـوت عال أمـام الصـف، ثم اطلـب إليهم 
ـا تضمنته صفحات  إيجـاد كلمـة أو اثنتين ممّ
الفصـل، مسـتعينين بالمفـردات الـواردة في 
مقدمته، واكتب هـذه الكلمات ومعانيها على 

لوحة جدارية.
مسـرد  اسـتخدام  علـى  الطـالب    شـجع 
الطالـب  كتـاب  فـي  الـوارد  المصطلحـات 
ف معانـي المصطلحات، واسـتخدامها  وتعرّ

في تعابير علمية.

    

      
    

     
      

    
      
     

  

     
        

  

            
     

   
  

  

     
   



خريطةٌ مفاهيميّةٌ للفصلِ االسمُ   

    
: أُكملُ الخريطةَ المفاهيميّةَ التاليةَ عنِ الدوراتِ والتغيراتِ في األنظمةِ البيئيةِ

تتعرض لـِ

فيها

 





تعاقب األنظمة
البيئية  

دورة الماء

 

 

 

مجتمع الرواد 
الحيوي

تتكيف مع 
التغيرات

تنقرض  


 
 

تعاقب ثانويّ

دورة
النيتروجين  

يمكن أن تؤثر في

يمكن أن

تسببُ

نوعٌ يُسمىنوعٌ يُسمى

يبدأُ بظهورِ

ثم يتكونُ

ثم يتكونُ
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يبني مراحـل دورة كل من املـاء، والكربون،  �

والنيرتوجني يف الطبيعة، وأمهيتها.

ن الدبال  � يوضح كيف أن إعادة التدوير وتكوُّ
يفيدان النظام البيئي. 
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االسمُ   مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ

   
 : ني على ملءِ الفراغاتِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

  
ةُ في صورةِ سائلٍ وغازٍ بينَ سطحِ األرضِ والهواءِ دورة الماء، ومصدرُ . ١ ى حركةُ الماءِ المستمرّ  تُسمّ

الطاقةِ التي تسببُ دورةَ الماءِ       الشمس       .
ى       التبخر      .. ٢ لُ الطاقةُ الشمسيّةُ الماءَ إلى غازٍ في أثناءِ عمليّةٍ تُسمّ تحوِّ
لُ إلى قطراتٍ سائلةٍ منَ الماءِ في عمليةٍ . ٣ ليا يتحوّ ما يرتفعُ بخارُ الماءِ ويبردُ في طبقاتِ الجوِّ العُ  عندَ

ى       التكثف      . تُسمّ
ى       الهطول      ، ومنْ أشكالِهِ األمطارُ . ٤  تسقطُ قطراتُ الماءِ منَ الجوِّ على سطحِ األرضِ بعمليّةٍ تُسمّ

. والثلوجُ
ى       المياه . ٥ ، وتُختزنُ في مسـاحات التربةِ والصخورِ وتُسـمّ  تتخلّـلُ بعـضُ األمطـارِ جوفَ األرضِ

الجوفية         .

هُ إلى الجوِّ عنْ طريقِ أوراقِهِ في أثناءِ عمليّةِ     النتح      .. ٦ يحصلُ النباتُ على الماءِ منَ التربةِ ويعيدُ

  
ى دورة الكربون.. ٧ ها بصورةٍ مستمرةٍ يُسمّ التبادلُ المستمرُّ للكربونِ بينَ المخلوقاتِ الحيّةِ وغيرِ
ه في . ٨  تحصلُ النباتاتُ في أثناءِ عمليّةِ البناءِ الضوئيِّ على ثاني أكسـيد الكربون منَ الهواءِ وتستخدمُ

. صنعِ الغذاءِ
 تحرقُ النباتاتُ والحيواناتُ الغذاءَ الغنيَّ بالكربونِ في أثناءِ عمليةِ          التنفس         ، ثمَّ تطلقُ ثانيَ . ٩

. أكسيدِ الكربونِ في الجوِّ
١٠ .. ما             يحترق         الوقودُ األحفوريُّ ينطلقُ ثاني أكسيدِ الكربونِ إلى الجوِّ عندَ

      
   



االسمُ   مفرداتُ الدرسِ

، فَمنْ أَنا؟ هـ. ١ ما يبردُ إلى سائلٍ لُ الغازَ عندَ أنا أحوّ
، فَمنْ أَنا؟ ز     . ٢ باتٍ في التربةِ ثمَّ أعودُ إلى الجوِّ أَنا التغيّرُ المستمرُّ لغازِ النيتروجينِ إلى مركّ
، فَمنْ أنا؟ ح  . ٣ عُ فوقَ سطحِ األرضِ أنا المياهُ التي تجري أو تتجمّ
ا، فَمنْ أَنا؟ ب. ٤ أَنا خليطٌ منْ بقايا النباتاتِ والحيواناتِ المتحللةِ وأُتّخذُ سمادً
، فَمنْ أَنا؟ أ   . ٥ أَنا تبادلٌ مستمرٌّ للكربونِ بينَ المخلوقاتِ الحيّةِ
، فَمنْ أَنا؟ و  . ٦ أَنا أغيّرُ الماءَ السائلَ إلى غازٍ
، فَمنْ أَنا؟ د  . ٧ ، وأُختزنُ في مساحات الصخورِ أنا ماءٌ يتخلّلُ باطنَ األرضِ
أَنا أتساقطُ على األرضِ في صورةِ مطرٍ وثلجٍ وبردٍ، فَمنْ أَنا؟ ج . ٨
، فمنْ أنا؟ ي . ٩ ي على سطحِ األرضِ في الجداولِ واألوديةِ واألنهارِ أنا أجرِ

، فمنْ أنا؟ ط . ١٠ : السائلةِ والغازيةِ والصلبةِ أنا حركةُ الماءِ المستمرةِ والمتبادلةِ فيما بينَ الحاالتِ



 



   
 

مثِّلُها: أضعُ رمزَ الكلمةِ أمامَ الوصفِ الذي يُ

نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ

      
   



االسمُ   

       
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ ةَ المناسبةَ ممّ لِمَ تَارُ الكَ أَخْ

؛ حيـثُ تؤدّي الحرارةُ إلى صعـودِ الماءِ إلى الجوِّ في  سُ المياهَ على سـطحِ األرضِ بالطّاقةِ ـمْ دُ الشَّ تـزوّ

 ، ى    التبخر    ، ثمَّ يتكثفُ بخارُ الماءِ في الجوِّ في صورةِ قطراتٍ صورةِ بخارِ ماءٍ منْ خاللِ عمليّةٍ تُسـمّ
ى الماءُ الذي يسيلُ منهُ على سطحِ األرضِ المياه  ثمَّ يتساقطُ على األرضِ في صورةِ     هطول      . ويسمَّ

الجارية       . 

ةً  . يعودُ ثاني أكسـيدِ الكربونِ مرَّ يسـتخدمُ النبـاتُ في دورةِ الكربونِ ثاني أكسـيدِ الكربـونِ لصنعِ الغذاءِ

. وتطلقُ المحلالت  ثاني  ما تستهلكُ المخلوقاتُ الحيّةُ هذا الغذاءَ أُخر إلى    الغالف الجويِّ         عندَ

. ما تحلِّلُ بقايا المخلوقاتِ الحيّةِ أكسيدِ الكربونِ عندَ

. تسـتخدمُ  هِ نَ اسـتخدامِ نَ المخلوقاتُ الحيّةُ مِ ةِ أشـكالٍ لتتمكّ يتـمُّ       تثبيـت          النيتروجيـنِ فـي عـدّ

النباتـاتُ النيتروجيـنَ فـي صـورةِ          نتـرات         . وبعـضُ المخلوقـاتِ الحيّـةِ األُخـر تحصلُ على 

 . ه إلى التربةِ في صورةِ فضالتٍ النيتروجينِ منَ النباتاتِ وتعيدُ
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. حَ حركةَ انتقالِ الماءِ بينَ األرضِ والهواءِ في دورةِ الماءِ في الطبيعةِ تُستخدمُ األسهمُ في الشكلِ لتوضّ

 

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ

ا؟. ١ كيفَ يصبحُ الماءُ في المحيطِ غيومً
ا  يتبخر الماء ويصعد في الهواء إلى أعلى في طبقات الجو العليا فيبرد ويتكثّف في صورة قطرات تتجمع معً

لتشكل الغيوم.

؟ وماذا يحدثُ لها؟. ٢ كيفَ تظهرُ المياهُ الجوفيّةُ في الشكلِ
ج وتقع تحت سطح األرض، وسوف تتدفق معظم هذه المياه بعد ذلك عائدة إلى المحيط  تظهر بلون داكن متموّ

.مرة أخر

 

 




 

 

 


    

أقرأُ الشكلَ االسمُ   
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أختبرُ فرضيتي

أصمـمُ خطـةُ أختبـرُ فيهـا فرضيتِي ثـمَّ أكتـبُ المـوادَّ واألدواتِ التي أحتـاجُ إليها وكذلـكَ مصادرَ 

ي ومالحظاتِي عندَ اتباعِ خطَّتي. المعلوماتِ والخطواتِ التي سأتبّعِها. أسجلُ نتائجِ
 
 

أستخلصُ النتائجُ

ي فرضيتِي؟ لماذا؟ أَعرضُ ما توصلتُ إليهِ منْ نتائجَ علَى زمالئِي. هلْ تدعمُ نتائجِ
 
 

استقصاءٌ مفتوحٌ
 .  لالستقصاءِ ؟ أفكرُ في أسئلةٍ أخرَ ما الظروفُ البيئيةُ األخرَ التي يمكنُ أنْ تؤثرَ في معدلِ عمليةِ النتحِ
. يجبُ أنْ أنظمَ  ؟ أصممُ تجربةً لإلجابةِ عنِ السؤالِ ؛ كيفَ تؤثرُ رطوبةُ الجوِّ في معدلِ عمليةِ النتحِ فمثالً

ه. تجربتِي الختبارِ متغيرٍ واحدٍ فقطْ أوِ العاملِ الذي تمَّ تغييرُ

سؤالي هو:
 

كيفَ أختبرُ سؤالي؟
 
 

نتائجي هي :
 
 


          – 
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ةً نُ فرضيّ أكوّ

. فإذا فقـدَ النباتُ المـاءَ بكمياتٍ  يحتـاجُ النبـاتُ إلى المـاءِ ليعيشَ

.ويفقدُ النباتُ المـاءَ خاللَ عمليةِ  كبيرةٍ سـيذبلُ وبالتالي سـيموتُ

. وعندَ تبخرِ الماءِ ستَسحبُ النبتةُ  ؛ إذْ يتبخرُ الماءُ منَ األوراقِ النتحِ

كميةً كبيـرةً منَ الماءِ عنْ طريقِ الجذورِ إلى األعلَى خاللَ أنسـجةِ 

ها النبـاتُ في معدلِ  . كيفَ تؤثـرُ كميةُ الضـوءِ التي يمتصُّ الخشـبِ

؟ أكتبُ إجابتِي على شكلِ فرضيةٍ على النحوِ التالي: "  عمليةِ النتحِ

" ها النباتُ فإنَّ  إذا زادتْ كميةُ الضوءِ التي يستقبلُ
  

تبرُ فرضيّتي أخْ

 أسـتخدمُ  رشـاشَ المـاءِ لـريِّ 

. وأتأكـدُ منْ  النباتـاتِ األربعـةِ

تزويدِ النباتاتِ بكمياتٍ متساويةٍ 

. منَ الماءِ

  أضعُ أصـصَ النباتـاتِ األربعةِ 

في أكياسٍ بالستيكيةٍ وأستخدمُ 

الخيـطَ لربطِ األكيـاسِ بإحكامِ 

. حولَ ساقِ النباتِ

  


          – 

رشاشِ ماءٍ

٤ أنواعٍ منَ النباتاتِ في 
أصصٍ

ماء

٤ أكياسٍ منَ البالستيكِ

خيطٍ

ميزانٍ ذي الكفتينِ

مصدرِ ضوءٍ 

 





  
؛ لتبيّنَ خطواتِ الدورةِ. األشكالُ التي تمثّلُ الدوراتِ - ومنها الشكلِ التالي- تَستخدمُ األسهمَ عادةً

 

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ

؟. ١ ه النباتاتُ في أثناءِ عمليّةِ البناءِ الضوئيِّ ما الغازُ الذي تستخدمُ
ثاني أكسيد الكربون.

؟. ٢ ه المخلوقاتُ الحيّةُ إلى أينَ يذهبُ معظمُ ثاني أكسيدِ الكربونِ الذي تطلقُ
يعود معظم ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف الجوي لألرض.

  
  



 



 



 

  
  



  
 

 
  


    

االسمُ   أقرأُ الشكلَ

            

 


لِ التاريخاالسماختبارُ الدرسِ األوّ
         

يتدفّقُ في األنهارِ . ١ الهطولُ الذي  ى  يُسمّ
: والبحيراتِ والجداولِ

المياهَ الجوفيّةِأ. 
المياهَ الجاريةَب. 
مياهَ الفيضانِج. 
التكثفَد. 

أيُّ مصادرِ الطاقةِ التاليةِ ضروريٌّ إلحداثِ . ٢
تغيرٍ في دورةِ الماءِ؟

 الريـاحُأ. 
الخضراءُب.  النباتاتُ 
 النيتروجيـنُج. 
ا لشـمسُد. 

في . ٣  " للنيتروجينِ المثبتةُ  "البكتيريا  لُ  تحوّ
التربةِ غازَ النيتروجينِ إلى: 

ماءٍأ. 
 أمونياب. 
أكسجينج. 
ثاني أكسيدِ الكربونِد. 

العواملِ . ٤ منَ  أدناهُ مجموعةً  الشكلُ  حُ  يوضّ
، وتبيّنُ األحرفُ أسماءُ  الحيويةِ والالحيويةِ
ج.  ، ب.حيواناتٍ  ، : أ .غيومٍ العواملِ هذهِ 
، و. تحتِ سطحِ  ، هـ. ماءٍ ، د. أشجارٍ منزلٍ

األرضِ

A5AS_C04_L01_001_SC07

أ

دب

و

ج

هـ

أيُّ   ، الطبيعةِ في  الكربونِ  لدورةِ  دراستِكَ  منْ 
خزنِ  في  رئيسيٌ  دورٌ  لها  المذكورةِ  العواملِ 

؟ الكربونِ في أثناءِ دورتِهِ في الطبيعةِ
أ، ب، ج، د أ. 

أ، ب، ج، هـب. 

أ، ج، هـ، وج. 

 ب، ج، د، ود. 

، ولكـنَّ الحيوانـاتِ  : "تسـتطيعُ النباتاتُ العيشَ منْ دونِ الحيوانـاتِ . أقرأُ العبارةَ التاليةَ  التفكيرُ الناقدُ
حُ إجابتي.  ؟ أوضِّ ال تستطيعُ العيشَ دونَ النباتاتِ ". فهلْ هذهِ العبارةُ صحيحةٌ

ال، ألنه رغم أن الحيوانات تحتاج إلى النباتات لتحصل على الغذاء واألكسجين (ناتج عملية البناء 

ا تحتاج إلى الحيوانات؛ فاألزهار  الضوئي)، والنيتروجين (ناتج دورة النيتروجين) فإن النباتات أيضً

مثالً تحتاج إلى النحل ليساعدها على التكاثر.

         
. هل  لُ بخارُ الماءِ إلى ماءٍ سـائلٍ ما يَتحوََّّ ندَ نُ قطراتُ الماءِ عِ تتكوَّ

سـمٍ ما؟ أَكتبُ  اءِ على جِ نِ قطراتِ المَ رارةِ في تَكوُّ رجةُ الحَ ؤثِّرُ دَ تُ

رارةِ  رجـةُ حَ ضتْ دَ فَ ـكلِ فَرضيةٍ كالتالـي: إذا انخَ وابـي على شَ جَ

الكأسِ فإنَّ 
 
 
 
 

أختبرُ فرضيَّتي

، ثم أمألُ  ليدِ باتِ الجَ تِها بمكعَّ  أمألُ إحد الكأسـينِ حتى حافَّ

نِ  لوِّ عَ قَطراتٍ منْ مُ الـكأسَ األُخر بالماءِ الباردِ، أُضيفُ بِضْ

هُ  كُ الطَّعـامِ إلـى الكأسِ التـي تَحتوي على المـاءِ البـاردِ وأُحرِّ

، ثم أسـكبُ كلَّ الماءِ الملونِ الناتجِ في الكأسِ التي  قةِ بالملعَ

. ليدِ كعباتِ الجَ تَحتوي على مُ

 ، رفةِ  أمـألُ الـكأسَ الفارغةَ بمـاءٍ بدرجةِ حـرارةِ الغُ

نِ الطَّعامِ إلى الماءِ  لـوِّ ـعَ قَطَراتٍ من مُ وأُضيفُ بضْ

ـها من  ميةِ نَفسِ ـه. أَتأكـدُ مـن اسـتعمالِ الكَ كُ وأُحرِّ

. نِ الطَّعامِ والماءِ في كلتا الكأسينِ لوِّ مُ


          – 

    



كأسينِ زجاجيّتينِ • 
كعباتِ جليدٍ•  مُ
نِ طعامٍ•  لوِّ مُ
ماءٍ باردٍ• 
ملعقةٍ• 
ملحٍ• 
طبقينِ• 

  




          – 

     
  . ها منَ التربةِ ذورَ نباتٍ بقليٍّ بعدَ تنظيفِ صُ جُ  أَتَفحّ

؟ . ماذا أالحظُ دسةٍ مكبّرةٍ أو مجهرٍ  أَفحصُ الجذورَ بعَ  

 
 
 

. ، وأقارنُها بجذورِ النَّباتِ البقليِّ ذورَ نباتِ الجزرِ صُ جُ  أتفحَّ

، وفيمَ  ذورَ النباتـاتِ األخرَ ـذورُ النباتِ البقليِّ جُ  فيمِ تُشـبهُ جُ

تختلفُ عنها؟
 
 
 
 
 

 

؟ ةِ في دَورةِ النيتروجينِ قدِ الجذريّ  أَهميةَ العُ  

 
 

جذرِ نباتٍ بقليٍّ• 
جذرِ جزرٍ• 
جذورِ أعشابٍ• 
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يبـني مراحل دورة كل من املـاء، والكربون، والنيرتوجني يف  �
الطبيعة وأمهيتها.

يوضح كيف أن إعادة التدوير وتكوين الدبال يفيدان النظام  �
البيئي.

: تقديم الدرس أوالً
� 

ح للطالب كيف تتم إعادة تدوير املواد يف الطبيعة وإعادة  وضّ
استعامهلا، ثم اسأل:

مـا األشـياء التي تعيـد تدويرها أو تعيـد اسـتعامهلا يف البيت  �
أو املدرسـة؟ إجابـات حمتملـة: إعـادة تدويـر ورق اجلرائـد 
والزجـاج وعلـب األلومنيـوم الفارغـة، اسـتعامل الصغـار 

مالبس الكبار.

مـا املواد التي يتم إعـادة تدويرها يف الطبيعـة؟ إجابة حمتملة:  �

ينتقـل املـاء من األرض إىل اجلـو ويعود ثانيـة إىل األرض يف 
صورة هطول.

وجه انتباه الطالب إىل سؤال (أنظر وأتساءل)، ثم اسأل:

ن قطرات املاء عىل النباتات؟ � ما الذي سبّب تكوُّ
لت قطرات املاء من املـاء يف الغالف  إجابـة حمتملة: تشـكّ
اجلـوي، أو نتيجـة تكثـف بخـار املـاء. اكتـب األفـكار 
 عـىل السـبورة، وانتبـه إىل أي مفاهيم غـري صحيحة لد

الطالب، وعاجلها يف أثناء سري الدرس.

 

   


           
     

  


وضـح للطـالب أن املـاء عـىل سـطح األرض يوجد يف حـاالت ثـالث: صلبة، 
وسائلة، وغازية، واطلب إليهم إعطاء أمثلة عىل كل حالة، وسجل إجاباهتم عىل 

السبورة.
إجابـات حمتملـة: صلبة: الثلج، واجلليد. سـائلة : املطر، وماء املحيطات، 

واألهنار والبحريات، والسحب، واجلداول. غازية: بخار املاء.
ا زجاجيةً شفافة حتتوي عىل مكعبات من الثلج، ثم اسأل: اعرض كأسً

أين يوجد املاء يف احلالة السـائلة؟ وأين يوجـد يف احلالة الصلبة؟ عىل  �
الطـالب إدراك أن املاء السـائل يوجد داخل الـكأس، ومتكثف عىل 
جوانبهـا. ويوجـد يف حالتـه الصلبـة عىل شـكل مكعبـات اجلليد يف 

داخل الكأس.
أين يوجد املاء عىل شكل غاز؟ يف اهلواء حول الكأس. �







٣٠ دقيقة  مجموعات صغيرة

ر جميع المواد الالزمة للنشـاط، ومنها   حضّ
مكعبات الجليد، قبل إجراء النشاط.

 يسـاعد هذا النشـاط  الطـالب على فهـم أن بخار الماء
ال يُمكن رؤيته، وهو موجود في الهواء. وسيالحظون أن تكثف 

بخار الماء يعتمد على حرارة الجو.


 فرضية محتملـة: إذا قلّت درجة حـرارة الكأس   

ن قطرات عليها. فسيتكثف بخار الماء ويكوّ

ا علـى أيـدي الطالب  ن الطعـام آثـارً    قـد يتـرك ملـوِّ
ومالبسهم، لذا حذر الطالب قبل استعماله.

ن قطرات الماء خارج الكأس   إجابة محتملة : تتكوّ 
التي تحتوي على مكعبات الثلج فقط.

ن الطعام؛  ن الطعام؛ إجابـة محتملـة : قطرات المـاء ال تأخذ لون ملـوِّ إجابـة محتملـة : قطرات المـاء ال تأخذ لون ملـوِّ 
ألنها جاءت من الهواء المحيط بالكأس.

 المتغيرات المسـتقلة : درجة حرارة  
الـكأس. املتغـريات التابعة : مـكان قطرات املـاء. املتغريات 
ن الطعام. التي تمّ التحكم فيها (تثبيتها): كمية املاء، كمية ملوِّ

لت قطـرات املاء عىل الكأس الباردة بسـبب   تشـكّ 
برودة اهلواء نتيجة مالمسـته هلا، ممّا أد إىل تكثف بخار املاء 

وحتوله إىل قطرات.


سـتتنوع المالحظـات، ولكن يجـب على الطـالب مالحظة أن 
الملح الموجود في أسـفل الكأس التي تشكلت عليها القطرات 

قد ذاب في قطرات الماء.


اسأل الطالب عن توقعاتهم بخصوص الوقت الذي قد تستهلكه 
ل خـارج الكأس البـاردة، واطلـب إليهم  قطـرات المـاء لتتشـكّ
ل قطرات الماء. يجب عليهم وضع  التفكير في سؤال حول تشكّ

خطة وإجراء تجربة واختبارها لإلجابة عن السؤال.
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يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطالب:
  يكتب فرضية بلغة علمية سليمة.

           ينفذ اإلجراءات الالزمة الختبار الفرضية بدقة.
          يحدد المتغير المستقل والمتغير التابع في التجربة.

           يفسـر سبب تشكل قطرات الماء على جوانب الكأس 
ا علـى المالحظـات والبيانـات التـي  المثلـج اعتمـادً

جمعها.
 ينفذ ثالث مهامّ بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة. 
 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.







ثانيًا : تنفيذ الدرس


 كلف الطالب مراجعة الدرس عن طريق قراءة 

العناوين الرئيسة والنظر إلى الصور، وتوقع ما يتعلمونه.

اطلـب إلى الطـالب إجابة أسـئلة المخطط التمهيـدي للدرس 
الواردة في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة، ثم اطلب إليهم 
مراجعـة إجاباتهم وتعديلهـا بعد االنتهاء من دراسـة كل عنوان 

رئيس في الدرس.

 اقـرأ تعريف المفـردات مفردة مفـردة، واطلب إلى 
الطالب تحديد المفردة التي تطابق التعريف. 

  

كلّف الطالب تعبئة املنظم التخطيطي 
قـراءة كل صفحتـني،  بعـد   ٦ رقـم 

ويمكنهم االستعانة بأسئلة «أخترب نفيس».


� 

ناقش الطالب يف حركة املاء يف الدورة، ثم اسأل:
أيـن يوجـد املـاء عـىل األرض؟ سـتتنوع اإلجابـات. إجابة  �

حمتملة: عىل السطح ويف اهلواء.

� 

ه انتباه الطالب إىل الشكل، ص ١١٥ من كتاهبم، ثم اسأل: وجّ

كيـف يعـود املاء مـن اجلـو إىل سـطح األرض؟ عىل شـكل  �
هطول.

ما العملية التي تعيد املاء من سـطح األرض إىل اجلو؟ عملية  �
التبخر.



  
ه، أو يعادُ  ه يعادُ تدويرُ الماءِ الموجودِ على سطحِ األرضِ كلُّ
. وهيَ حركةُ الماءِ  ه بانتظامٍ منْ خاللِ دورةِ الماءِ اسـتخدامُ
لُ خاللَها  المستمرةُ بينَ سطحِ األرضِ والهواءِ، والتي يتحوّ
م إلى الحالةِ السائلةِ  ، ثُ منَ الحالةِ السائلةِ إلى الحالةِ الغازيّةِ

. مرةً أخرَ

الماءُ في المحيطاتِ والبحـارِ والبحيراتِ والبركِ واألنهارِ 
ه. ويُقصدُ  ـرِ عُ عمليةَ تبخُّ يمتصُّ حرارةَ الشـمسِ التي تسـرّ
 ، لُ الماءِ منَ الحالةِ السـائلةِ إلى الحالةِ الغازيّةِ رِ تحوُّ بالتّبخُّ
 ، فيصبـحُ على شـكلِ بخارِ مـاءٍ يرتفعُ في الغـالفِ الجويِّ
ما يبـردُ بخارُ المـاءِ يتكثَّفُ على شـكلِ  . وعندَ حيـثُ يبـردُ
لُ المادةِ مـنَ الحالةِ الغازيّةِ إلى  . والتّكثُّفُ هوَ تحوّ قطراتٍ

ائلةِ. الحالةِ السّ

ما تصبحُ  ، وعندَ ـحـبَ لُ السُّ ُ قطراتُ الماءِ وتُشـكِّ ع وتتجمَّ
ـحبُ عنْ حملِها تسـقطُ  القطـراتُ ثقيلـةً بحيثُ تعجزُ السُّ
 : . ويكونُ الهطولُ عادةً في ثالثةِ أشكالٍ على شـكلِ هطولٍ

. قالَ تعالَى:     ، والمطرِ ، والثلجِ دِ البرَ
        
        

         النور.
؛  األرضِ سـطحِ  إلـى  يعـودَ  أنْ  بعـدَ  المـاءِ  دورةُ  تسـتمرُّ 
، ويَجري عبرَ  عُ جزءٌ منـهُ على سـطحِ األرضِ حيـثُ يتجمَّ
عُ فوقَ سطحِ األرضِ  رفُ المياهُ التىِ تتجمَّ عْ . وتُ راتِ المنحدَ

 . بالمياهِ السطحيةِ

  ←
      

  
←


 
 


 
 
 





  ←




   



قراءة مجل  الطالب كل بحسب دوره  إىل  اطلب   
توقف  املفردات   إحد ظهور  وعند  املاء.  دورة  تصف  التي  الدرس 

وراجع تعريفها مع الطالب؛ لكي يتمكنوا من فهم معناها. 

يف  التالية  العمليات  إىل  اإلشارة  الطالب  كلف  مستو مبتدئ 
الشكل الذي يمثل دورة املاء:تكثف، تبخر، هطول.

مستو متوسط كلف الطالب استخدام مجل قصرية إلعادة ما قرؤوه 
عن دورة املاء.

مستو متقدم كلف الطالب استخدام مجل تامة لتعريف كل مفردة 
يف هذه الصفحة.







 

 



 

 



  

             
 

      
     



هُ التربةُ على شكلِ أوديةٍ  قُ الماءُ الذي ال تمتصُّ يتدفَّ
 . ـبَّ فـي المحيطـاتِ والبحارِ وأنهـارٍ قبـلَ أنْ يَصُ

. ى هذهِ المياهُ المياهَ الجاريةَ وتسمَّ

رُ منَ الماءِ فيدخلُ إلى جوفِ األرضِ  ا الجزءُ اآلخَ أمَّ
اتِ  ّى المياهَ الجوفيـةَ التي تُختزنُ في مسـامّ ويسـم

. التربةِ والصخورِ

وتسهمُ النباتاتُ والحيواناتُ في دورةِ الماءِ؛ فجذورُ 
ه في الغالفِ  النبـاتِ تمتصُّ الماءَ مـنَ التربةِ وتطلقُ

. وتستهلكُ الحيواناتُ الماءَ  الجويِّ في عملية النتجِ
. سِ ه في الغالفِ الجويِّ في أثناءِ عمليةِ التنفُّ وتطلقُ

 
     

        
       



  



� 

من  سلسلة  أهنا  عىل  الدورة  مفهوم  للطالب  وضح  املاء:  دورة 
هذا  مناقشة  إليهم  اطلب  ثم  معني  برتتيب  تتكرر  التي  العمليات 

املفهوم للتوصل إىل مفهوم دورة املاء.

التبخر: وضح للطالب أن كلمة (تبخر) تعني حتول املاء من احلالة 

السائلة إىل احلالة الغازية عىل شكل بخار ماء يف اجلو.

املاء  بخار  حتول  تعني  (تكثف)  كلمة  أن  للطالب  وضح  التكثف: 

من احلالة الغازية إىل احلالة السائلة، واطلب إليهم استعامهلا يف مجلة.

أو  املاء  سقوط  تعني  (هطول)  كلمة  أن  للطالب  وضح  اهلطول: 

الثلج أو الربد من السامء.

املياه  تشمل  السطحية  املياه  أن  للطالب  وضح  السطحية:  املياه 

املوجودة يف البحار ويف الربك واملستنقعات أو التي جتري يف األهنار 

واجلداول والسيول.

املياه اجلارية: وضح للطالب أن املياه اجلارية يقصد هبا مياه األمطار 
التي تسقط عىل األرض فتسيل عىل سطحها قبل أن تصبّ يف الربك 

والبحريات واألهنار واملحيطات.

املياه اجلوفية: وضح للطالب أن املياه اجلوفية جزءٌ من مياه األمطار 
يدخل بني طبقات األرض ويتجمع يف املسامات أو الفراغات بني 

حبيبات الرتبة أو الصخور.


  يوجد املاء عىل شـكل غاز يف أثناء عملية التبخر نتيجة 

حرارة الشمس ويف عملية النتح التي تقوم هبا النباتات.


  تسـبّب حرارة أشعة الشمس تبخر املاء من املحيطات  •

والبحـار واألهنار والبحـريات وجداول املـاء والربك، فريتفع 
بخـار املـاء إىل طبقات اجلو العليا البـاردة. و تؤدي الربودة إىل 
تكثـف البخار إىل قطرات ماء جتتمع مكونة السـحب. وعندما 
تصبح قطرات املاء ثقيلة تسقط من السحب عىل شكل هطول. 

ة أخر، وتتكرر الدورة نفسها. ثم يتجمع املاء  مرّ

ر أعىل؛ ألن احلرارة  •   للامء السـاخن معـدل تبخُّ
ع عملية التبخر. ترسّ

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األنشـطة احتياجات الطـالب وفقً

خالل:
دعـم إضــايف كلّف الطالب رسم دورة املاء، وشجعهم عىل وضع 

املفردات التي تعلموها يف الدرس عىل الرسم.

إثــــــراء كلّـف الطـالب كتابة قصـة قصـرية تتحدث عن 

األحداث التي متر هبا قطرة ماء يف أثناء دورة املاء، وشـجعهم عىل تضمني 
ا يف حالة قطرة املاء خالل دورهتا. قصتهم الظروف البيئية التي تسبّب تغريً







 
 




  
  

 







  

  
ـا للمخلوقـاتِ الحيَّـة؛  ا مهمًّ يعـدُّ الكربـونُ عنصـرً
. ويوجـدُ الكربونُ  كَ     جسـمِ

٥
لُ حوالَيْ    ١ _  فهـو يشـكِّ

فـي الغـالفِ الجـويِّ على شـكلِ غـازِ ثاني أكسـيدِ 
. ويعرفُ انتقالُ الكربـونِ بينَ المخلوقاتِ  الكربـونِ
؛ حيثُ  ها بشـكلٍ مسـتمرٍّ بدورةِ الكربونِ الحيةِ وغيرِ

 تقومُ النّباتاتُ وبعضُ المخلوقاتِ الحيةِ األخر

، فتأخذُ ثانيَ أكسـيدِ الكربونِ  وئيِّ بعمليـةِ البنـاءِ الضّ
؛ لتنتجَ  ه مـعَ المـاءِ مـن الهـواءِ، وتعملُ علـى اتحادِ

. السكرَ ومركباتٍ أخر، منها الدهونُ والبروتينُ

 آكالتُ األعشـابِ على هذهِ المـوادِّ الغنيةِ  وتتغـذَّ
. ، ومنها ينتقلُ إلى آكالتِ اللحومِ بعنصرِ الكربونِ

   


� 

ح للطالب أن الكربون ينتقل من املخلوقات احلية إىل اجلو  وضّ
ا دورة املاء. ثم  وأجزاء أخر يف النظام البيئي، يف دورة تشبه متامً

اسأل:

ملـاذا يُعـدّ الكربـون مـن العنـارص املهمـة لإلنسـان؟ إجابـة  �
حمتملـة: يدخـل الكربـون يف تركيب مجيـع املواد األساسـية 
املرتبطـة باملخلوقـات احلية، وتشـمل السـكريات والدهون 

والربوتينات.
يف أي صـورة يوجد الكربون يف اجلو؟ يف صورة ثاين أكسـيد  �

.CO2 الكربون، أو
كيـف حيصـل النـاس أو املخلوقـات احليـة األخـر عـىل  �

ا  الكربـون؟ تأخذ النباتات ثاين أكسـيد الكربون من اجلو، أمّ
هيا  املُسـتهلِكات ومنها اإلنسـان فتحصل عـىل الكربون بتغذّ

عىل النباتات واحليوانات. 

� 
دورة الكربون: اطلب إىل الطالب مقارنة مصطلح (دورة الكربون)
التشابه  أوجه  وصف  إليهم  اطلب  ثم  املاء)،  (دورة  بمصطلح 

واالختالف بني الدورتني.

� 
مـن المفاهيـم الشـائعة غير الصحيحـة لد بعـض الطالب أن 
الحيوانـات هي المخلوقـات الحية الوحيدة التـي تتنفس، وفي 
الواقـع إن جميـع النباتـات والحيوانـات والمخلوقـات الحيـة 
األخر تتنفـس؛ فالمخلوقات الحية تحتاج إلى الطاقة لتتمكن 
من القيام بأنشطة الحياة المختلفة، ويتم تحويل الغذاء إلى طاقة 

عن طريق عملية التنفس الخلوي.

مـن الرضوري تشـجيع الطـالب كافة عىل املشـاركة الفاعلـة يف الصف، 
واإلسـهام يف األدوار املختلفـة يف أثنـاء األنشـطة والعـروض العمليـة. 
ولتحقيـق ذلك يلزم التأكـد من توزيع األدوار بني الطالب وتبادهلا خالل 
العام الدرايس، بحيث ال حيتكر أحدهم دور قائد الفريق يف املجموعة، أو 

يقوم بعضهم بالعرض واملناقشة دون زمالئهم.







  
 

 
 



 

          
   

         
  



 
            

 

      
           




سِ   تقومُ النّباتـاتُ والحيواناتُ في أثنـاءِ عمليةِ التّنفُّ
 ، اقةِ بحرقِ الغذاءِ الغنيِّ بالكربونِ للحصولِ على الطّ
 ، وينتـجُ عنْ عمليةِ التنفسِ غازُ ثاني أكسـيدِ الكربونِ

. الذي يعودُ إلى الجوِّ ليبدأَ دورتَهُ من جديدٍ

كمـا تعمـلُ المحلّـالتُ - ومنهـا البكتريـا - علـى 
ي هـــذهِ  تفكيكِ النّباتاتِ والحيواناتِ الميتةِ، وتؤدِّ


العمليـةُ إلـى إطـالقِ المزيـدِ من غـازِ ثاني أكسـيدِ 
الكربـونِ المختـزنِ فـي النّباتـاتِ والحيوانـاتِ إلى 

ا. الجوِّ أيضً

ـلُ بعـضُ النّباتـاتِ والحيوانـاتِ الميتـةِ  كمـا تتحلَّ
، ومـعَ مـرورِ  ـا فـي باطـنِ األرضِ المدفونـةِ عميقً
غطِ الشديدِ منْ طبقاتِ  ها للضّ ضِ ، ونتيجةَ تعرُّ الوقتِ
، مثل الغازِ  لُ إلى وقودٍ أحفوريٍّ األرضِ العليا تتحوّ

. الطبيعيِّ والفحمِ والنّفطِ

ما يقومُ اإلنسـانُ بحرقِ هـذا الوقودِ للحصولِ  وعندَ
على الطاقـةِ يعودُ الكربونُ المختزنُ فيهِ إلى الغالفِ 

. الجويِّ على شكلِ غازِ ثاني أكسيدِ الكربونِ

  

� 
يف  الكربون  دورة  يمثّل  الذي  الشكل  إىل  الطالب  انتباه  وجه 

الكتاب، ثم اسأل:
كيف يعود ثاين أكسـيد الكربون إىل اجلو؟ عن طريق النباتات  �

واحليوانـات التي حترق الطعام الغنـي بالكربون يف أثناء عملية 
التنفـس اخللـوي. وعن طريـق املُحلِّالت التي حتلّـل النباتات 
واحليوانـات امليتـة واملتعفنـة، وعـن طريـق احـرتاق الوقـود 

األحفوري.
النباتـات  � حتليـل  حمتملـة:  إجابـة  املُحلِّـالت؟  وظيفـة  مـا 

واحليوانـات امليتـة واملتعفنـة وإرجاع ثـاين أكسـيد الكربون 
الناتج إىل اجلو.

أيـن يتـم ختزيـن الكربـون فـرتة زمنيـة طويلـة؟ يتـم ختزين  �
الكربـون لفـرتة زمنيـة طويلة داخـل اخلشـب، واملخلوقات 

احلية، والوقود األحفوري والصخور اجلريية.


ل الكربـون إىل غـذاء عـن طريـق عمليـة البناء  •  يتحـوّ

الضوئي يف النباتات، ثم حتدث أربعة أشياء:
رق الطعام الغني بالكربون يف أثناء تنفس النبات، ويعود . ١ حيُ

إىل اجلو.
رق، ويعود بعد ذلك إىل اجلو.. ٢ تأكل احليوانات الطعام ثم حيُ
نفط ووقود أحفوري . ٣ إىل  امليتة  النباتات واحليوانات  تتحول 

يتم حرقه.
تتحلل النباتات واحليوانات امليتة بواسطة البكترييا والفطريات، . ٤

ويعود الكربون إىل اجلو نتيجة للتحلل.

 ال، ستسـتمر الـدورة؛ فاحليوانات تسـهم يف  •
ا إلكامل الدورة. دورة الكربون لكن وجودها ليس رضوريًّ



  يُحصـر الكربـون فتـرة زمنيـة طويلـة عندمـا يخزن في 
نًـا الغـاز الطبيعـي، والنفـط،  الصخـور فـي باطـن األرض مكوِّ

والفحم، أو بعض أنواع الصخور الرسوبية (الجيرية).

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األسئلة احتياجات الطالب وفقً

خالل:

ثاين  تستهلك  التي  احلية  املخلوقات  أنواع  ما  دعـم إضــايف  

أثناء  يف  والطحالب  النباتات  مثل  املُنتِجات  اجلو؟  من  الكربون  أكسيد 

قيامها بعملية البناء الضوئي.

حالة  يف  الطبيعة  يف  الكربون  لدورة  حيدث  ماذا  إثــــــراء  

أن  إدراك  الطالب  عىل  األرض؟  سطح  عىل  مجيعها  املُحلِّالت  موت 
امليتة  واحليوانات  النباتات  أنسجة  يف  ختتزن  الكربون  من  كبرية  كميات 

.التي لن تُستهلك من املخلوقات احلية األخر







  
 


 



 






 


  



   
ا للمخلوقاتِ  ةِ جـدًّ النّيتروجيـنُ مـنَ العناصرِ المهمّ
روريـةِ  الضّ البروتينـاتِ  فجميـعُ  هـا.  جميعِ الحيـةِ 
للعضـالتِ والجلـدِ واألعصـابِ والعظـامِ والـدمِ 
. وهـوَ كذلكَ  واإلنزيمـاتِ تحتوي علـى نيتروجينٍ
ا منَ المادةِ الوراثيّةِ في جميعِ  ا جدًّ ا مهمًّ لُ جزءً يشـكّ

الخاليا.

لُ النّيتروجيـنُ ٧٨ % منَ الهـواءِ. إال أنَّ القليلَ  يشـكّ
مـنَ المخلوقـاتِ الحيةِ تسـتطيعُ االسـتفادةَ منهُ في 

. شكلِه الغازيِّ

قُ اسمُ دورةِ النّيتروجينِ على العمليةِ المستمرةِ  ويطلَ
بـاتٍ نيتروجينيـةٍ داخـلَ  ـنُ تكويـنَ مركّ التـي تتضمَّ

 .  في الهواءِ ةً أخرَ ، ثمّ انتشارَ النيتروجينِ مرّ التربةِ

 

   


� 

ا للمخلوقات  وضح للطالب أن النيتروجين عنصر آخر مهم جدًّ
الحية، وأنه -مثل الماء والكربون- له دورته الطبيعية، ثم اسأل:

أيـن يوجد النيرتوجـني يف املخلوقات احليـة؟ يف الربوتينات  �
التـي تبني العضالت، واجللد، واخلاليـا العصبية، والعظام، 

والدم، واإلنزيامت، واملادة الوراثية.
مـا الـذي حيـدث يف أثنـاء دورة النيرتوجـني؟ يتحـول غـاز  �

النيرتوجـني إىل مركبـات ختتـزن يف الرتبة، ثم يعـود إىل اجلو 
.ة أخر مرَّ

كيـف يتـم تثبيـت النيرتوجـني يف الـدورة؟ بواسـطة الربق،  �
والنشاط الربكاين، واالحرتاق، والبكترييا املُثبِّتة للنيرتوجني.

� 
دورة النيتروجيـن: اطلـب إلـى الطـالب مقارنـة مصطلـح دورة 
النيتروجين بكلّ من مصطلحـي دورة الماء ودورة الكربون، ثم 

وصف أوجه التشابه وأوجه االختالف بين الدورات الثالث.

� 
النيرتوجني يف  يمثل دورة  الذي  الشكل  إىل  الطالب  انتباه  وجه 

الطبيعة، ثم اسأل:
ل البكترييا املُثبِّتة  � مـا دور البكترييـا يف دورة النيرتوجني؟ حتـوّ

للنيرتوجـني التـي تعيـش يف عقد اجلـذور غـازَ النيرتوجني إىل 
أمونيا، ثم تقوم بعض بكترييا الرتبة بتحويل األمونيا إىل نرتات 
ل نوع  ويقوم بعضها اآلخر بتحويـل النرتات إىل نيرتيت. وحيوّ
.ة أخر ثالث من بكترييا الرتبة النيرتيت إىل غاز نيرتوجني مرَّ

ا مهـامًّ يف دورة النيرتوجني؟ إجابة  � ملـاذا تلعـب النباتـات دورً
حمتملة: متتص النباتات النرتات من الرتبة لتصنع الربوتينات. 
وحتصل احليوانات عىل النيرتوجني بتناوهلا النباتات املحتوية 

عىل النيرتوجني أو احليوانات التي تأكل النباتات.
ل بكترييا  � ة أخر؟ حتوّ كيف يعود غاز النيرتوجني إىل اجلو مرَّ

.ة أخر الرتبة النيرتيت إىل غاز نيرتوجني وتعيده إىل اجلو مرَّ


إىل  النيرتوجني  عىل  حيتوي  الذي  السامد  املزارعني  من  العديد  يضيف 
دورة  من  يغريون  وبذلك  وأرسع.  أفضل  النباتات  تنمو  لكي  الرتبة 
النيرتوجني، حيث يرتاكم النيرتوجني الزائد عىل حاجة النباتات يف املياه 
اجلوفية، ويصب يف النهاية يف جداول املياه واألهنار والربك والبحريات. 
ونتيجة لرتاكم النيرتوجني يف املياه اجلوفية متوت أعداد كبرية من األسامك 

واملخلوقات يف األهنار والبحريات.
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يتمُّ تثبيتُ النّيتروجينِ عنْ طريقِ كلٍّ من النّشـاطِ 
. كما تقومُ بذلـكَ بعضُ أنواعِ  ، والبرقِ البركانـيّ
البكتيريا الموجودةِ فـي التربةِ. والبكتيريا المثبتةُ 
للنيتروجيـنِ الموجـودةُ على العقـدِ الجذريةِ في 
؛  ا في دورةِ هذا العنصرِ ا مهمًّ ي دورً البقلياتِ تؤدِّ
إذ تقومُ بتحويلِ غازِ النّيتروجينِ إلى مادةِ األمونيا 
لُ بعدَ ذلكَ بمساعدةِ نوعينِ مِنْ بكتيريا  التي تتحوَّ

التّربةِ إلى مادةٍ تستطيعُ النباتاتُ استعمالَها.

يقومُ النّوعُ األولُ منَ البكتيريا بتحويلِ األمونيا إلى 
. ويقومُ النوعُ اآلخرُ بتحويـلِ النّتريتِ إلى  نتريـتٍ
ها، وتستعملُ  ها النّباتاتُ في أثناءِ نموّ نتراتٍ تمتصُّ

  . النَّيتروجينَ الموجودَ فيها في صنعِ البروتيناتِ

ما تأكلُ  تحصـلُ الحيواناتُ على النّيتروجينِ عندَ
ه مـعَ فضالتِها، فيعـودُ مرةً  ، ثـم تخرجُ النباتـاتِ
، فتقومُ المحلِّالتُ بتحويلِهِ إلى   إلى التّربةِ أخـرَ

 . أمونيا من جديدٍ

 إلـى الجوِّ مـرةً أخر ِ وتتـمُّ إعـادةُ النّيتروجيـن
، التي  عـن طريـقِ البكتيريا المزيلـةِ للنيتروجيـنِ
تعمـلُ علـى تحويـلِ النّيتروجيـنِ الموجـودِ في 
النتراتِ إلى غازٍ مرةً أخر، وهكذا تسـتمرُّ دورةُ 

. النيتروجينِ في الطبيعةِ
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١٥ دقيقة  مجموعات ثنائية

.  مالحظة العقد الجذرية لنبات بقليّ
كبِّرة. ، عدسة مُ  جذور نبات بقليّ

ى العقد.   تركيب يشبه الكرة يُسمّ
  التشـابه: جلـذر اجلزر والنبات البقيل شـعريات. االختالف: 

للنبـات البقـيل عقـد جذريـة ال توجد عـىل جـذور النباتات 
.األخر

  تعيـش البكترييا املُثبِّتة للنيرتوجني عىل العقد اجلذرية للنبات 

البقـيل. حتصل هـذه البكترييا عـىل غاز النيرتوجـني من اجلو 
له إىل أمونيا. وحتوّ


 تقوم البكترييـا امللتصقة بالعقد اجلذريـة بتحويل غاز  •

النيرتوجـني يف اجلو إىل أمونيا. ثم حيـول نوع من بكترييا الرتبة 
األمونيـا إىل نيرتيـت، ويقـوم نوع آخـر من البكترييـا بتحويل 
النيرتيـت إىل نـرتات، يتم ختزينها يف أنسـجة النباتـات. وتأكل 
احليوانـاتُ النباتاتِ املحتوية عىل النـرتات، وتطرح الزائد عىل 
حاجتهـا، فتتحلّل النرتات الزائدة وتعود إىل الرتبة عىل شـكل 

أمونيا.

  حيتاج اإلنسـان إىل هـذه البكترييا للحصول  •
عـىل األكسـجني والغـذاء؛ حيـث متـدّ النباتـات بالنيرتوجني 

الالزم لنموها.

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األسئلة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف  ما دورة النيرتوجني؟ دورة النيرتوجني عبارة عن 
بات يف الرتبة تستعملها النباتات، ثم يتحول  حتول غاز النيرتوجني إىل مركّ

.ة أخر إىل اجلو مرَّ

إثــــــراء كان املزارعون يف املايض يضعون قطعة صغرية من 
السمك يف األرض عند زراعتهم بذرة الذرة. ملاذا يعدُّ هذا اإلجراء فكرة 

جيدة؟
ا يستفيد منه نبات الذرة يف  ا طبيعيًّ إجابة حمتملة: تعمل قطعة السمك سامدً
أثناء نموه. حيث حتول املُحلِّالت يف الرتبة السمكة إىل أمونيا ثم إىل نرتات 

يساعد النبات عىل النمو.






     

يتـمُّ تدويرُ الماءِ والكربـونِ والنيتروجينِ في الطبيعةِ 
- بقدرةِ اللهِ سـبحانهُ وتعالى - بشكلٍ مستمرٍّ ضمنَ 
، بصورةٍ تضمنُ  هُ فيها منْ آلياتٍ وقوانينَ هُ اللّ ما أودعَ
ى؛ لتعـودَ بالنفعِ على  هـا ما شـاءَ اللهُ لهـا أنْ تبقَ بقاءَ
، فإننا  المخلوقـاتِ الحيـةِ. وعلـى الرغـمِ منْ ذلـكَ
نحتاجُ إلى ترشـيدِ استهالكِ المواردِ الطبيعيةِ وإعادةِ 
ا عليها، ولمزيدٍ منَ االستفادةِ منها.  ها؛ حفاظً تدويرِ

: مواردَ متجددةٍ،  بيعيةُ إلى قسمينِ ـمُ المواردُ الطّ تقسّ
ومنها األشجارُ التي يمكنُ إعادةُ زراعتِها، وتستعملُ 
، قـالَ تعالى: فـي التدفئةِ وصناعةِ الخشـبِ والورقِ

   §    ¦    ¥    ¤        £        ¢      ¡ ے       ~    } زب 
¨   ©   رب   يـس  ومواردَ غيرِ متجددةٍ، ومنها النفطُ 
، وال يمكنُ  ، وهي مواردُ  تُستنفدُ باالستعمالِ والفلزاتُ
ها، . لذا منَ الواجبِ تقليلُ استهالكِ ها في البيئةِ تعويضُ

ها؛ أيْ بتصنيعِ أشـياءَ  والحفـاظُ عليها بإعـادةِ تدويرِ
وموادَّ جديدةٍ منْ تلكَ القديمةِ. 

تناقـصِ كميـةِ  إلـى  التربـةِ  تكـرارُ زراعـةِ  ي  ويـؤدِّ
 النيتروجيـنِ فيهـا، لذا يلجـأُ المزارعـونَ إلى إحد
وا  يسـتعملُ أو   ، البقـولَ ـوا  يزرعُ أنْ  ؛  طـرقٍ ثـالثِ 
بَالَ  وا الدُّ ، أو يسـتعملُ األسـمدةَ الغنيَّـةَ بالنيتروجيـنِ
بَـالُ خليطٌ منْ بقايـا مخلوقاتٍ  لتسـميدِ التربةِ. والدُّ
لِهـا، مثـل بقايا  ها بعـدَ موتِهـا وتحلُّ حيـةٍ أو أجسـامِ

. الطعامِ وأوراقِ النباتاتِ المتساقطةِ واألعشابِ
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� 

ناقـش الطالب يف الفرق بني املـوارد املتجددة وغري املتجددة، ثم 
اسأل:

ملاذا تُعد األشـجار من املوارد املتجددة؟ يمكن زراعة أشجار  �
جديدة لتحل حمل األشـجار التي تـمَّ قطعها لعمل الورق أو 

للحصول عىل األخشاب.

فيـم ختتلف املـوارد املتجددة عن املوارد غـري املتجددة؟ اذكر  �
أمثلـة عىل كل منها. من املوارد غري املتجددة النفط واملعادن، 
وال يمكـن تعويضهـا بعد اسـتعامهلا. ومن املـوارد املتجددة 

األشجار التي يمكن زراعتها وإعادة استعامهلا مرات عدة.

مـا أمهية إعادة تدوير املوارد الطبيعية؟ إجابة حمتملة: تسـاعد  �
إعادة التدوير عىل التقليل من استهالك املوارد الطبيعية.

� 
الدبـال: ( السـماد الطبيعـي). وضح للطـالب أن كلمة (خليط) 
ـا، وأن الدبـال مخلـوط، وهـو سـماد  تعنـي وضـع األشـياء معً

للنباتات يُجمع من مخلفات النباتات والحيوانات الميتة.
راجـع مفردات الدرس، وكلّـف الطالب العمل في مجموعات 
لتنفيذ نشـاط مفـردات الدرس الـوارد في كتـاب تنمية مهارات 
القراءة والكتابة، ثم رسـم خرائط مفاهيميـة للربط بين مفردات 

الدرس جميعها.

� 
ـه انتبـاه الطالب إىل الصورة يف كتـاب الطالب ص ١٢٠، ثم  وجّ

اسأل:

مـا الدبـال؟ إجابـة حمتملـة: سـامد حيـرضّ بخلـط النباتـات  �
واحليوانات امليتة.

مـا أمهية الدبال؟ يسـاعد النباتات عىل النمـو أفضل وأرسع  �
من خالل ختصيبها.


  يعوض الرتبة عن نقص النيرتوجني فيها. •

  بسبب تصنيعه من املواد العضوية امليتة. •


يف  (عضوي)  طبيعي  سامد  صنع  كيفية  يف  البحث  الطالب  إىل  اطلب 

املنزل؛ إذ يمكنهم احلصول عىل املعلومات املتعلقة بذلك من اإلنرتنت، 

أو من مراكز بيع املواد الزراعية القريبة منهم. ثم اطلب إليهم تصميم 

لوحة تبني تركيب السامد، عىل أن تشتمل عىل معلومات عن املواد التي 

واطلب  لالستعامل.  ا  جاهزً ليصبح  املطلوب  والوقت  منها،  يرتكب 

ا التشارك يف هذه اللوحات. إليهم أيضً
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أفكر، وأحتدث، وأكتب   ←
التكثف. 

 

يتم تدوير العديد من املواد يف النظام البيئي.

عاد تدوير املاء من خالل:  يُ

التبخر، التكثف، واهلطول.

النباتات  يف  الكربون  تدوير  يعاد 
بالكربون،  غني  غذاء  شكل  عىل 
عاد إطالقه خالل عملية التنفس  ويُ

عىل شكل ثاين أكسيد الكربون.

بواسطة  النيرتوجني  تدوير  عاد  يُ
أمونيا،  إىل  له  حتوّ التي  البكترييا 
الرتبة من  إىل  النيرتوجني  وتعيد 

خالل حتليل املواد العضوية.

   يجـب علـى المـزارع تسـميد محاصيلـه 
باسـتعمال الدبال (السـماد الطبيعـي)، أو األسـمدة الغنية 

بالنيتروجين.
جـ- التنفس، التحلل. 

تدور المـواد الالزمة لحياة المخلوقات  
الحيـة علـى سـطح األرض من خـالل دورة المـاء ودورة 

الكربون ودورة النيتروجين.


هم آللية عمل األسمدة  يجب أن تعكس استجابات الطالب فهمَ

وأهميتها في الزراعة.

     
تقبّل جميع لوحات الطالب التي تعكس فهمهم للدورات التي 

درسوها.

كلف الطالب عمل لوحة لمعرفة الطرق التي يمكن بها 
إعادة تدوير المادة في المنزل وفي المدرسة.

 كلف الطالب تعريف الـدورات الثالث التي تم وصفها 
في الدرس، واختيار دورة ليرسموها ويضعوا التعريفات عليها.

 كلف الطالب عمل ملخص للعمليات التي تشتمل عليها 
دورة النيتروجين. 

ثالثًا: خامتة الدرس


ملخص مصور    ←
يتأمـل الطـالب يف صـور الـدرس وملخصاهتـا؛ ملراجعـة أهم 

األفكار التي وردت فيه.

 
انظر إىل التعليامت الرضورية لعمل املطوية يف مصادر املعلم يف 

هناية الدليل.







  مجموعات صغيرة     ٣٠ دقيقة
 يقيس، يستخدم المتغيرات، يفسر البيانات.


يسـتنتج كيف تؤثر كمية الضوء التي يمتصها النبات يف معدل عملية  �

النتح.
 ٤ أنواع من النباتات في أصص، ماء، ٤ أكياس 

بالستيكية، خيط، ميزان ذو كفتين، مصدر ضوء، رشاش ماء. 
ل أن تكون له ساق  ا، ويُفضَّ  اختر نباتًا شـائعً
مسـتقيمة، وأن تكون جميع النباتات من النوع نفسه، ولها الحجم 
نفسـه. اعرض أمـام الطالب كيـف يثبتون األكياس البالسـتيكية 

فوق النباتات.
ح للطالب كيف يؤثر الضوء في معدل  ضِّ  هذا النشاط يُوَ

النتح عند النباتات.

 

       
  

. فـإذا فقدَ النباتُ الماءَ بكمياتٍ كبيرةٍ سـيذبلُ  يحتـاجُ النبـاتُ إلى الماءِ ليعيشَ
؛ إذْ يتبخرُ الماءُ منَ  .ويفقدُ النباتُ الماءَ خـاللَ عمليةِ النتـحِ وبالتالـي سـيموتُ
. وعنـدَ تبخـرِ الماءِ ستَسـحبُ النبتـةُ كميةً كبيـرةً منَ الماءِ عـنْ طريقِ  األوراقِ
ها  . كيفَ تؤثرُ كميةُ الضوءِ التي يمتصُّ الجذورِ إلى أعلَى خاللَ أنسـجةِ الخشبِ
؟ أكتبُ إجابتِي على شـكلِ فرضيـةٍ على النحوِ  النبـاتُ فـي معدلِ عمليـةِ النتحِ
" ها النباتُ فإنَّ  التالي: " إذا زادتْ كميةُ الضوءِ التي يستقبلُ

 
 .   أستخدمُ  رشاشَ الماءِ لريِّ النباتاتِ األربعةِ

وأتأكـدُ منْ تزويدِ النباتاتِ بكمياتٍ متسـاويةٍ 
منَ الماءِ.

  أضعُ أصصَ النباتـاتِ األربعةِ في أكياسٍ 

لربـطِ  الخيـطَ  وأسـتخدمُ  بالسـتيكيةٍ 
. األكياسِ بإحكامِ حولَ ساقِ النباتِ

ا    أزنُ النباتـاتِ األربعـةَ مسـتخدمً

، وأسـجلُ كتلـةَ كلٍّ  الميـزانَ ذا الكفتيـنِ
نبتةٍ.

 أضـعُ نبتتينِ تحتَ   

مصـدرٍ ضوئيٍّ ، وأضعُ النبتتينِ األخريينِ 
ا عنْ مصدرِ الضوءِ. بعيدً

  بعدَ سـاعةٍ أزنُ النباتاتِ األربـعَ مرةً ثانيةً 

ها. ها وأيَّ تغيراتٍ الحظتُ وأسجلُ كتلَ

        



رشاشِ ماءٍ

٤ أنواعٍ منَ النباتاتِ في 
أصصٍ

ماء

٤ أكياسٍ منَ البالستيكِ

خيطٍ

ميزانٍ ذي كفتينِ

مصدرِ ضوءٍ 









       
ةً نُ فرضيّ أكوّ

. فإذا فقـدَ النباتُ المـاءَ بكمياتٍ  يحتـاجُ النبـاتُ إلى المـاءِ ليعيشَ

.ويفقدُ النباتُ المـاءَ خاللَ عمليةِ  كبيرةٍ سـيذبلُ وبالتالي سـيموتُ

. وعندَ تبخرِ الماءِ ستَسحبُ النبتةُ  ؛ إذْ يتبخرُ الماءُ منَ األوراقِ النتحِ

كميةً كبيـرةً منَ الماءِ عنْ طريقِ الجذورِ إلى األعلَى خاللَ أنسـجةِ 

ها النبـاتُ في معدلِ  . كيفَ تؤثـرُ كميةُ الضـوءِ التي يمتصُّ الخشـبِ

؟ أكتبُ إجابتِي على شكلِ فرضيةٍ على النحوِ التالي: "  عمليةِ النتحِ

" ها النباتُ فإنَّ  إذا زادتْ كميةُ الضوءِ التي يستقبلُ
  

تبرُ فرضيّتي أخْ

 أسـتخدمُ  رشـاشَ المـاءِ لـريِّ 

. وأتأكـدُ منْ  النباتـاتِ األربعـةِ

تزويدِ النباتاتِ بكمياتٍ متساويةٍ 

. منَ الماءِ

  أضعُ أصـصَ النباتـاتِ األربعةِ 

في أكياسٍ بالستيكيةٍ وأستخدمُ 

الخيـطَ لربطِ األكيـاسِ بإحكامِ 

. حولَ ساقِ النباتِ

  


          – 

رشاشِ ماءٍ

٤ أنواعٍ منَ النباتاتِ في 
أصصٍ

ماء

٤ أكياسٍ منَ البالستيكِ

خيطٍ

ميزانٍ ذي الكفتينِ

مصدرِ ضوءٍ 

 






كيف ينتقل الماء داخل النبات وخارجه؟

 فرضية محتملـة: إذا زادت كميـة الضوء التي 
ا. يستقبلها فإن معدل النتح سيزيد أيضً


بِّـه الطـالب إلـى أن كل نبات سـتصله الكمية نفسـها من   نَ




الضوء.
بِّهِ الطالبَ إلى ضـرورة تغليف النباتات باألكياس   احـذر نَ 

البالستيكية بلطف؛ حتى ال تتلف النباتات أو تنكسر.
  اطلب إلى الطالب توزيع النباتات  

في أماكن مختلفة من غرفة الصف. 
 سـاعد الطـالب علـى تنظيـم جـدول لتسـجيل البيانات.  
ا على مالحظتهم   يجب أن يسـجل الطالب البيانات اعتمادً
ا  للنباتـات مرتين على األقل. سـتختلف اإلجابـات اعتمادً
على كتلة النباتات التي اسـتخدمت في النشـاط، ولكن قد 

ا في كتلة النباتات. ا ملحوظً التظهر نتائج القياس تغيرً







ها األصليةِ.  أعيدُ النباتاتِ إلى مواقعِ

  أعيدُ الخطوتينِ الخامسةَ والسادسةَ بعد ٢٤ 

سـاعةٍ و٤٨ سـاعةٍ وأسـجلُ أيَّ مالحظاتٍ 
.أخر

 
  مـا المتغيراتُ المسـتقلةُ والمتغيراتُ التابعةُ 

في االستقصاءِ؟ 
ـنْ كتـلِ   هـلْ تغيـرتْ أيٌّ مِ    

ـي  ؟ هـلْ أوضحـتْ نتائجِ النباتـاتِ األربـعِ
العالقةَ بينَ معدالتِ النتحِ وكميةِ الضوءِ؟

 هلْ دعمتْ نتائجي فرضيتي؟ لماذا؟

 

     
  

  
 . لقدْ رأيتُ كيفَ يؤثرُ الضوءُ في معدلِ عمليةِ النتحِ
مـا المتغيراتُ األخر التي تؤثرُ في معدلِ عمليةِ 
؟ أكتبُ إجابةً على شـكلِ  ؟ ماذا عنِ الرياحِ النتـحِ
فرضيةٍ على النحوِ التالي:"إذا زادتْ شـدةُ الرياحِ 

" فإنَّ معدلَ عمليةِ النتحِ

 
ي ثـمَّ أكتـبُ  أصمـمُ خطـةً أختبـرُ فيهـا فرضيتـِ
إليهـا وكذلـكَ  أحتـاجُ  التـي  المـوادَّ واألدواتِ 
ها.  مصـادرَ المعلومـاتِ والخطواتِ التي سـأتبّعُ
تي. ي عندَ اتبـاعِ خطَّ ـي ومالحظاتـِ أسـجلُ نتائجِ

 
ـي فرضيتِي؟ لمـاذا؟ أَعرضُ ما  هلْ تدعـمُ نتائجِ

توصلتُ إليهِ منْ نتائجَ علَى زمالئِي.

 

ما الظـروفُ البيئيـةُ األخرَ التي يمكـنُ أنْ تؤثرَ 
  ؟ أفكرُ في أسـئلةٍ أخرَ فـي معـدلِ عمليةِ النتـحِ
؛ كيفَ تؤثرُ رطوبـةُ الجوِّ في  لالسـتقصاءِ. فمثـالً
؟ أصممُ تجربـةً لإلجابةِ عنِ  معـدلِ عمليةِ النتـحِ
. يجبُ أنْ أنظـمَ تجربتِي الختبـارِ متغيرٍ  السـؤالِ

ه. واحدٍ فقطْ أوِ العاملِ الذي تمَّ تغييرُ

     
  

أطرحُ سؤاالً

نُ فرضيةً أكوّ

أختربُ فرضيتي

أستخلصُ النتائجَ

       

يمكـن أن يالحـظ الطـالب أن كتلـة النباتـات الموضوعة   
تحت مصدر الضوء أقل من كتلة النباتات البعيدة عنه.


المتغيـر المسـتقل هو كمية الضوء. المتغيـر التابع هو كمية   




المـاء التـي فقدهـا النبات، ويـدل على ذلك تغيـر كتلة كل 
ـقِيَ بها  نبات. العوامل التي تم تثبيتها هي كمية الماء التي سُ

كل نبات، والوقت الذي تمت فيه مالحظة النباتات.
تغيرت كتلة النباتـات المعرضة لمصدر      
الضـوء مع الزمـن، في كل مرة تم فيها قيـاس كتلة النباتات 
التي وضعت تحـت الضوء كانت كتلتها أقل من المرة التي 
تسـبقها. أما النباتات التي لم يتـم تعريضها للضوء فإنها لم 
ا من كتلتها، ما يدل على أن النباتات التي وضعت  تفقد كثيرً

ا من الماء. تحت مصدر الضوء خسرت كثيرً

تختلف اإلجابات. إجابـة محتملة: النتائج تدعم فرضيتي.  
إذا زادت كميـة الضـوء التي يتعرض لهـا النبات فإن معدل 
النتـح في النبات يـزداد. النباتات التي تكـون تحت مصدر 
الضوء تخسـر كميات أكبر من الماء مقارنـة بالنباتات التي

ال تتعرض للضوء.  

 
كيف يتأثر فقدان الماء في النباتات بالتغيرات البيئية؟

 فرضية محتملة: إذا زادت حركة الهواء (الرياح)   
ا. فإن معدل النتح سيزيد أيضً

 اطلب إلى الطالب تصميـم تجارب الختبار 
فرضياتهم، ثم تحديد المواد واألدوات الالزمة، وخطوات 
اختبار الفرضية، ثم تنفيذ التجارب وتسـجيل المالحظات 

والنتائج.
ع الطالب على مقارنـة نتائجهم بنتائج  ـجِّ  شَ

زمالئهم. تختلف اإلجابات بحسب اختالف الفرضيات.


التـي يرغبـون فـي  المتغيـرات  الطـالب تحديـد  إلـى  اطلـب 
اسـتقصائها مثل الرطوبة ومسـاحة سـطح الورقة، والمعلومات 
التي يحتاجون إلى جمعها ليجيبوا عن أسـئلتهم. شجع الطالب 

على تبادل نتائج استقصاءاتهم. 

 
اطلـب إلى الطالب وصف كيـف يمكن منع النبات من فقدان كميات ماء 
أكثـر مـن الالزم في أثناء عملية النتح، ثم كتابة رسـالة إلى بسـتاني يصف 

ا يحمي النباتات من الذبول، ثم اسأل: ا جديدً جهازً
كيـف تعمـل األجهـزة التـي تقلل عمليـة النتـح يف النباتـات؟ ختتلف  �

اإلجابـات. إجابة حمتملة: اجلهاز يظلل النباتات يف أثناء الطقس احلار، 
أو األجواء املشمسة.










   



          
        

 

  



 

  


 

 


حيلـل التغريات التي حتـدث يف النظام البيئي  �

ويبني أثرها يف انقراض املخلوقات احلية.

يصـف التغـريات الطبيعية والتغـريات التي  �
دثها اإلنسان يف النظام البيئي. حيُ

www.obeikaneducation.com :أرجع إلى      

     
   



االسمُ   مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ

   
: ني علَى ملءِ الفراغاتِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

    
 يتغيّـرُ النظـامُ البيئـيُّ عـن طريـقِ          المخلوقات الحية     التـي تغيرُ البيئةَ منْ حولِهـا، وعن طريقِ . ١

. ا ومنها الفيضاناتُ األحداثِ       الطبيعية          أيضً
ما يقطعُ      أشـجار الغابات       . ٢ ، عندَ رَ             مواطن          المخلوقاتِ الحيةِ  أو بأن يغيّرَ اإلنسـانُ أو يدمّ

ليبنيَ مساكنَ له.

     
، أو . ٣  تسـتجيبُ بعـضُ المخلوقاتِ الحـيـةِ لتغيراتِ النـظـامِ البيئيِّ بالتكيفِ مـع هذهِ التغيراتِ

. بــِ          الهجـرة          مـنْ مـكانٍ إلـى آخـرَ
٤ .. نْ منَ التكيفِ معَ تغيراتِ النظامِ البيئيِّ ضُ المخلوقُ الحيُّ          لالنقراض       إذا لم يتمكَّ يتعرّ
 مـنْ أهـدافِ                   الهيئـة الوطنيـة لحمايـة الحياة الفطرية                   في المملكةِ العربيةِ السـعوديةِ . ٥

ها.  عِ ها، وحمايةُ تنوّ ، وإنماؤُ المحافظةُ على المواردِ الطبيعيةِ
أكبرُ خطرٍ يواجهُ المخلوقاتِ الحيّةَ هوَ فقدانُ                مواطنها البيئية         . . ٦

    
ى العمليةُ التي تحلُّ فيها أنواعٌ منَ المخلوقاتِ الحيةِ في منطقةٍ معينةٍ محلَّ األنواعِ التي كانَتْ . ٧  تسمَّ

تعيشُ فيها          التعاقب         . 
 يحـدثُ          التعاقـب األولـي          فـي النظامِ البيئيِّ الذي يخلُو مـنَ الحياةِ، أو يعيشُ فيهِ عددٌ قليلٌ . ٨

. منَ المخلوقاتِ الحيّةِ
ى األنواعُ األُولى منَ المخلوقاتِ الحيّةِ التي تسكنُ في منطقةٍ معيّنةٍ مثلَ الحزازياتِ واألشناتِ . ٩  تُسمّ

األنواع الرائدة.

     
   



االسمُ   مفرداتُ الدرسِ

     

 

ما يموتُ جميعُ أفرادِ النَّوعِ الواحدِ تصبحُ هذا النوعُ  د  .. ١ عندَ
ى عمليّةُ تغيّرِ النظامِ البيئيِّ إلى نظامٍ بيئيٍّ جديدٍ ومختلفٍ  و  .. ٢ تُسمَّ
ى أنـواعُ المخلوقاتِ الحيّةِ التي يتوافـرُ منها أعدادٌ قليلةٌ ومعرضةٌ لخطرِ الفناءِ في المسـتقبلِ . ٣  تُسـمَّ

القريبِ  ب  .
نُ في المرحلةِ األخيرةِ منَ التعاقبِ البيئيِّ   أ  .. ٤ يتكوَّ
ى األنواعُ األولى التي تعيشُ في منطقةٍ تخلُو منَ الحياةِ   ج  .. ٥ تُسمَّ
، أو يوجدُ فيها عددٌ قليلٌ منَ المخلوقاتِ . ٦ ى التّعاقبُ الذي يحدثُ في منطقةٍ ال يوجدُ فيها تربةٌ  يُسمَّ

الحيّةِ هــ.
نَتِ المخلوقاتُ الحيّةُ الرائدةُ مع المخلوقاتِ الدقيقةِ منْ بناءِ   ز  .. ٧ تمكّ
ا هو   ح  .. ٨ ه تمامً رْ عناصرُ ا قبلَه ولمْ تدمَّ نِ مجتمعٍ جديدٍ بدالً منْ مجتمعٍ كانَ قائمً بدءُ تكوُّ

   
مثَّلُها: أكتبُ رمزَ الكلمةِ في نهايةِ الوصفِ الذي يُ

نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ

     
   



االسمُ   



 

   
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممّ

يتغيّـرُ النظـامُ البيئـيُّ مـعَ مـرورِ الوقـتِ بسـببِ األحـداثِ الطبيعيـةِ أو بفعـلِ الناسِ عـنْ طريـقِ تدميرِ

 . الموطن البيئي، وذلك من خاللِ إحداثِ التلوثِ أو إدخالِ أو إزالةِ       أنواع        جديدةٍ إلى هذا النظامِ

ضُ نظامٌ بيئيٌّ لحريقٍ يحدثُ التعاقب الثانوي؛  ما يتعرَّ ، فعندَ تتغيّرُ األنظمةُ البيئيَّةُ نتيجةَ األحداثِ الطبيعيّةِ

ا. أما إذا لمْ تتوافرْ مخلوقاتٌ حيَّةٌ  حيثُ تنمو     نباتات      جديدةٌ في التربةِ ثمَّ شجيراتٌ ثم تصبحُ أشجارً

لَ مجتمعٍ حيويٍّ  الً أوّ ، أو كانَ هناكَ عددٌ قليلٌ منْها فإنَّه يحدثُ     التعاقب األولي       ، مشكِّ في المنطقةِ

؛ ولذا فإنَّ هذا المجتمعَ يسـتقطبُ  ؛ إذ تتشـكل     التربةُ     ، ثم تبدأُ النباتاتُ الكبيرةُ في النموِّ في النظامِ

لُ مجتمع الذروة. ، ويتشكّ ، وتحدثُ المرحلةُ األخيرةُ منَ التعاقبِ رُ النظامُ ، ويتطوّ الحيوانات   إليهِ
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. ها على العيشِ والبقاءِ تبيّنُ الصورةُ التاليةُ قدرةَ بعضِ الحيواناتِ على تغييرِ النظامِ البيئيِّ ليساعدَ

 

أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالصورةِ: 

ه البيئيِّ في الصورةِ؟ وماذا يبني؟. ١ ما المخلوقُ الحيُّ الذي يغيّرُ منْ نظامِ
ا. حيوان القندس، يبني سدًّ

؟. ٢ ما بعضُ نتائجِ هذا التغيّرِ
السد الذي يبنيه القندس يحتجز خلفه الماء، فيشكل بركة تحتجز فيها بعض المخلوقات الحية التي تعيش في 

ا للغذاء ا جديدً الماء، وبذلك ينشأ موطن بيئي جديد يمثل مصدرً


    

أقرأُ الصورةَ االسمُ   
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. فَ كيفَ يتغيّرُ النظامُ البيئيُّ صُ أوجهَ الشبهِ واالختالفِ بينَ الصورِ ألتعرّ أتفحّ

  

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ باللوحةِ

؟. ١  ما أنواعُ المجتمعاتِ الثالثةِ في هذا التعاقبِ
المجتمع األولي، والمجتمع الوسيط، ومجتمع الذروة.

؟ وما نوعُ المجتمعِ الذي تنتمي إليهِ؟. ٢ ما المخلوقاتُ األولى التي تبدأُ النموَّ في هذا التعاقبِ
اد الحيوي. الحزازيات واألشنات التي تنتمي إلى المجتمع األولي؛ وهو مجتمع الروّ

    

   
   

  


   

   

   

    

   


    

االسمُ   أقرأُ الشكلَ

          

 


اختبارُ الدرسِ الثاني االسمالتاريخ

 ، ، منها سـهولُ البـراري، والغاباتُ ا وجـودُ الذئبِ الرمـاديِّ في عدةِ بيئـاتٍ . كثُرَ سـابقً التفكيـرُ الناقـدُ
؟ ا باالنقراضِ دً ، والتندرا. فكيفَ أصبحَ هذا الحيوانُ المتكيّفُ معَ بيئاتٍ مختلفةٍ مهدّ والصحراءُ

١ . ،      مـا الفـرقُ الرئيـسُ بيـنَ التعاقـبِ األولـيِّ
؟ والتعاقبِ الثانويِّ

الغابـاتُ أ.  هـوَ  األولـيِّ  التعاقـبِ  ذروةُ 
. ةُ الصنوبريّ

.ب.  يبدأُ التعاقبُ األوليُّ بصخورٍ جرداءَ
يبدأُ التعاقبُ الثانويُّ باألشناتِ ج. 

. والحزازيّاتِ
ـنُ التعاقـبُ الثانـويُّ حـدوثَ حرائقَ د.   يتضمّ

. قةٍ متفرّ

ا يلي ليسَ مثـاالً على التغيّرِ الطبيعيِّ    . ٢ مّ      أيّ مِ
؟ للبيئةِ

السدُّ الذي يبنيهِ حيوانُ القندسِأ. 
األعاصيرُب. 
ثورانُ البركانِج. 
بناءُ المنازلِد. 

ةُ باالنقراضِ دَ الحيواناتُ المهدّ

ها لالنقراضِاألنواعُ ضِ أسبابُ تعرُّ

، الصيدُالذئبُ الرماديُّ فقدانُ الموطنِ البيئيِّ

سلحفاةُ منقارِ 
الصقرِ المائيةُ

ثُ ، التلوّ فقدانُ الموطنِ البيئيِّ

، حوادثُ عجلُ البحرِ فقدانُ الموطنِ البيئيِّ
ثُ ، التلوّ طبيعيّةٌ

في . ٣ الحيواناتِ  أنَّ  في  الرئيسُ  السببُ  ما 
؟  دةٌ باالنقراضِ الجدولِ أعالهُ مهدّ

فقدانُ الموطنِ البيئيِّأ. 
الصيدُب. 
ثُج.  التلوّ
الحوادثُد. 

٤ .: ، هيَ المرحلةُ النهائيّةُ منَ التعاقبِ في منطقةٍ
التعاقبُ الثانويُّأ. 
ادِ الحيويُّب.  مجتمعُ الروّ
 مجتمعُ الذروةِج. 
 النظامُ البيئيُّد. 

        

يعيش الناس اآلن في هذه المواطن البيئية، والعديد من هذه الذئاب تم اصطيادها، وتحتاج إلى مناطق 

شاسعة تكثر فيها الفرائس.

      

أتوقعُ

ها؛  ، ويزدادُ سمكُ ساقِها وفروعِ تنمو األشجارُ بمرورِ الزمنِ

حيث يضافُ إلى سـاقِها حلقةٌ جديدةٌ منَ الخشبِ كلَّ عامٍ  

راتِ في  يسـتندُ العلمـاءُ إلى تلك الحلقاتِ في دراسـةِ التغيُّ

؟  األنظمـةِ البيئيةِ. كيـفَ تغيّـرت األنظمةُ البيئيةُ لألشـجارِ

 . أضعُ إجابةً متوقعةً
 
 

أختبرُ توقعي

. ما عمرُ هذهِ الشجرةِ؟  أعدُّ الحلقاتِ في النموذجِ

 

لِّ حلقةٍ  مكِ كُ مُ المسطرةَ لقياسِ سُ  أَستخدِ  

لُ قياساتِي. وأسجّ
 
 

 أستعملُ المعلوماتِ في الجدولِ      

. ةِ رَ بياناتِ الحلقاتِ السنويّ ألفسِّ

   

   

      

       

 

     



         – 

    

مسطرةٍ• 

نموذجِ ساقِ شجرةٍ• 

  

 




         – 

 
. ا من غزالنِ الريمِ دّ ٢٠ قطعةَ نقدٍ معدنيةً لتُمثِّلَ فوجً  أَعُ

 ،  علـى الطاولةِ رقِ المقوَّ  أُلصقُ قطعةً مـن الوَ   

مثِّلُ الجزآنِ ١ و٣ الغزالنَ التي  ، بحيثُ يُ ها إلى ستةِ أجزاءٍ مُ وأُقسِّ

ـا الجزءُ ٥  . أمَّ ،  وتمثلُ األجـزاءُ ٢ و٤ و٦ الغـزالنَ الحيةَ تمـوتُ

. ددَ فيُمثلُ األبناءَ الجُ

. ةِ ي القطعَ النقديةَ على الورقَ  أرمِ

)، وأُضيفُ قطعةً  تْ فوقَ األجزاءِ ١و ٣ (تمثلُ الغزالن التي ماتتْ ةَ التي استقرَّ  أزيلُ القطعَ النقديَ

زءِ ٥ (أفراد الجيلِ الثانِي منَ الغزالن). قعتْ في الجُ نقديةً جديدةً مقابلَ كلِّ قطعةٍ وَ

. لُ في جدولِ المعلوماتِ العددَ الناتجَ لغزالنِ الريمِ أسجِّ

. لُ عددَ الغزالنِ لِّ مرةٍ أسجِّ ) وبعدَ كُ  أكررُ اللعِبَ ٢٠ مرةً أُخر (كلُّ مرةٍ تمثلُ سنةً

؟  هلِ انقرضتِ الغزالن؟ إذا كانَ الجوابُ نعم، فكمْ سنةً انقضتْ قبلَ أن تَنقرضَ   

 
 
 
 

٢٠ قطعةً نقديةً • 
 • كرتونٍ مقوًّ
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االسمُ   العلومُ والرياضياتُ

    

العلومُ والرياضياتُ االسمُ   

    

  

       
؛ للوصـولِ إلى مجتمعِ  ها حريقٌ رَ خطَّطـتْ إحـد جمعياتِ البيئةِ لمسـاعدةِ النظـامِ البيئيِّ في غابـةٍ دمّ
ى  ، وما تبقَّ يَّأَ التربةُ وتُزرعَ األشـجارُ خاللَ ٤ سنواتٍ هَ . وتضمنتِ الخطةُ أنْ تُ الذروةِ خاللَ ١٠ سـنواتٍ

. ، وعودةِ جماعاتِ الحيواناتِ إلى النظامِ البيئيِّ منَ الزمنِ لتهيئةِ الظروفِ المناسبةِ لنموِّ األشجارِ

ـدَ االنتهاءِ منْ زراعةِ . ١ ـعِ الوصولُ فيهِ إلى مجتمعِ الذروةِ بعْ توقَّ مثِّـلْ جملـةً عدديةً تعبِّرُ عنِ الزمنِ المُ

. األشجارِ

المربعات المظللة تمثل تهيئة التربة وزراعة األشجار.
المربعات الفارغة تمثل الزمن المتبقي للوصول إلى مجتمع الذروة.

٢ .. أكتبُ الجملةَ العدديةَ بالكلماتِ
١٠ سنوات ناقص ٤ سنوات يساوي ٦ سنوات.

٣ .. أكتبُ الجملةَ الرقميةَ
١٠-٤= ٦
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االسمُ   العلومُ والرياضياتُ

    

العلومُ والرياضياتُ االسمُ   

   

  
ضتْ  يَحـدثُ التعاقـبُ الثانـويُّ في أنظمـةٍ بيئيـةٍ تعرّ
حلَّها نظامٌ  هـا ليَحلَّ مَ لظـروفٍ طبيعيةٍ أدّتْ إلى تَدميرِ
نْ غابةٍ فإنَّ  ا مِ رَ جزءً مّ ا دَ . أفتـرضُ أنَّ حريقً بيئيٌّ جديدٌ
ـا بيئيًّـا آخـرَ قدْ يَحـلُّ مَحـلَّ النظامِ القديـمِ على  نظامً

. رهُ الحريقُ الجزءِ الذي دمَّ

ا، واسـتطاعتْ  أفترضُ أنَّ مسـاحةَ الغابةِ ٦٤ كم مربعً
ا  عَ امتدادِ الحريقِ إلى حوالَيْ ٣٨ كم مربعً قُ اإلنقاذِ منـْ فِرَ

. رَ الحريقُ باقِيَ الغابةِ ، بينما دمَّ منَ الغابةِ

كيـفَ أمثّـلُ جملـةً عدديـةً ثـمَّ أكتبُهـا، بحيـثُ تعبِّـرُ عنِ 
. أُ فيها تعاقبٌ ثانويٌّ المساحةِ التي سينشَ

  
ـهُ إلى ٦٤  ئُ ، وأجزِّ ١. أرسـمُ شـكالً يمثّـلُ مسـاحةَ الغابـةِ

نها يمثل ١ كم مربع. ا؛ كلٌّ مِ جزءً

 . لْها الحريقُ ا تمثِّلُ المساحةَ التي لمْ يصِ ٢.أظللُ ٣٨ جزءً

ها  رَ ؛ وهيَ األجـزاءُ التي دمَّ ٣. أعـدُّ األجزاءَ غيـرَ المظلَّلةِ
. نشأَ فيها تعاقبٌ ثانويٌّ ، ويمكنُ أنْ يَ الحريقُ

   
ا ا يساوي ٢٦ كم مربعً ا ناقص ٣٨ كم مربعً ٦٤ كم مربعً

    
ا ا = ٢٦ كم مربعً ا- ٣٨ كم مربعً ٦٤ كم مربعً

      
نْ قيمةٍ  لتمثيلِ جملةٍ عدديةٍ لعمليةِ طرحِ قيمةٍ مِ

أكبرَ منها، وكتابتِها:
، ثمَّ أظلّلُ األجزاءَ التي  �   أمثّلُ القيمةَ الكليّةَ بالرسـمِ

ها.  حُ تُمثّلُ القيمةَ التي سيتمُّ طرْ

. �   أستعملُ الكلماتِ لكتابةِ الجملةِ العدديةِ

. �   أستخدمُ األرقامَ والرموزَ لكتابةِ الجملةِ العدديةِ

     
   



االسمُ   كتابةٌ علميةٌ



  أكتبُ عن 
نعة: كتابة مقْ

، وأكتبُ حولَ . ١ ـهِ لذلكَ ضِ ، وأبحثُ عنْ سـببِ تعرُّ ـــا لالنقراضِ ضً ا معرَّ أختـارُ حيوانًـا أوْ نباتً
. يَّةِ حمايةِ هذا الحيوانِ أوِ النَّباتِ منَ االنقراضِ ا اآلخرينَ بأهمِّ ، مقنعً الموضوعِ

٢ .. أكتبُ عنِ المحمياتِ الطبيعيةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ
٣ .. ورِ لما يحدثُ في المحميَّاتِ الطَّبيعيَّةِ أعرضُ على زمالئي بعضَ الصُّ

  

  
تِي علَى تنظيمِ أفكاري،  ، ثمَّ أستخدمُ المخططَ أدناهُ لمساعدَ أبحثُ عنْ نباتٍ أوْ حيوانٍ مهددٍ باالنقراضِ
، ثمَّ أكتبُ في اإلطارِ األيمنِ األخطارَ التي  ، وأينَ يعيشُ في اإلطارِ العلويِّ فأكتبُ اسمَ المخلوقِ الحيِّ
. مُ في اإلطارِ األيسرِ اقتراحاتٍ لحمايتِهِ ه، وأقدِّ ، وفي األوسطِ اآلثارَ الناتجةَ عنِ انقراضِ هِ دُ بانقراضِ تُهدّ

عر العرْ
ه في غرب المملكة  يكثر نموّ

القطْع الجائر للنباتات 
مواسم الجفاف

المحافظة على تنوعِ 
المخلوقات الحية في البيئة.

إنشاء محميات. منع اإلنسان 
منْ قطع هذه النباتات.

ستختلف إجابات الطالبِ

 

 . نَ االنقراضِ قنعةٌ لِحمايةِ نباتِ العرعـرِ مِ عتقدُ أنهـا مُ لٍ تُعبّرُ عنِ األسـبابِ التي يَ مَ كتـبَ فهـدٌ ثالثَ جُ
. ، وحرفَ (ر) أمامَ العبارةِ التي أعتقدُ أنها رأيٌ نعٌ قْ أكتبُ حرفَ (م) أمامَ العبارةِ التي أعتقدُ أنها سببٌ مُ

١ .. ر  شجرُ العرعرِ مكانٌ مناسبٌ يَستظِلُّ بهِ الناسُ في أثناءِ السفرِ

٢ .. ؛ حتَّى ال يَحدثَ اختاللٌ في النظامِ البيئِيِّ م يجبُ حمايةُ شجرِ العرعرِ

٣ .. مُ شجرُ العرعرِ لحمايةِ التنوعِ الحيويِّ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ م يُستخدَ

     
   



كتابةٌ علميةٌ االسمُ   

  

. فُ شجرةَ العرعرِ أبدأُ بجملةٍ تُعرّ

ابة الظليلة، وذات رائحة منعشة. رة دائمة الخضرة، وهي من األشجار الجذّ العرعر شجرة معمّ

، وأبحثُ في  ، وأبدأُ بالجملةِ التي كتبتُها أعالهُ ا منفصلةً بعدَ ذلكَ أبدأُ كتابةَ موضوعي، وأستخدمُ أوراقً
. ، وأوضحُ للقارئِ أهميةَ حمايةِ هذا النباتِ منَ االنقراضِ ا لالنقراضِ ضً األسبابِ التي تَجعلُ النباتَ معرّ

 

حُ فيها لماذا يَقطعُ الناسُ أشجارَ العرعرِ بكثرةٍ. أشطبُ  فيما يلي بعضُ الفقراتِ التي كتبَها زميلي، يوضّ
، ثمَّ أعيدُ كتابةَ  ها للقارئِ مُ الفكرةَ التي أرادَ زميلي تَقديمَ الكلمـاتِ أوِ العباراتِ التي أعتقدُ أنّها ال تخـدِ

: ، وأستخدمُ عالماتِ الترقيمِ المناسبةَ الفقرةِ بصورةٍ صحيحةٍ

طريةً  ا عِ نتـجُ زيوتً يهتـمُّ الناسُ بقطعِ شـجرِ العرعرِ فهيَ من اقدم االشـجار التـي تعيش في المملكة وتُ

قِها .  ، وهي شـجرة معمرة دائمة الخضرة لها رائحةٌ جميلةٌ عندَ حرْ مُ لصناعةِ بعضِ العالجاتِ تُسـتخدَ

يعتبر نبات العرعر من النباتات عارية البذور.

يهتم الناس بقطع شجر العرعر؛ فهي تنتج زيوتًا عطرية تستخدم لصناعة بعض العالجات، ولها رائحة 

جميلة عند حرقها. 

       
؟. ١ هلْ كتبتُ رأيِي بوضوحٍ حولَ الموضوعِ
؟. ٢ قنِعةً ا مُ ججً ا وحُ هلِ استخدمتُ أسبابً
ها؟. ٣ ، وعالماتِ الترقيمِ جميعَ حتُ أخطاءَ القواعدِ اللغويةِ والتهجئةِ هلْ صحّ









حيلّـل التغريات التي حتـدث يف النظام البيئـي ويبني أثرها يف  �
انقراض املخلوقات احلية.

دثها اإلنسـان يف  � يصف التغريات الطبيعية والتغريات التي حيُ
النظام البيئي.

: تقديم الدرس أوالً
مناطقهم   يف  حدثت  التي  التغريات  وصف  الطالب  إىل  اطلب 

خالل السنتني املاضيتني، ثم اسأل:
كيـف تغريت النباتـات املحيطة باملدرسـة؟ إجابات حمتملة:  �

كـربت األشـجار، زاد عـدد األشـجار، قـلّ عـدد املناطـق 
العشبية.

كيف تغـريت احليوانات التـي تعيش حول املدرسـة؟ إجابة  �
حمتملة: زاد عدد القطط والطيور عام كانت عليه يف السابق.

ه انتباه الطالب إىل سؤال (أنظر وأتساءل)،  ثم اسأل: وجّ

مـا الذي تغري يف هذا النظام البيئـي؟ إجابات حمتملة:  �
مـع مـرور الزمن حدث تغري بسـبب تأثري اإلنسـان، 

والعوامل الطبيعية ومنها الزالزل واحلرائق.
اكتب األفكار عىل السبورة، وانتبه إىل أي مفاهيم شائعة 
غري صحيحة لد الطالب، وعاجلها يف أثناء سري الدرس.

   


          
        

 

  


بناء  أي  أو  تبنى  أن  قبل  املدرسة  موقع  عن  ا  صورً الطالب  عىل  اعرض 

ا، وكيف أصبح، ثمّ اسأل: آخر، مبينًا ما كان عليه سابقً

ا عىل  � كيف تصف املنطقة قبل بناء املدرسـة؟ ستتنوع اإلجابات اعتامدً
املوقع.

كيف تغـريت املنطقة يف أثناء بناء املدرسـة؟ إجابات حمتملة: تمّ قطع  �
األشجار، واقتالع العشب.

كيـف تغـريت املنطقـة منذ بناء املدرسـة؟ إجابـة حمتملة: نام العشـب  �
والشجر ونباتات أخر من حوهلا.







٣٠ دقيقة  مجموعات ثنائية

إضافة إلـى الصور التـي يمكنك الحصول 
عليها، يمكنـك إحضار كعك صغير ذي حلقات يمثل الحلقات 
ها. وضح  في الشـجرة، وتكليف الطالب بتحليل الحلقات وعدّ
للطـالب أن كل حلقة سـنوية تتكون من جـزء داكن وجزء فاتح 
اللـون؛ حيث يمثـل اللون الداكـن النموَّ في فصـل الصيف، أما 
ا  اللـون الفاتح فيمثل نمو الشـجرة في فصل الربيع. ووضح أيضً

ا. أن مركز الشجرة هو الجزء األكبر عمرً
 يسـاعد هذا النشاط الطالب على تعرف الظروف البيئية 
التـي تؤثـر في نمـو النبـات. ويسـتنتجون مـن خـالل مالحظة 
الحلقات وحساب عددها الظروفَ البيئية التي مرت بها الشجرة 

في أثناء نموها. 



أتوقع: توقع حمتمل: تشري حلقات الشجرة األوسع إىل السنوات 
ا أكثر. التي تلقت فيها الشجرة مطرً

ا  ١٥ عامً

ا يف السنوات: ٥ ، ٩  ، ١١ ، ١٤    مكً   احللقات األكثر سُ
ا يف السنوات: ٦ ، ٧ ، ١٠ ، ١٣ ، ١٥  احللقات األقل سمكً

 أتوقع. تعرضت الشجرة حلريق.

التي حصلت عليها من احللقات،  املعلومات  بناءً عىل  أستنتج.   
من  لسنوات  تعرضت  قد  الشجرة  هذه  إن  القول  أستطيع 

اجلفاف، كام تعرضت للحريق ولغزو احلرشات.



أو  حرائق،  أو  جفاف،  حدوث  من  التحقق  الطالب عىل  ساعد 
فيضانات يف مناطقهم مستعينني باملكتبة واجلرائد واإلنرتنت.



اسأل الطالب ماذا يتوقعون أن حيدث للنظام البيئي لو تعرضت 
مجيع األشجار فيه للحريق؟ واطلب إليهم التفكري يف سؤال حول 

تغري النظام البيئي، ووضع خطة لإلجابة عن سؤاهلم.  
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، أمطارٌ جيدةٌحلقةٌ سميكةٌ : دفءٌ ظروفُ نموٍّ جيدةٌ

، جفافٌحلقةٌ رقيقةٌ ظروفُ نموٍّ غريُ مناسبةٍ: بردٌ

حريقٌندوبٌ سوداءُ

اإلصابةُ باألمراضِ أو التعرضُ ألذ احلرشاتِندوبٌ طويلةٌ رقيقةُ



  

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطالب:
ذ القياسات المطلوبة في النشاط بدقة.   ينفّ

ف الحلقات في مقطع الشجرة بدقة.            يصِ
          يتوقع التغيرات البيئية التي طرأت على الشجرة.

           يقدم أدلة على صحة توقعاته من المالحظات والبيانات 
التي قام بجمعها.

 ينفذ ثالث مهامّ بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة. 

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.









ثانيًا : تنفيذ الدرس


 كلف الطالب مراجعة الدرس عن طريق قراءة 
العناوين الرئيسة والنظر إلى الصور، وتوقع ما يتعلمونه.

اطلـب إلى الطـالب إجابة أسـئلة المخطط التمهيـدي للدرس 
الواردة في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة، ثم اطلب إليهم 
مراجعـة إجاباتهم وتعديلهـا بعد االنتهاء من دراسـة كل عنوان 

رئيس في الدرس.

 كلّف الطـالب قراءة مفردات الـدرس بصوت عالٍ 
وتعريفها.

 

كلف الطالب تعبئة املنظم التخطيطي 
صفحتني،  كل  قراءة  بعد   ٩ رقم 
(أخترب  بأسئلة  االستعانة  ويمكنهم 

نفيس).


� 

بسبب  دث  حتَ قد  البيئي  النظام  يف  التغريات  أن  للطالب  وضح 
البيئة واإلنسان وخملوقات حية أخر، ثم اسأل:

ا يف النظام  � ـدث تغيـريً مـا أنـواع األحـداث الطبيعيـة التي حتُ
البيئـي؟ إجابات حمتملـة: الـزالزل، الفيضانـات، احلرائق، 

األعاصري، ثوران الرباكني.

ا يف النظام البيئي؟ إجابات حمتملة:  � دث اإلنسان تغريً كيف حيُ
يلـوث املاء واهلـواء، يقطع األشـجار، حيـرض خملوقات حية 

جديدة إليه، يبني مساكن.

ا يف النظام البيئي؟ إجابات  � دث املخلوقات احلية تغريً كيف حتُ
حمتملـة: اعتـامد أنواع عديدة من املخلوقـات احلية يف غذائها 
عىل نـوع واحد مـن املخلوقات احلية األخـر، الدخول يف 

نظام بيئي جديد، استعامل موارد متعددة.

 

 

يتحكم السكان األصليون حول العامل يف املناطق البيئية الطبيعية املتبقية عىل 
سـطح األرض؛ فلدهيـم تقدير كبري ملـوارد األرض الطبيعية واملخلوقات 
احليـة عليها، ويعيشـون بالقرب مـن البيئات الطبيعيـة، ويعتمدون عليها 
مبـارشة لتلبيـة حاجاهتم مـن الغذاء واملـأو والـدواء. والعديد من هذه 
دهم بمعلومات عن النباتات  عاة محاية البيئـة وتزوّ الثقافـات تتعاون مع دُ

واحليوانات التي تعيش يف مناطقهم..

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين
 

     
ةُ بسـببِ األحـداثِ الطبيعيـةِ أو بفعلِ  تتغيَّـرُ األنظمـةُ البيئيَّ
. والمقصودُ باألحداثِ الطبيعيةِ الكوارثُ الطبيعيةُ  اإلنسانِ

التي ال دخل لإلنسانِ في حدوثِها.

مـنَ الكوارثِ الطبيعيـةِ الزالزلُ والفيضانـاتُ والعواصفُ 
 . ا في النظـامِ البيئيِّ . وهيَ تؤثِّـرُ كثيرً والبراكيـنُ والجفـافُ
ررِ الناتجِ عنْ هذهِ  وقد يسـتطيعُ اإلنسانُ إصالحَ  بعضِ الضّ

ها. ، لكنَّه ال يستطيعُ  بالتأكيدِ منعَ وقوعِ الكوارثِ

بيعيـةِ فيحـدثُ بفعلِ  ـراتِ الطّ ـا النّـوعُ اآلخـرُ مـنَ التّغيُّ أمّ
 ، ةِ. فعلى سبيلِ المثالِ اإلنسـانِ وغيرهِ منَ المخلوقاتِ الحيَّ
ـدودَ باستعمالِ الطينِ  يقومُ القندسُ ببناءِ حواجزَ تُشـبهُ السُّ
هيِّـئَ مواطـنَ  ن بركـةً ويُ والحجـارةِ وأشـياءَ أخـر ليكـوِّ
ومصادرَ غذاءٍ جديدةٍ لمخلوقاتٍ حيّةٍ أخر. وقدْ تسـبّبُ 

. هذهِ الحواجزُ الفيضانَ إذا انهارتْ
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� 
اطلب إىل الطالب النظر إىل صور الدرس ص ١٢٦، ثم اسأل:

كيف تغري الالبةُ النظامَ البيئي الذي يف الصورة؟ إجابة حمتملة:  �
الالبـة املتدفقـة من الربكان يمكـن أن تدمر الغطـاء النبايت 

وتقتل املخلوقات احلية يف املناطق التي سـتتدفق فوقها.


 يقطع القندس األشـجار لبناء سـد يغير مجر الماء، 

ويوفر موطنًا لمخلوقات حية جديدة في تلك المنطقة.

� 
قـد يعتقـد بعض الطالب أن األنظمة البيئيـة تبقى كام هي مع مرور 

الوقت.

.جميـع األنظمـة البيئيـة فـي حالة تغيـر دائم  
متـوت بعـض املخلوقات احلية مـع تغري الفصـول، ويولد 
بعضهـا اآلخر، وتغـري بعض األحـداث -ومنهـا احلرائق 

- النظام البيئي. مثالً


 يقطـع اإلنسـان األشـجار يف الغابـات،  •

ويلـوث اهلواء، واملـاء والرتبـة، ويُدخل أصنافًـا جديدة من 
املخلوقـات احليـة   إىل النظـام البيئـي.

  نعم، تغري النظام البيئي الطبيعي قد يسـبب  •
دثه اإلنسـان. فمثالً قد  ا من الرضر الذي حيُ ا أكـرب كثريً رضرً
ا للنظـام البيئي أكـرب من الدمار  يسـبب ثوران الـربكان دمارً

الذي قد يسـببه بناء طريق عام.

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف  اطلب إىل الطالب استعامل اإلنرتنت للبحث يف 
، وتأثريها يف النظام البيئي واملخلوقات  األحداث الطبيعية كاحلرائق مثالً
احلية التي تعيش فيه، ثم اطلب إليهم كتابة تقرير عن املوضوع ومشاركة 

زمالئهم فيام توصلوا إليه.

العلمية املختلفة  إثــــــراء كلف الطالب استعامل املصادر 
واخلمسني  املئة  مدار  عىل  جمتمعاهتم  يف  البيئي  النظام  تغري  يف  للبحث 
التغريات التي حدثت يف  ا السابقة، وشجعهم عىل كتابة تقرير حيدد  عامً
هذه  كانت  إذا  ما  حول  وآراءهم  تعليقاهتم  يتضمن  بحيث  النظام،  هذا 

التغريات جيدة أم سيئة.

ا بفعلِ المخلوقاتِ  ويتغيّرُ النِّظامُ البيئيُّ المائـيُّ أيضً
ه البيئـيِّ ببناءِ  . فيغيِّـرُ المرجـانُ مثالً مـنْ نظامِ الحيـةِ
لُ مواطنَ جديدةً للعديدِ  ةِ التي تشكِّ الشعبِ المرجانيّ

.ةِ المائيّةِ األخر منَ المخلوقاتِ الحيّ

راتٍ فـي النظامِ  ويتسـبّبُ اإلنسـانُ فـي حـدوثِ تغيُّ
، وذلكَ بإعادةِ تشـكيلِ هذا النظـامِ البيئيّ بما  البيئـيِّ
رُ  ه. وهـذه التغيـراتُ عادةً مـا تدمِّ يناسـبُ احتياجاتـِ
ـا يؤثـرُ فـي المخلوقـاتِ  المواطـنَ أوْ تغيّرهـا، ممَّ
الحيّـةِ التـي تعيـشُ فيها؛ فهـو يقومُ بقطعِ األشـجارِ 
. كما  ، أو تفجيرِ الجبالِ لشـقِّ الطـرقِ لبنـاءِ البيـوتِ
ثُ  لوِّ أنّ الغازاتِ الناتجةَ عنِ السـياراتِ والمصانعِ تُ

. ثُ الماءَ والتربةَ ، واستعمالُ المبيداتِ يلوّ الهواءَ

 وكذلك يخلُّ اإلنسـانُ بتوازنِ النظامِ البيئيِّ بإدخالِ 
أنواعٍ محددةٍ مـنَ المخلوقاتِ الحيةِ فيهِ، وإقصاءِ أوْ 
.  ولقدْ نَهانا اللهُ عزَّ وجلَّ عنِ  إزالـةِ أنواعٍ أخر منـهُ

العبثِ بالبيئةِ وإفسادِها؛ قالَ تعالَى:

 
      

  

        
       

 

 

. جميعُ األنظمةِ البيئيةِ في حالةِ تغيّرٍ دائمٍ

      
   



  










١٥ دقيقة  مجموعات صغيرة

ا يوضح آلية انقراض المخلوقات الحية.  يصمم نموذجً
.٢٠ قطعة نقدية، شريط الصق، ورق مقو 

 راقب املجموعات يف أثناء رميها للقطع النقدية.
 وضح للطالب رضورة إضافة مولود جديد مقابل كل قطعة 

نقدية تقع عىل اجلزء اخلامس.
 ستتنوع اإلجابات، ولكنها جيب أن تعتمد عىل دقة املعلومات 

يف التجربة.

� 
ناقش الطالب فيام حيدث لألنواع املختلفة من املخلوقات احلية 

عند تغري النظام البيئي، ثم اسأل: 

كيف تستجيب املخلوقات احلية للتغريات يف النظام البيئي؟ �
بالتكيف مع هذه  أو  إىل موقع جديد،  باهلجرة  تستجيب هلا 

التغريات.

مـاذا حيدث للمخلوقات احلية التي ال تتمكن من االسـتجابة  �
هلذه التغريات؟ إجابة حمتملة: متوت بعض املخلوقات احلية، 

وتتعرض أنواع أخر خلطر االنقراض.

  وضح للطالب أنه ليس من الرضوري انقراض مجيع املخلوقات 

احلية عند حدوث تغري يف النظام البيئي، ثم اسأل:

املهـددة  � باملخلوقـات  املنقرضـة  املخلوقـات  ترتبـط  كيـف 

باالنقـراض؟ لـن يبقـى من هذه األنـواع أي فـرد بعد مرور 
الزمـن. فاألنواع املهددة باالنقـراض قد تصبح منقرضة بعد 

ا. مرور الزمن بسبب أعدادها القليلة جدًّ

 اكتب اجلملة التالية عىل السبورة، واطلب إىل الطالب 
إكامهلا بالكلمة املناسبة.

األنواع املنقرضة مل يعد هلا وجود عىل سطح األرض.
عندما تكون األنواع مهددة باالنقراض تكون أعدادها قليلة.

مستو مبتدئ كلّف الطالب إجياد الكلمة املناسبة إلكامل اجلملة.

مستو متوسط كلّف الطالب صياغة مجل مفيدة لوصف املصطلحات 

التي استعملت يف إكامل اجلمل السابقة.
مستو متقدم كلّـف الطـالب اسـتعامل مجل تامـة توضـح ارتباط 

املصطلحني أحدمها باآلخر.
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ا. وهذا التغيرُ  ا دائمً تتغيَّرُ بعضُ األنظمةِ البيئيةِ تغيرً
ها تستجيبُ  ا يجعلُ يؤثِّرُ في المخلوقاتِ الحيّةِ؛ ممَّ
. بعـضُ المخلوقاتِ  ـراتِ لكيْ تعيشَ لتلكَ التغيُّ
 ،الحيّـةِ تسـتجيبُ بالهجـرةِ إلـى مواطـنَ أخـر
 . ها اآلخرُ يسـتجيبُ بالتكيُّفِ معَ التغيراتِ وبعضُ
نُ أنـواعٌ منَ  مـا ال تتمكَّ ولكـنْ مـاذا يحـدثُ عندَ
؟ تأخذُ  راتِ المخلوقاتِ منَ االستجابةِ لهذهِ التّغيُّ
لُ موتِ أفرادِها  ؛ حيثُ يكونُ معـدَّ فـي االنقراضِ
رُ  ما يموتُ آخِ أعلى منَ الوالداتِ الجديدةِ. وعندَ
؛ أيْ لـمْ يعدْ لها  ـا منقرضةً فـردٍ منهـا تصبحُ أنواعً
 . يناصوراتِ ما حدثَ للدَّ ، مثلَ وجودٌ على األرضِ
، وتدميرُ  ، واالمتـدادُ العمرانـيُّ ثُ ويسـبّبُ التّلـوُّ
، انقـراضَ اآلالفِ منْ  ، والصيـدُ الجائرُ المواطنِ

 . أنواعِ المخلوقاتِ الحيّةِ

وهـذا ما حـدثَ للثعلبِ التسـمانيِّ الذي انقرضَ 
ا بفعلِ صيدِ اإلنسـانِ لهُ  ا منذُ حوالَيْ ٦٥ عامً تمامً

. ها هذا الثعلبُ ليحميَ ماشيتَه التي كانَ يفترسُ

   







� 

ـح للطـالب أن كلمـة (منقـرض) لهـا  األنـواع المنقرضـة: وضّ
ا ومخلوقات ماتـت منذ زمن  معـان عدة، مثل: لـم يعد موجـودً
بعيد. واطلب إليهم اسـتعمال المصطلح في وصف بعض أنواع 

المخلوقات الحية.

األنـواع المهددة باالنقـراض: اكتب المصطلحيـن التاليين على 
السـبورة: أنواع منقرضـة، وأنـواع مهددة باالنقـراض. ووضح 
للطـالب الفـرق بينهمـا، وأن المخلوقـات الحية تكـون مهددة 
، ثم تصبح منقرضة إذا لم تنفذ إجراءات مناسبة  باالنقراض أوالً

لحمايتها. 

� 
قـد يعتقد بعض الطالب أن املخلوقـات املنقرضة تعود إىل احلياة 

.  وضح  مـرة أخر إذا تمّ التخلص من احليوانات املفرتسـة مثالً

 .ة أخر للطـالب أنـه يف حالة انقـراض نوع معـني لن يعود مـرّ

واالنقراض يعني خسارة تامة للنوع املنقرض.

� 
اطلـب إىل الطـالب النظر إىل صـور بعض املخلوقـات املنقرضة 

واملهددة باالنقراض يف الدرس، ثم اسأل:

ة أخر عىل سطح األرض؟  � هل سـنر الثعلب التسـامين مرّ

وملاذا؟ ال؛ بسبب انقراض نوعه.

ما الـذي هيدد هذه األنواع من املخلوقات باالنقراض؟إجابة  �
حمتملـة: الصيـد اجلائر مـن قبل اإلنسـان، خسـارة املوطن، 

تلوث املاء، تسمم البيئة التي تعيش عليها.


 إجابـات حمتملـة : دمار املوطـن، الصيد،  •

التلوث، جميء أنواع أخر من املخلوقات إىل النظام البيئي.

 يعتمد بقاء النوع عىل وجود ذكر واحد وأنثى  •
واحدة عىل األقل من أجل التكاثر.

من  الفردية  الفروق  ملبدأ  ا  وفقً الطالب  احتياجات  األسئلة  هذه  تلبي 
خالل:

دعـم إضــايف  ما الفرق بني األنواع املنقرضة وتلك املهددة باالنقراض؟ 

ا، واألنواع  قليلة جدًّ ما زالت موجودة ولكنها  باالنقراض  املهددة  األنواع 
املنقرضة مل يعد هلا وجود عىل سطح األرض.

إثــــــراء  ما أمهية محاية املخلوقات احلية من االنقراض؟ستتنوع 
اإلجابات. إجابة حمتملة: لكل خملوق حي حيز بيئي خاص؛ أي دور يقوم به 

يف النظام البيئي، ويؤثر به يف خملوقات حية أخر يف البيئة.

ـرةُ بالحفاظِ على  ةُ النَّبويـةُ المطهَّ ـنَّ وقـد اهتمتِ السُّ
: "ما  مَ هُ عليهِ وسـلَّ ى اللَّ هِ صلَّّ . فقالَ رسـولُ اللَّ البيئـةِ
ا  فيـأكلُ منهُ  ـا أوْ يـزرعُ زرعً منْ مسـلمٍ  يغرسُ غرسً
" رواه  إنسـانٌ أوْ طيـرٌ أوْ بهيمـةٌ إالَّ كانـتْ لـهُ صدقـةً

. البخاريُّ ومسلمٌ

ضُ لخطرِ  ى أنواعُ المخلوقاتِ الحيةِ التي تتعرَّ وتسمَّ
 ، دةَ باالنقراضِ موتِ أعدادٍ كبيـرةٍ منها األنواعَ المهدّ
، والحـوتُ  قـرِ المائيّـةُ ومنهـا سـلحفاةُ منقـارِ الصّ
 ، المسـتقيمُ الذي لمْ يبقَ منهُ سـو بضـعِ مئاتٍ فقطْ
وأنـواعٌ مـنْ نباتـاتِ الصبـارِ التـي أصبحـتْ مهددةً 
باالنقراضِ بسـببِ زيادةِ اإلقبالِ علـى هذهِ النباتاتِ 
بُ   تَطَ ي يُحْ السـتخراجِ زيوتِها، وشـجرُ األرطيِّ الـذِ

بكمياتٍ كبيرةٍ.

ا  وتبـذلُ المملكةُ العربيةُ السـعوديةُ جهودً
ها  حثيثـةً للحفـاظِ علـى البيئـةِ بعناصرِ

ِ الهيئةَ  ـت سَ المختلفـةِ؛ حيـثُ أسَّ

ريةِ وإنمائِها عام ١٤٠٦هـ،   الوطنيةَ لحمايـةِ الحياةِ الفطْ
الطبيعيـةِ  المـواردِ  علـى  المحافظـةُ  أهدافِهـا  ومـنْ 
ها،  والمخلوقـات الحيةِ فـي مواطنِهـا الطبيعيـةِ وإنماءُ
هـا، ومنهـا: المهـا العربـيُّ (الوضيحـي)  عِ وحمايـةُ تنوُّ
، والنمرُ  وبعـضُ أنـواعِ الغزالنِ كالريـمِ وغزالِ الجبـالِ
، وطيورُ الحبار.  وقدْ أطلقتْ  يُّ ، واألرنبُ البرِّ العربيُّ
هـذهِ الحيواناتُ في محمياتٍ طبيعيةٍ، كمحميةِ الوعولِ 

ها. ومحازةِ الصيدِ وغيرِ

      
       

  
     

     


         

    
     
   

 
    

    

        
    

   

  










� 

 وضح للطالب أن األنظمة البيئية تتغري مع مرور الوقت، ومعظم 
ا يُسمى التعاقب، ثم اسأل: ا معينً التغريات تتبع نمطً

أيـن حيدث التعاقـب األويل؟ يف األنظمة التي ختلو من الرتبة  �
أو حتتـوي عىل كميـة قليلة منها؛ أي حتتوي عـىل أعداد قليلة 

من املخلوقات احلية.

ما املرحلة األوىل من التعاقب األويل؟ انتقال البذور بواسـطة  �
اهلواء من بيئات حميطة.

ما األنواع الرائدة؟ أنواع النباتات األوىل التي تنمو يف املنطقة. �

� 

التعاقب: اكتب كلمة (تعاقب) على السـبورة، ووضح للطالب 
أنها تشير إلى تغير النظام البيئي إلى نظام بيئي جديد مختلف.

التعاقـب األولـي: وضـح للطـالب شـمول التعاقـب األولـي 
المخلوقاتِ الحيةَ األولى في المنطقة.

األنـواع الرائـدة : وضح للطـالب أن المقصود بكلمـة (الرائد) 
الشـخصُ الـذي يتقـدم القـوم ليستكشـف لهم الكأل ومسـاقط 
المطر. و(األنواع الرائـدة) تعني المخلوقاتِ الحيةَ األولى التي 

تسكن منطقة غير مأهولة.

اد  مجتمـع الـرواد الحيـوي: وضـح للطـالب أن مجتمـع الـروّ
الحيـوي يتكـون من أنـواع مختلفة مـن النباتـات والمخلوقات 

الحية األخر األولى التي سكنت منطقة غير مأهولة.

مجتمـع الـذروة: وضح للطـالب أن مصطلـح "الـذروة" يعني 
المرحلة األخيرة من تطور النظام البيئي. 

الرواد  جمتمع  السبورة:  عىل  التاليني  املصطلحني  اكتب    
احليوي، وجمتمع الذروة، بحيث يوضع أحدمها إىل جانب اآلخر. ووضح 
مفهوم كل منهام من خالل اإلشارة إىل الصور، واطلب إىل الطالب تقديم 

لها أسفل كل مصطلح. تفاصيل عن هذه املجتمعات، وسجّ
ونوع  مصطلح  كل  إىل  اإلشارة  الطالب  يستطيع  مستو مبتدئ 

املجتمع احليوي الذي ينتمي إليه.
كل  لوصف  قصرية  عبارات  كتابة  الطالب  يستطيع  مستو متوسط 

جمتمع.
املجتمعني  بني  الفوارق  وصف  الطالب  يستطيع  مستو متقدم 

احليويني باستعامل مجل تامة ومصطلحات متنوعة.

    

     
رِ النظامِ البيئيِّ إلى نظامٍ بيئيٍّ جديدٍ  ى عمليةُ تغيُّ تسـمّ
لُّ أنواعٌ منَ المخلوقاتِ  ؛ حيثُ تَحُ بَ ومختلفٍ التّعاقُ
حلَّ األنواعِ التي كانتْ تعيشُ  الحيّةِ في منطقةٍ معينةٍ مَ
بُ  ، همـا: التعاقُ ـبُ في صورتينِ فيهـا. ويظهرُ التعاقُ

. ، والتعاقبُ الثانويُّ ليُّ األوَّ
لـيُّ هو التعاقـبُ الذي يظهـرُ عادةً في  التعاقـبُ األوَّ
مجتمعٍ حيـويٍّ يعيشُ فيه عددٌ قليلٌ منَ المخلوقاتِ 
ا  فيهـا سـابقً تعيـشُ  كانـتْ  منطقـةٍ  فـي  أو   ، الحيـةِ

. مخلوقاتٌ حيةٌ ثمَّ ماتتْ
خورِ  نَ النظـامُ البيئـيُّ أولَ األمـرِ مـنَ الصُّ لقـد تكـوَّ
، وبعضِ البــذورِ التي جــاءتْ من بيئةٍ  ودقائقِ الغبارِ

، أخـر مجـاورةٍ. وتال ذلـكَ ظهورُ األنـواعِ الرائدةِ
ـناتِ وبعضِ  شْ نـةٌ منَ األُ وهـيَ مخلوقـاتٌ حيّةٌ مكوَّ
نُ هذهِ  ؛ حيثُ تتمكَّ النباتاتِ التي تنمو فوقَ الصخورِ
هريّةِ الدقيقةِ من  جْ المخلوقـاتُ معَ المخلوقـاتِ المِ

. ادِ الحيويِّ وَّ بناءِ مجتمعِ الرُ
خورُ في أثناءِ نموِّ مخلوقاتِ األنواعِ  رتِ الصّ ثم تكسّ
. وبعدَ موتِ هذهِ المخلوقاتِ  نتِ التّربةُ الرائدةِ، فتكوّ
عملتِ البكتيريا الموجودةُ فـي التّربةِ على تحليلِها. 
روريةِ  وبذلكَ توافرتْ كمياتٌ إضافيةٌ منَ الموادِّ الضّ

.  إلى نموِّ النباتاتِ بشكلٍ أفضلَ ا أدَّ ، ممَّ للتربةِ
رِ   رُ في أنواعِ النباتاتِ في مجتمعٍ إلى التّغيُّ ي التّغيُّ ويؤدِّ

  
 

  


   

   

   









� 
التعاقب  مراحل  تصف  التي  الصورة  إىل  الطالب  انتباه  ه  وجّ
األويل، وآلية تغري النظام البيئي يف مراحله األوىل، ثم اطلب إليهم 

وصف ما يرونه يف الصورة.


 تمتـاز المراحـل األولى مـن التعاقب بوجـود نباتات 
قليلـة، وصغيـرة الحجـم، ودورة حياتهـا قصيـرة. أمـا مجتمـع 
الذروة فيمتاز بوجود نباتات كبيرة الحجم، دورة حياتها طويلة.


 عندما تتعفن األشنات واحلزازيات، تصبح  •

ا ال يتجزأ مـن الرتبة، مما يوفر مسـاحات أكـرب من الرتبة  جـزءً
الصاحلة لنمو النباتات الكبرية.

 قد تعوق احلرائق عملية التعاقب، ومتنع الغابة  •
مـن النمو من جديد. فإذا ماتت النباتات مجيعها يف احلريق فإن 

التعاقب يمكن أن يبدأ من جديد ببذور ونباتات جديدة.

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

متقاطعتني،  دائرتني  رسم  الطالب  إىل  اطلب  دعـم إضــايف 
وتسمية إحدامها (جمتمع الرواد احليوي)، والدائرة الثانية (جمتمع الذروة)، 
وكتابة كلامت تنتمي إىل كل فئة يف الدائرة الصحيحة، ثم اطلب إليهم كتابة 

كلامت تصف كال النوعني من املجتمعات يف مساحات تداخل الدوائر.
العلميـة  املصـادر  اسـتعامل  الطـالب  إىل  اطلـب  إثــــــراء 

املختلفـة للبحـث يف كيفيـة حـدوث التعاقـب األويل يف بحـرية أو بركـة. 
وشـجعهم عىل متثيل املعلومات التي حصلوا عليها يف لوحة يشاركون فيها 

زمالءهم.

  

             
  

        
  



  
     
     

   

       
     

. وسرعانَ ما تجذبُ النباتاتُ  في أنواعِ الحيواناتِ
الزهريةُ ناقلي حبوبِ اللقـاحِ إلى المنطقةِ، ومنها 
، والتي  الحشـراتُ والطيـورُ والثديياتُ الصغيـرةُ

. ها المخلوقاتِ المفترسةَ تجذبُ بدورِ
وإذا كانتِ المنطقةُ رطبةً بشكلٍ كافٍ فإنَّ األشجارَ 
ها  . وبعدَ مدةٍ تحجبُ أوراقُ غيرةَ تأخذُ في النموِّ الصّ
غيرةِ  ا يسمحُ بنموِّ النباتاتِ الصّ ، ممّ أشعةَ الشـمسِ

 . مسِ التي تحتاجُ إلى كميةٍ أقلَّ منْ ضوءِ الشّ
مـا تمـألُ األشـجارُ المنطقـةَ تصبحُ غابـةً أوْ  وعندَ
مـنَ  األخيـرةُ  المرحلـةُ  وهـي  الـذروةٍ،  مجتمـعَ 
لٌ  . وما لمْ تحـدثْ كارثةٌ طبيعيـةٌ أوْ تدخُّ التّعاقـبِ
جائـرٌ مـنْ قِبـلِ اإلنسـانِ فـإنَّ المجتمـعَ الحيويَّ 

ِهِ. يحافظُ على ذروت

     

  








� 

ناقش الطالب يف التعاقب الثانوي، ثم اسأل:

فيـم خيتلف التعاقـب األويل عـن الثانوي؟ حيـدث التعاقب  �
الثانوي مع وجود جمتمع يعيش يف النظام البيئي، أما التعاقب 
األويل فيحدث عند عدم وجود خملوقات حيَّة عىل اإلطالق.

أيّ التعاقبـني حيـدث أرسع : التعاقـب األويل أم التعاقـب  �
الثانـوي؟ وملـاذا؟ حيـدث التعاقـب الثانـوي أرسع؛ بسـبب 

وجود الرتبة وبعض املخلوقات احلية.

� 

التعاقب الثانوي: اكتب مصطلحي (التعاقب األويل) و(التعاقب 
خصائص  ذكر  الطالب  إىل  اطلب  ثم  السبورة،  عىل  الثانوي) 
ثم  مصطلح،  كل  حتت  إجاباهتم  وسجل  منهام.  بكل  تتعلق 
زمالئه  أمام  بينهام  االختالف  أوجه  تلخيص  أحدهم  إىل  اطلب 

يف الصف.
راجـع مفردات الدرس، وكلّـف الطالب العمل في مجموعات 
لتنفيذ نشـاط مفـردات الدرس الـوارد في كتـاب تنمية مهارات 
القراءة والكتابة، ثم رسـم خرائط مفاهيميـة للربط بين مفردات 

الدرس جميعها.


 تسـتطيع الشـجريات الصغرية النمو يف ظل  •

الغابة الصنوبرية، ويف النهاية متأل الغابة.
 بسـبب وجود الرتبـة واملجتمعـات احلية يف  •

النظام البيئي. أما التعاقب األويل فيحتاج إىل وقت طويل لبناء 
.الرتبة األساسية الرضورية حلياة األنواع األخر


اطلب إىل الطالب استعامل املوارد العلمية املختلفة للبحث يف آلية حدوث 
التعاقب يف نظام بيئي مائي مثل البحرية أو الربكة، ثم اطلب إليهم حتضري 

سلسلة من الرسوم لتمثل التغريات التي حتدث يف هذا النظام.

   
  

  
نِ مجتمـعٍ جديدٍ بدلَ  ءُ تكوُّ ـبُ الثانـويُّ هو بَدْ  التعاقُ
ـا. ويمكنُ  ه تمامً ـرْ عناصرُ ه لمْ تدمَّ مجتمـعٍ قائـمٍ قبلَ
 ، هـا حريقٌ رَ ـبِ الثانـويِّ أنْ يبـدأَ فـي غابـةٍ دمّ للتعاقُ
؛ بسببِ وجودِ التربةِ  ليِّ بِ األوَّ بسرعةٍ أكبرَ منَ التّعاقُ

وبعضِ المخلوقاتِ الحيّةِ.

جـرتْ مزرعةٌ فـإنَّ األعشـابَ تأخذُ في  فمثـالً إذا هُ
، وبعدَ سـنواتٍ تنمو  النمـوِّ فـي الحقـلِ المحـروثِ
، وبعدَ عدةِ سـنواتٍ  ، وتنمـو األشـجارُ الشـجيراتُ
أخر تتنافسُ األعشـابُ واألشجارُ للحصولِ على 
حاجاتهـا مـنْ ضـوءٍ ومـكانٍ وغـذاءٍ، وفـي النهايـةِ 
لُ المنطقةُ  ، وتتحوَّ تتغلَّبُ األشـجارُ على الشجيراتِ

إلى غابةٍ.

التّعاقـبِ  ـبِ الثانـويِّ تشـبهُ عمليـةَ  وعمليـةُ التعاقُ
لِّي في إحد جوانبِها؛ فبعدَ عدةِ سـنواتٍ تظهرُ  األوَّ
في منطقةِ الحريقِ طبقةٌ منخفضةٌ مليئةٌ بالشـجيراتِ 
ا كبيرةً خاللَ ٤٠  و وتصبحُ أشـجارً غيرةِ التي تنمُ الصّ
، وتصبحُ غابةً من جديدٍ (مجتمعَ ذروةٍ). أو٥٠ سنةً

  
     
       
       

      

      
      

   







ثالثًا: خامتة الدرس


ملخص مصور    ←
يتأمل الطالب صور الدرس وملخصاهتا؛ ملراجعة أهم األفكار 

التي وردت فيه.

 
 

انظر إىل التعليامت املطلوبة لعمل املطوية يف مصادر املعلم يف هناية 
الدليل.

أفكر، وأحتدث، وأكتب   ←
األنواع الرائدة. 

 

 
نمو احلزازيات واألشنات

تكون الرتبة

زيادة عمق الرتبة

أشجار حتجب الضوء

موت أشجار الصنوبر 

تكرس الصخور

نمو نباتات أكرب

نمو أشجار صغرية

نمو األخشاب الصلبة

ــار  ــج ــرة أش ــط ــي س
األخشاب الصلبة

   تشتمل المراحل األولى على نباتات قليلة 
تدعم سالسـل الغذاء البسـيطة، ثمّ تبدأ النباتات في النمو 
ويزداد عدد الحيوانات في النظام البيئي، وتوفر األشـجار 
والنباتات الكبيرة المواطـن للحيوانات. وتدعم المرحلة 

ا. األخيرة من التعاقب شبكات الغذاء األكثر تعقيدً
أعشـاب،  أشـنات،  (أ)      

شجيرات، أشجار.
األحـداث الطبيعيـة مثـل الفيضانات  
والزالزل والبراكين يمكن أن تدمر األنظمة البيئية. ويمكن 
أن تغير أنشـطةُ اإلنسـان األنظمةَ البيئية؛ منها قطع أشجار 
الغابات، وبناء المنازل، وقد تسبب بعض األنشطة التلوث.

  
ا لألنواع المهددة باالنقراض. يجب أن تُظهر المواضيع فهمً

كلّف الطالب عمل رسـوم علـى بطاقات خاصة توضح 
التغيرات في األنظمة البيئية، ثم اطلب إليهم كتابة أسباب التغيرات على 

الوجه اآلخر للبطاقات وهي: اإلنسان، الطبيعة، الحيوانات.

 كلّف الطالب عمل رسوم ووضع التعريفات عليها لتمثل 
خطوات كلٍّ من التعاقب األولي والتعاقب الثانوي.

دة  ف األنواع المهدّ كلّف الطالب تحضير لوحات لتَعـرُّ
عدُّ مهـددة باالنقـراض؟ وكيف يمكن  باالنقـراض ومواطنهـا، ولمـاذا تُ

إنقاذها؟
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٢٠ × ١٠  = ١٠٠ سنة

٢ ٢ سم = ٢٠ ملم، 










 مقالة بأسلوب مقنع. �

     
   



االسمُ   كتابةٌ علميةٌ



  أكتبُ عن 
نعة: كتابة مقْ

، وأكتبُ حولَ . ١ ـهِ لذلكَ ضِ ، وأبحثُ عنْ سـببِ تعرُّ ـــا لالنقراضِ ضً ا معرَّ أختـارُ حيوانًـا أوْ نباتً
. يَّةِ حمايةِ هذا الحيوانِ أوِ النَّباتِ منَ االنقراضِ ا اآلخرينَ بأهمِّ ، مقنعً الموضوعِ

٢ .. أكتبُ عنِ المحمياتِ الطبيعيةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ
٣ .. ورِ لما يحدثُ في المحميَّاتِ الطَّبيعيَّةِ أعرضُ على زمالئي بعضَ الصُّ

  

  
تِي علَى تنظيمِ أفكاري،  ، ثمَّ أستخدمُ المخططَ أدناهُ لمساعدَ أبحثُ عنْ نباتٍ أوْ حيوانٍ مهددٍ باالنقراضِ
، ثمَّ أكتبُ في اإلطارِ األيمنِ األخطارَ التي  ، وأينَ يعيشُ في اإلطارِ العلويِّ فأكتبُ اسمَ المخلوقِ الحيِّ
. مُ في اإلطارِ األيسرِ اقتراحاتٍ لحمايتِهِ ه، وأقدِّ ، وفي األوسطِ اآلثارَ الناتجةَ عنِ انقراضِ هِ دُ بانقراضِ تُهدّ

عر العرْ
ه في غرب المملكة  يكثر نموّ

القطْع الجائر للنباتات 
مواسم الجفاف

المحافظة على تنوعِ 
المخلوقات الحية في البيئة.

إنشاء محميات. منع اإلنسان 
منْ قطع هذه النباتات.

ستختلف إجابات الطالبِ

 

 . نَ االنقراضِ قنعةٌ لِحمايةِ نباتِ العرعـرِ مِ عتقدُ أنهـا مُ لٍ تُعبّرُ عنِ األسـبابِ التي يَ مَ كتـبَ فهـدٌ ثالثَ جُ
. ، وحرفَ (ر) أمامَ العبارةِ التي أعتقدُ أنها رأيٌ نعٌ قْ أكتبُ حرفَ (م) أمامَ العبارةِ التي أعتقدُ أنها سببٌ مُ

١ .. ر  شجرُ العرعرِ مكانٌ مناسبٌ يَستظِلُّ بهِ الناسُ في أثناءِ السفرِ

٢ .. ؛ حتَّى ال يَحدثَ اختاللٌ في النظامِ البيئِيِّ م يجبُ حمايةُ شجرِ العرعرِ

٣ .. مُ شجرُ العرعرِ لحمايةِ التنوعِ الحيويِّ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ م يُستخدَ

 

أكتُب عن


        
         
      

     
      

  
      

   

  
دةِ باالنقـراضِ مـنَ القضايـا  حمايـةُ الحيوانـاتِ المهـدَّ
. ومن أهمِّ  ا في دولِ الخليـجِ العربيِّ ، وخصوصً ـةِ المهمَّ

  . ا العربيُّ هَ هذهِ الحيواناتِ المَ

، الَّذي  هِ النَّاصعِ ـا العربيُّ حيوانٌ جميلٌ يتميَّـزُ ببياضِ هَ المَ
ا جعلَهُ يسـتحقُّ اسـمَ  ، ممَّ ـا فـي المـكانِ يجعلُـهُ واضحً
 ، ةِ حراويَّ . يعيشُ المها العربيُّ في المناطقِ الصَّ الوضيحيِّ
 على األعشابِ  ، ويتغذَّ مليَّةُ حيثُ الوديانُ والكثبانُ الرَّ

. ةِ حراويَّ والنَّباتاتِ الصَّ

في الماضـي كانت أعدادُ المها العربيِّ كبيرةً في شـبهِ 
هُ أصبـحَ اآلنَ مـنَ الحيواناتِ  الجزيـرةِ العربيَّـةِ، ولكنَّ
؛ وذلكَ ألسـبابٍ عديدةٍ  دةِ باالنقراضِ النَّادرةِ والمهدَّ
. وقد تضافرت جهودُ دولِ المنطقةِ  يدُ الجائرُ ها الصَّ أهمُّ
ى من هذا  ا للحفاظِ على ما تبقَّ ةِ معً وليَّ ماتِ الدَّ والمنظَّ
. ومن أهمِّ تلكَ الجهودِ إنشـاءُ أماكنَ  الحيوانِ الجميلِ
بيعيَّةِ.  هُ في المحميَّاتِ الطَّ هِ، ثمَّ إطالقُ رِ مناسبةٍ لتربيتِهِ وتكاثُ
ومنْ أهمِّ المحمياتِ التي تُولي عنايةً كبيرةً للمها العربيِّ 
محميـةِ محازةِ الصيدِ ومحميةِ عروقِ بني معارض في 

المملكةِ العربيةِ السعوديةِ.

الكتابُة المقنعُة
      

  
    

     
      

     
    

       

 
اطلب إلى الطالب اختيار مثال على 
حيـوان أو نبات مهـدد باالنقراض، 
وكتابـة فقـرة تلخـص فيها أسـباب 
باالنقـراض،  الكائـن  هـذا  تهديـد 
وأهم طرق حمايته من االنقراض.  






�

بيِّـن للطـالب أن الكتابـة المقنعة لهـا هدف محدد، وهـو إقناع 
القـارئ، أو دفعه التخاذ موقف محـدد، أو القيام بإجراء معين، 

ثم اسأل: 

ملـاذا جيب عـىل الشـخص أن يكتـب كتابـة مقنعـة؟  إلقناع  �
القارئ أو دفعه الختاذ موقف معني.

�
اطلـب إىل الطـالب قـراءة النـص حـول محاية املهـا العريب،  �

وحتديـد العبـارات التي متثل حقائـق، والعبـارات التي متثل 
آراء.

�
 بنيِّ للطالب أن اإلعالنات التجارية تعتمد عىل الكتابة التي  �

تقنع الناس برشاء منتج ما.

اطلب إىل الطالب العمل يف جمموعات؛ لكتابة إعالن قصري  �
لإلذاعـة؛ إلقنـاع الناس بالـرشاء، بحيث يتضمـن اإلعالن 

ا عىل األقل. حقيقة واحدة ورأيًا واحدً


وفِّر للطـالب مراجع ومواقع عىل اإلنرتنـت؛ إلجياد حقائق  �

لتوظيفها يف الكتابة.

وفِّر للطالب كتبًا توضح هلم خصائص الكتابة املقنعة. �






  

   

           
 

   
 

   
  
 



تحويـلُ  فيهـا  يتـمُّ  التـي  العمليـةِ  علـى  ـقُ  يُطلَ  
الغازيـةِ  هِ  حالتـِ إلـى  السـائلةِ  هِ  حالتـِ مـنْ  المـاءِ 

. عمليةُ

انتقالُ الكربونِ بينَ المخلوقاتِ الحيّةِ بشكلٍ مستمرٍّ   
ى  يسمَّ

نُ مجتمعٍ جديـدٍ بـدلَ مجتمعٍ سـابـقٍ قـائمٍ  ـوُّ تَكَ  
ى   يسمَّ

ى الحركةُ المستمرةُ للماءِ بين سطحِ األرضِ  تسـمَّ  
والهواءِ  

مادُ الذي يُصنعُ منَ النباتاتِ والحيواناتِ الميتةِ  السَّ  
ى  يسمَّ

رِ النظامِ البيئيِّ إلى نظامٍ بيئيٍّ جديدٍ  ى عمليةُ تغيُّ تسمَّ  
ومختلفٍ 

رُ مخلوقٍ مـنَ النوعِ يصبحُ هذا  مـا يمـوتُ آخِ عندَ  
النوعُ 
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�  
األفكار  ملراجعة  وملخصاهتا؛  الدروس  صور  الطالب  يتأمل 

الرئيسة التي وردت يف هذا الفصل.

 
للمزيد مـن المعلومات حول عمل المطويات راجع الصفحات 

األخيرة من هذا الدليل.





التبخر
دورة الكربون
 التعاقب الثانوي
دورة الماء
الدبال
التعاقب
ا منقرضً

     

 


 االسمالتاريخ اختبارُ الفصلِ أ

    
           





١ .. ةُ بينَ سطحِ األرضِ والهواءِ  ى حركةُ الماءِ المستمرّ تُسمّ

٢ .. ى عمليّةُ تغيّرِ النظامِ البيئيِّ إلى نظامٍ بيئيٍّ جديدٍ  تُسمّ

٣ .. ها بشكلٍ مستمرٍّ بـ  يُعرفُ انتقالُ الكربونِ بينَ المخلوقاتِ الحيّةِ وغيرِ

ما يموتُ آخرُ فردٍ منْها.. ٤ عندَ تصبحُ األنواعُ 

٥ .. عُ فوقَ سطحِ األرضِ بـ  تُعرفُ المياهُ التي تجري أو تتجمّ

، وفيها يكونُ عددُ أفرادِ المجتمعِ الحيويِّ . ٦ ى المرحلةُ األخيرةُ منَ التعاقبِ  تُسمّ
. أكبرَ ما يمكنُ

٧ .. ى األنواعُ األولى التي تعيشُ في منطقةٍ تخلو منَ الحياةِ  تُسمّ

ثمَّ . ٨  ، التربةِ نيتروجينيةً داخلَ  نُ مركباتٍ  يُطلقُ اسمُ  على عمليةٍ مستمرةٍ تكوّ
. عودةِ غازِ النيتروجينِ إلى الغالفِ الجويِّ

٩ .. يُستعملُ  لتسميدِ التربةِِ

ا.. ١٠ هُ تمامً رُ رْ عناصِ نِ مجتمعٍ جديدٍ بدالً منْ مجتمعٍ قائمٍ لم تُدمّ  بدءُ تكوّ

دورة الكربون

دورة الماء

التعاقب

منقرضة 

المياه السطحية

مجتمع الذروة

األنواع الرائدة

التعاقب الثانوي 

دورة النيتروجين 

الدبالُ 

 

     
   



االسمُ   مفرداتُ الفصلِ

؟. ١ ا يلي يُعدُّ شكالً منْ أشكالِ الهطولِ أيٌّ ممّ

الجليدُأ. 
الغيومُب. 
الضبابُج. 
دُد.   البَرَ

قدِ الجذريةِ . ٢ تؤدِّي البكتيريا الموجودةُ على العُ
ا في دورةِ: ا مهمًّ في البقلياتِ دورً

الكبريتِأ. 
الكربونِب. 
 النيتروجينِج. 
األكسجينِد. 

لُ فيهـا بخارُ الماءِ . ٣ أيُّ العمليّـاتِ التاليـةِ يتحوّ
؟ إلى ماءٍ سائلٍ

 التكثفُأ. 
الهطولُب. 
رُج.  التبخّ
النّتحُد. 

ضٌ لالختفاءِ . ٤ أيُّ أنواعِ المخلوقاتِ الحيّةِ معرَّ
؟ عنْ سطحِ األرضِ

المنقرضةُأ. 
المهددةُ باالنقراضِب. 
ادِج.  مجتمعُ الروّ
مجتمعُ الذروةِد. 

أيُّ المجتمعـاتِ الحيويـةِ اآلتيـةِ فـي النظـامِ . ٥
؟  البيئيِّ يمثلُ المرحلةَ األخيرةَ منَ التعاقبِ

ادِأ.  مجتمعُ الروّ
ضُ للخطرِب.  المجتمعُ المعرّ
مجتمعُ الذروةِج. 
المجتمعُ األوليُّد. 

مـا نـوعُ التعاقـبِ الـذي يحـدثُ بعـدَ اندالعِ . ٦
؟ ها بالكاملِ حريقٍ في الغابةِ إذا لمْ يتمَّ تدميرُ

التعاقبُ األوليُّأ. 
التعاقبُ الثالثيُّب. 
التعاقبُ الثانويُّج. 
تعاقبُ الذروةِد. 

    
أرسمُ دائرةً حولَ رمزِ اإلجابةِ الصحيحةِ فيما يلي:






oá```` s« pªr∏ p©dG oQÉ```` nµ ranC’G nh oäG nQÉ````¡ nªdG

 
؟  ماذا أعملُ

 ، ليُّ ـبُ األوِّ أبحـثُ عـن مـكانٍ يحـدثُ فيـه التعاقُ
 . والتعاقب الثانويُّ

بَ األوليَّ  ١. أكتـبُ فقرةً قصيرةً أصفُ فيهـا التعاقُ
. بَ الثانويَّ والتعاقُ

ها أو قـرأتُ عنها، يحدثُ  ٢. أفكـرُ في منطقـةٍ زرتُ
. أالحظُ أو أبحـثُ في أنواعِ النباتاتِ  بُ فيهـا التعاقُ
والحيوانـاتِ التـي تعيـشُ فـي المنطقـةِ. وأرسـمُ 

ا بناءً على مالحظاتي أو أبحاثي. ا توضيحيًّ مخططً
ا  ٣. بنـاءً علـى مالحظاتـي أوْ أبحاثي أكتـبُ تقريرً
بِ  ثبتُ حـدوثَ التعاقُ ـنُ قائمةً باألدلةِ التي تُ يتضمَّ

ها. في المنطقةِ التي اخترتُ
 

ا لمـا يحدثُ لهذهِ المنطقةِ إذا لمْ يتمَّ    أضعُ توقعً
ا. العبثُ بها مدةَ ٢٠ عامً

 

  

     

 كيفَ يسـبِّبُ حـرقُ الوقودِ  
؟ األحفوريِّ في عودةِ الكربونِ إلى الغالفِ الجويِّ

في أثنـاءِ عمليةِ  
مـا   ، لـيِّ األوَّ ـبِ  التعاقُ
التـي  الثـالثُ  المراحـلُ 
تحدثُ قبلَ المرحلةِ التي 

تظهرُ في الصورةِ التاليةِ؟

؟ لماذا تعدُّ الغاباتُ مواردَ متجددةً 

قنعُ فيها مجتمعي  أكتبُ مقالةً أُ 
ـحُ لماذا تعدُّ إعادةُ  . وأوضِّ بإعـادةِ تدويرِ الموادِّ

ا؟ ا جدًّ ا مهمًّ التدويرِ أمرً

أيُّ العملياتِ التاليةِ 
تظهرُ في الصورةِ؟

 أ. دورةُ الماءِ

ب. دورةُ الكربونِ  

ج. دورةُ النيتروجينِ  

بُ األوليُّ د. التعاقُ  

هلِ العبارةُ التاليةُ صحيحةٌ أم    
رُ إجابتي.  ؟ أفسّ خاطئةٌ

جميعُ أنواعِ البكتيريا الموجودةِ في التربةِ تلحقُ   
. الضررَ بالنباتاتِ

؟ كيفَ تتغيرُ األنظمةُ البيئيةُ   




 يتكون الوقود األحفـوري نتيجة تحلل 
الحيوانـات والنباتـات الميتـة تحت األرض بعـد تعرضها 
لضغـط وحـرارة شـديدين. عندمـا يحـرق النـاس الوقود 
األحفـوري بهدف الحصول علـى الطاقة ينطلـق الكربون 
من هذا الوقود إلى الجو مرةّ أخر في صورة ثاني أكسـيد 

الكربون

 اة، ثم تبـدأ أنواع  فـي البـدء تكـون الصخور معـرّ
الـرواد مثـل األشـنات والحزازيـات فـي النمـو. وتكـون 
مخلفـات النباتـات والحيوانـات الميتـة تربـة غنيـة، فتبدأ 
النباتـات الصغيـرة واألعشـاب والشـجيرات الصغيرة في 

النمو.

 وتتجـدد تنمـو  الغابـات  نباتـات  ألن    
ا  ا متجددً باستمرار؛ حيث تعتمد عىل الطاقة الشمسية مصدرً

للطاقة وتستخدمها يف عملية البناء الضوئي.

 سـتتنوع المقاالت، ولكنها يجب أن تُفسـر  
أهميـة إعادة التدوير بأنها تعيد إلـى البيئة المواد الضرورية 

للحياة.
.(ج) دورة النيرتوجني 
 .عبارة خاطئة. ليست جميع البكتيريا ضارة

بعـض أنـواع البكتيريـا تقـوم بـدور المحلالت فـي النظام 
البيئي، فهي تقوم بتحليل المخلوقات الحية بعد موتها.

 ١٤.  على الطالب اسـتخدام المعلومـات التي تعلموها 
فـي هذا الفصـل لإلجابة عن سـؤال الفكرة العامة. 
واإلجابـة هي : لألنظمة البيئية مناخات وخصائص 
فيزيائية مختلفة، ونباتات وحيوانات يتفاعل بعضها 

مع بعض.




يستعمل سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

:  عىل الطالب:  
 وصف التعاقب األويل والثانوي.  

تعيش يف مكان  التي  بالنباتات واحليوانات  قائمة   عمل 
معني.

 عمل قائمة باألدلة التي تؤكد حدوث التعاقب.
تمَّ  ما  إذا  معينة  ملنطقة  قد حيدث  ما  توقع حول   وضع 

العبث هبا.
  ينفذ ثالث مهام بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.







 .أ. سـقوط الماء نحـو األرض وجريانه فـوق المنحدرات
ل الماء من الحالة السائلة إلى الحالة  السهم رقم ١ يبين تحوُّ
الغازية. والسهم رقم ٢ يبين حالة التكثف. أما سقوط الماء 
نحو األرض على شـكل هطـول فهو بين السـهمين ٢و٣. 



 د.أشـجار كبيـرة وعاليـة. يبـدأ التعاقـب األولـي بصخور
جـرداء، يليهـا ظهـور األشـنات والحزازيات،ثـم يبدأ نمو 
ن  األعشـاب واألشـجار الصغيرة التـي تنمو بدورهـا لتكوّ

 األشجار الكبيرة والعالية في مجتمع الذروة. 
 ج. تنمو في ظروف ال تتوافر فيها كميات كافية من العناصر

الالزمة للحياة. األنواع الرائدة تتكون من األشنات وبعض 
النباتـات الصغيـرة التـي يمكنهـا النمو فـوق الصخور قبل 
تكـون طبقـات التربة، حيث ال تتوافر قبـل ظهورها نباتات 

 أو أزهار تحتاج إلى ملقحات. 
 ج.٣. الحيوانـات تطلق غاز ثاني أكسـيد الكربون في أثناء

 التنفس الخلوي. 



 ١ تذكر الحقائـق، والتعريفات، أويتطلب المسـتو 
خطوات العمل.  وضمن هذا المستو توجد إجابة صحيحة 

واحدة فقط.
 الشـرح تقديـم   ٢ المسـتو يتطلـب    

والتوضيـح، أو القدرة علـى تطبيق مهـارة. وتعكس اإلجابة 
ا للموضوع. ا واستيعابًا عميقً ضمن هذا المستو فهمً

 ٣ استخدام يتطلب المسـتو 
التحليـل واالسـتدالل، ومـا يتضمنـه مـن اسـتخدام  األدلة 
والمعلومـات الداعمـة. وفي هذا المسـتو يمكن أن يكون 

هناك أكثر من إجابة صحيحة.
 ٤  إكمال مجموعة يتطلب المسـتو 

من الخطوات المتعددة، كما يتطلب تركيب وبناء المعلومات 
المسـتقاة من عدة مصـادر أو من فروع متعـددة من المعرفة. 
وتعكـس اإلجابـات ضمن هـذا المسـتو التخطيـط بعناية 

واالستدالل المركب.
















. أدرسُ الشكلَ الذي يمثِّلُ دورةَ الماءِ أدناهُ  ۱ 

١
٢

٣

: السهمُ المشارُ إليهِ بالرقمِ ٣ يمثِّلُ
سـقوطَ المـاءِ نحـوَ األرضِ وجريانَهُ فوقَ أ. 

المنحدراتِ
لَ الماءِ إلى الحالةِ الغازيةِب.  تحوّ
حدوثَ عمليةِ التكثُّفِج. 
هطولَ الماءِ نحوَ األرضِد. 

نُ مجتمعُ الذروةِ في التعاقبِ األوليِّ من: يتكوّ  ۲ 

صخورٍ جرداءَأ. 
أشناتٍ وحزازياتٍب. 
أعشابٍ وشجيراتٍ صغيرةٍج. 
أشجارٍ كبيرةٍ وعاليةٍ د. 

لمـاذا يجبُ أن تكـونَ األنـواعُ  الرائـدةُ قادرةً   ۳ 
على تحملِ ظروفِ الحياةِ القاسيةِ؟

حاتِ    أ. جيبُ أنْ جتذبَ امللقّ

لَ املخلوقاتِ امليتةَ   ب. جيبُ أنْ حتلّ

  ج. تنمـو يف ظروفٍ ال تتوافرُ فيها كمياتٌ كافيةٌ 
من العنارصِ الالزمةِ للحياةِ

دَ املخلوقاتِ األخر بالغذاءِ د. جيبُ أن تزوّ  

: أدرسُ الشكلَ أدناهُ  ٤ 

١

٢
٣

٤

أيُّ األسهمِ يشيرُ إلى عودةِ الكربونِ إلى الغالفِ   
؟ الجويِّ في عملياتِ التنفسِ

١أ. 
٢ب. 
٣ج. 
٤د. 

 

  





 ج. وجـود التربـة أو بعـض المخلوقـات الحيـة. التعاقب
األولـي يبـدأ بظهور األنـواع الرائدة التي تسـهم في تفتيت 
الصخور وتشكيل التربة. أما في التعاقب الثانوي فإن التربة 
ن التربة تم  موجودة من التعاقب السابق؛ أي أن مرحلة تكوُّ

 اختصارها. 
 ا. قدرة الحيوان د. إذا كان عدد أفراد النوع الواحد قليالً جدًّ

علـى الدفاع عن نفسـه، أو العيش في األماكـن التي يعيش 
فيهـا اإلنسـان، وإذا اسـتطاع حماية صغاره مـن األخطار، 
جميعهـا أسـباب تزيد مـن فرصة بقائـه وتقلل مـن تهديده 

 باالنقراض. 
 تختلـف اإلجابـات. إجابـات محتملـة: أمثلـة علـى تغيير

اإلنسان للنظام البيئي: قطع األشجار، البناء على األراضي 
غيِّر النظـام البيئي:  الزراعيـة. أمثلـة علـى عوامـل طبيعيـة تُ
الزالزل والبراكين والفيضانات. إذا لم تتكيف المخلوقات 
الحيـة مـع التغيرات في النظـام البيئي، فإنهـا تصبح مهددة 

 باالنقراض. 
 فـي نمـوذج الطالـب، يتبخر المـاء من الـكأس، ويتصاعد

ليقترب مـن قالب الجليد البارد على الغطاء البالسـتيكي، 
فيبرد البخار ويتكثف، ثم تسـقط قطـرات الماء في الكأس 
مـرة أخـر. النمـوذج يحاكي عمليـات التبخـر والتكثف 

 والهطول التي تحدث في الطبيعة. 

أكبـرَ مـن  بسـرعةٍ  الثانـويُّ يحـدثُ  التعاقـبُ   ٥ 
: التعاقبِ األوليِّ بسببِ

دُ النباتـاتِ الجديـدةَ أ.  الصخـورِ التـي تـزوّ
ياتِ بالمغذّ

اب.  أنَّ المخلوقاتِ الحيةَ تتنافَسُ معً
وجودِ التربةِ أو بعضِ المخلوقاتِ الحيةِج. 
أنَّ التعاقبَ الثانويَّ يمر بمراحلَ أكثرَد. 

؟ ا باالنقراضِ متى يكونُ الحيوانُ مهددً  ٦ 

هِأ.  ا على الدفاعِ عن نفسِ إذا كانَ قادرً
إذا اسـتطاعَ العيشَ في األماكنِ التي يعيشُ ب. 

فيها اإلنسانُ
هِ من األخطارِج.  إذا استطاعَ حمايةَ صغارِ
اد.  إذا كانَ عددُ أفرادِ النوعِ قليالً جدًّ

    
ـحُ كيفَ يغيّرُ اإلنسـانُ النظامَ  أعطـي مثاالً يوضّ  ۷ 
حُ كيفَ تغيّرُ العواملُ  ؟ ومثـاالً آخرَ يوضّ البيئيَّ
؟ وماذا يحـدثُ إذا لم  الطبيعيـةُ النظـامَ البيئـيَّ
تسـتطعِ المخلوقـاتُ الحيـةُ التكيُّفَ مـعَ هذهِ 

؟ التغيراتِ

 : أدرسُ الشكلَ التاليَ  ۸ 

ـا مـاءٌ بغـالفٍ  أغلـقَ الطالـبُ فوهـةَ كأسٍ فيهَ  
، ووضـعَ فـوقَ  بالسـتيكيٍّ محكـمِ اإلغـالقِ
، ثـمَّ وضـعَ النمـوذجَ في  الغـالفِ قطعـةَ ثلـجٍ
حُ كيفَ يمثّلُ هذا النموذجُ دورةَ  . أوضّ الشمسِ

الماءِ في الطبيعةِ؟


١١٤٢١٣١، ١١١٥
١١٦، ٣١٣٠٤١١٧
٥١٣٢٦١٢٩
١١٤، ١٢٦٨١١٥، ٧١٢٧

   










  



 

 

١ كجمتربة

لفةخيط

٢سكني بالستيكية

2رشيط الصق

٤صلصال بألوان خمتلفة

٢٠ جمفازلني

٢قطعة خشب

٢قطعة فلني

٢قلم رصاص

١ماصة عصري

١٠مشبك ورق

٥ورقة

١ورقة مقواة



 

٢ كأس قياس

١ مثقب

١ مرش ماء

١ مسطرة

١ مغسلة

٢ وعاء

٢ وعاء بالستيكي مع غطاء غري شفاف











؟ فُ تضاريسُ األرضِ كيفَ توصَ

 
ما العمليات الطبيعية التي تؤثّر يف تشكيل األرض؟

 
 

  

     

. قالَ تعاىلَ

النمل.

  

 

    
 


  

     

  
    

  

  

 
 ما املصادر التي حيصل منها اإلنسان عىل الطاقة؟ 



مـا أمهيـة املحافظـة عىل املـاء واهلـواء خاليني من 
التلوث؟


 

  

   

  
  


  

   
 

  
    

   

  

  

. قالَ تعاىلَ

اجلاثية. 

 












 -  :الصفحات

يصنف معامل سطح األرض الفيزيائية، وتشمل معامل سطح  �
األرض ومعامل قاع املحيط.

ف أغلقة األرض.   � يُعرّ

ن املحيطات واجلبال. � يفرسّ تكوّ



 ّاملنظّم التخطيطي التصنيف 

التضاريس

الغالف اجلوي

الغالف املائي

القرشة األرضية

الستار

اللب اخلارجي

اللب الداخيل

   ص    ص 

 حيدد معامل سطح األرض. 

 


 صور ملظاهر سـطح 
األرض.

ا  لقاع املحيط.   يعمل نموذجً

  

وعـاء  صلصـال،    
بالسـتيكي، غطاء مقو غري شفاف 
مقسم ومثقب، رشيط الصق، ماصة 

عصري، مسطرة، ورق.

ا إضافية ملظاهر سطح األرض. امجع صورً  
 عمـل صفـني مـن الثقـوب بينهام مسـافات متسـاوية عىل 

الغطاء.






 -  :الصفحات

يناقش أسباب حدوث الزالزل. �

يصف كيف يتم رصد الزالزل وقياسها. �

يوضح كيف يثور الربكان. �

� . ل الرباكنيُ اليابسةَ  يصف كيف تشكّ

يناقش العالقة بني التعرية والرتسيب. �

 

 ّاملنظّم التخطيطي االستنتاج 

الزالزل 

بؤرة الزلزال

املركز السطحي

قوة الزلزال

التسونامي

الربكان

الالبة

التجوية

التعرية

الرتسيب

   ص     ص 

حلركـة  ـا  نموذجً يعمـل   
األرض لفهم أثر الزلزال. 

 

 قطـع مـن الفلني، 
وعاء، تربة، قطعة خشبية.

ا يبـني معدل   يعمـل نموذجً
سـقوط  نتيجـة  التعريـة  عمليـات 

األمطار. 

  


وعـاءان  تـربـة،     
متشـاهبان، قطعتان خشـبيتان، مرش 

ماء، كأس قياس، تربة.

 وضـع كمية من الرتبـة يف أكياس منفصلـة، وقصّ الفلني 
.° عىل نحو مائل بزاوية

 التـدرب عـىل رش املـاء عىل الرتبـة بكميات قليلة بشـكل 
يشبه هطول املطر.

   إرشاد   ماذا أعرف؟    ماذا أستنتج؟

 ارجع إىل: www.obeikaneducation.com* املدة الزمنية املقرتحة للدرس:  دقيقة تقريبًا.    










 -  :الصفحات

يصنف معامل سطح األرض الفيزيائية، وتشمل معامل سطح  �
األرض ومعامل قاع املحيط.

ف أغلقة األرض.   � يُعرّ

ن املحيطات واجلبال. � يفرسّ تكوّ



 ّاملنظّم التخطيطي التصنيف 

التضاريس

الغالف اجلوي

الغالف املائي

القرشة األرضية

الستار

اللب اخلارجي

اللب الداخيل

  دقائق    دقيقة  ص     ص 

 حيدد معامل سطح األرض. 

 


 صور ملظاهر سـطح 
األرض.

ا  لقاع املحيط.   يعمل نموذجً

  

وعـاء  صلصـال،    
بالسـتيكي، غطاء مقو غري شفاف 
مقسم ومثقب، رشيط الصق، ماصة 

عصري، مسطرة، ورق.

ا إضافية ملظاهر سطح األرض. امجع صورً التخطيط 
املسبـــق  

التخطيط  عمـل صفـني مـن الثقـوب بينهام مسـافات متسـاوية عىل 
املسبـــق

الغطاء.






 -  :الصفحات

يناقش أسباب حدوث الزالزل. �

يصف كيف يتم رصد الزالزل وقياسها. �

يوضح كيف يثور الربكان. �

� . ل الرباكنيُ اليابسةَ  يصف كيف تشكّ

يناقش العالقة بني التعرية والرتسيب. �

 

 ّاملنظّم التخطيطي االستنتاج 

الزالزل 

بؤرة الزلزال

املركز السطحي

قوة الزلزال

التسونامي

الربكان

الالبة

التجوية

التعرية

الرتسيب

  دقيقة    ص   دقيقة     ص 

حلركـة  ـا  نموذجً يعمـل   
األرض لفهم أثر الزلزال. 

 

 قطـع مـن الفلني، 
وعاء، تربة، قطعة خشبية.

ا يبـني معدل   يعمـل نموذجً
سـقوط  نتيجـة  التعريـة  عمليـات 

األمطار. 

  


وعـاءان  تـربـة،     
متشـاهبان، قطعتان خشـبيتان، مرش 

ماء، كأس قياس، تربة.

التخطيط  وضـع كمية من الرتبـة يف أكياس منفصلـة، وقصّ الفلني 
املسبـــق

.° عىل نحو مائل بزاوية
التخطيط  التـدرب عـىل رش املـاء عىل الرتبـة بكميات قليلة بشـكل 

املسبـــق
يشبه هطول املطر.

مجيع الطالب جمموعة صغرية جمموعة ثنائية فراد 






كيف يتغري سطح األرض؟

�  

ع  اطلـب إلـى الطـالب النظـر إلى صـور الفصـل، وتوقّ
الموضوعات الواردة في الدروس. ثم اتل اآلية الكريمة 
الـواردة فـي مدخـل الفصـل، وشـجع مـن يرغـب مـن 
الطـالب على تالوتها، ووضح لهـم معنى اآلية بوصفها 

مقدمة لموضوع الفصل.

� 

قبل عرض حمتو الفصل اعمل بالتعاون مع الطالب جدول 
التعلم أدناه بعنوان "أرضنا املتغرية" مستعمالً لوحة كرتونية، 
الفكرة  سؤال  الطالب  عىل  واطرح  احلائط،  عىل  ثبتها  ثم 

العامة: كيف يتغري سطح األرض؟ ثم اسأل:

ما سبب ثوران الرباكني؟ �

ما سبب حدوث الزالزل؟ �



أرضنا املتغرية

ماذا نريد أن ماذا نعرف؟
منا؟نعرف؟ ماذا تعلّ

عنـد  الـربكان  يثـور 
مـن  الصهـارة  خـروج 

باطن األرض.

اجلبال  ن  تتكـوّ هـل 
بالطريقـة  مجيعهـا 

نفسها؟

األرض   سـطح  يتغـري 
باستمرار.

قـاع  يبـدو  كيـف 
املحيط؟

استجابات  بعض  أعاله  الجدول  في  اإلجابات  تمثّل 
الطالب المحتملة.
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. قالَ تعاىلَ

النمل.

  

 

    
 


  

     

  
    

  

  



  

  اطلب إىل أحد الطالب قراءة املفردات بصوت 
عالٍ أمام الصف، ثم اطلب إليهم إجياد كلمة أو 
اثنتني ممّا تضمنته صفحات الفصل، مستعينني 
باملفـردات الـواردة يف مقدمتـه، واكتـب هذه 

الكلامت ومعانيها عىل لوحة جدارية.

مـرسد  اسـتخدام  عـىل  الطـالب    شـجع 
ف  املصطلحـات الوارد يف كتاب الطالب وتعرّ
معـاين املصطلحـات، واسـتخدامها يف تعابري 

علمية.

   
   



االسمُ   خريطةٌ مفاهيميّةٌ للفصلِ

  
نا المتغيرةِ: أُكملُ الخريطةَ المفاهيميّةَ التاليةَ عنْ أرضِ


   


  
  

 

التجوية

التعريةَ

الترسيب

تفتيتُ الصخور   

وإعادةُ تشكيلِ بعضِ 
التضاريسِ األرضيةِ

 نقل فتات الصخور 
والتربة إلى أماكن 

بعيدة

 دلتا األنهار

 الكثبانُ الرمليّةُ
 الطبقات الصخرية

بعضها  انـزالق 
بجانب بعض

ابتعـاد بعضها 
عن بعض

ـها  اقترابُ بعضِ
منْ بعضٍ

 حدوثَ الزالزل

 اتساعَ المحيطِ
 حدوثَ الزالزلِ

نَ الجبال  تكوُّ
 حدوثَ الزالزلِ

تسببُ

وينتجُ عنه

وينتجُ عنه

وينتجُ عنه

وتسببُ

وتسببُ

وتسببُ

تسببُ

تسببُ
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الفيزيائيـة،  � األرض  سـطح  معـامل  يصنـف 

وتشـمل معـامل سـطح األرض ومعـامل قـاع 
املحيط.

ف أغلفة األرض. � يعرّ

ن املحيطات واجلبال.  � يفرسّ تكوّ

www.obeikaneducation.com :أرجع إىل      

      
   



مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ االسمُ   

  
: ني علَى ملءِ الفراغاتِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

   
ا          .. ١ لمً عْ لُ سطحَ األرضِ           مَ ى المعالمُ الفيزيائيةُ التي تُشكِّ تُسمَّ
ا على سطحِ األرضِ هي      الجبال     .. ٢ المظاهرُ الفيزيائيةُ األكثرُ ارتفاعً
ى المناطقُ المنخفضةُ بينَ الجبالِ أوِ التاللِ      األودية     .. ٣ تُسمَّ
ى المناطقُ الواسعةُ والمسطّحةُ منَ اليابسةِ      السهول     .. ٤ تُسمَّ
المنطقةُ الكبيرةُ والمسطّحةُ التي تكونُ أعلى منَ المنطقةِ المحيطةِ هي      الهضبة     .. ٥
ثلُ األجسامُ المائيّةُ المالحةُ والكبيرةُ      المحيطات     .. ٦ تُمَ
ى المياهُ التي تجري طبيعيًّا وتنتهي بالبحيراتِ أوِ المحيطاتِ أوْ أجسامٍ مائيّةٍ أُخر      األنهار.. ٧  تُسمَّ

   
أكبرُ معالمِ األرضِ تحتَ الماءِ هو      قاع المحيط     .. ٨
ى      . ٩ ، ويمتدُّ على طولِ الشـاطئِ وهوَ مغطًّى بالمياهِ الضحلةِ يُسـمَّ  الجـزءُ المنحـدرُ منْ قاعِ المحيـطِ

الرصيف القاري      .

ى      المنحدر . ١٠  االنحـدارُ السـريعُ الذي يبدأُ مـنْ حافةِ الرصيفِ القـاريِّ حتى المرتفعِ القاريِّ يُسـمّ
القاري     . 

لُ ٤٠% منْ مسـاحتِهِ      . ١١ ، التي تُشـكّ ةِ وظهرِ المحيطِ ى المنطقـةُ المحصورةُ بيـنَ الحافاتِ القاريّ  تُسـمَّ
السهول القاعية المنبسطة     .

، هيَ      األخاديد البحرية     .. ١٢ أعمقُ منطقةٍ في قاعِ المحيطِ

      
   



مفرداتُ الدرسِ االسمُ   

  
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ





. ١.             التضاريس               هيَ معالمُ فيزيائيّةٌ لسطحِ األرضِ

. ٢.               الغالف الجوي            هوَ طبقةُ الهواءِ التي تحيطُ باألرضِ

. ٣.                       اللب                     هوَ الكتلةُ المركزيةُ لألرضِ

نُ منَ المياهِ التي على سطحِ األرضِ بجميعِ أشكالِها. ٤.              الغالف المائي               يتكوّ

ـن سـطحِ األرضِ ويشـملُ القـاراتِ وقيعـانَ  ٥.               القشرة األرضية             هـيَ الجـزءُ الصخـريُّ مِ
. المحيطاتِ

. ٦.            الغالف الصخري        القشرةُ األرضيةُ والجزءُ العلويُّ منَ الستارِ

. ٧.                       الستار                   طبقةٌ منَ األرضِ تقعُ أسفلَ القشرةِ األرضيةِ

 . ةٌ صلبةٌ ضخمةٌ تقعُ في الغالفِ الصخريِّ ٨.           الصفائح األرضية            ألواحٌ صخريّ

ها عندَ  اقتـرابِ إحد صفيحتينِ  ٩.           الجبـال           معالـمُ مرتفعـةٌ علـى سـطحِ األرضِ يتكـونُ بعضُ
 . أرضيّتينِ من األخرَ

      
   



االسمُ   نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ

  
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ





نُ سطحُ  . يتكوّ ، وهيَ جزءٌ منْ سطحِ األرضِ معالمُ سطحِ األرضِ هيَ       المعالم          الفيزيائيّةُ لألرضِ

. كما توجدُ معالمُ فيزيائيّةٌ  ؛ إذ تمتدُّ منَ الجبالِ العاليةِ إلى الوديانِ األرضِ منْ أنواعٍ مختلفةٍ منَ المعالمِ

تحتَ المسـطّحاتِ المائيّةِ الكبيرةِ، وتشـكلُ معالمَ       المحيطات      . ومنْ أهمِّ قياسـاتِ معالمِ سـطحِ 

. األرضِ قياسُ     االرتفاع       عنْ سطحِ البحرِ

نُ       الغالف المائي      . ويُقسمُ كوكبُ  . فالمياهُ على سطحِ األرضِ تكوّ ةِ طبقاتٍ نُ األرضُ منْ عدّ تتكوّ

نُ القشـرةُ  ها. وتتكوّ األرضِ إلـى:     القشـرة األرضيـة    ، ويقـعُ         السـتار       أسـفلَها، واللـبُّ في مركزِ

. ا       اللب الداخلي       فهوَ صلبٌ ، أمّ . ويكونُ        اللب الخارجي       سائالً والستارُ منَ الصخورِ

ى       الصفائح األرضية      . وألنَ هذهِ الصفائحَ  نُ الغالفُ الصخريُّ لألرضِ منْ ألواحٍ صلبةٍ تُسـمَّ يتكوّ

نَ الجبالِ و       اتساع قاع المحيط          .  تقعُ  فوقَ موادَّ مائعةٍ فإنَّها تتحركُ مسبِّبةً تكوُّ
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عالمَ الموجودةَ في قاعِ  . والشـكلُ التالي يبيّنُ المَ ال تُظهرُ صورُ المحيطِ معالمَ قاعِ المحيطِ تحتَ الماءِ

. ، التي ال أستطيعُ رؤيتَها منْ فوقِ سطح ِالماءِ المحيطِ

 
   

  



  

  

 

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ

؟. ١ ما أكثرُ المناطقِ انبساطًا في تضاريسِ قاعِ المحيطِ
السهول القاعية المنبسطة.

رُ . ٢ ؟ أذكرُ أمثلةً تفسِّ هَ معالمُ قاعِ المحيطِ معَ معالمِ سـطحِ األرضِ على القاراتِ كيفَ يمكنُ أنْ تتشـابَ

إجابتي.
توجد الجبال على كل منهما، األخاديد الموجودة في المحيط تتشابه مع الوديان الكبيرة الموجودة على القارات، 

كما توجد سهول قاعية منبسطة في قاع المحيط تشبه السهول الشاسعة على اليابسة.


    

أقرأُ الشكلَ االسمُ   

            

 


لِ التاريخاالسماختبارُ الدرسِ األوّ
        

١ .: أكبرُ المعالمِ التي توجدُ في المحيطِ هيَ
السهولُ القاعيّةُأ. 
ةُب.  الجبالُ البحريّ
الرصيفُ القاريُّج. 
ظهرُ المحيطِد. 

نُ منْ صخورٍ قريبةٍ . ٢ أيُّ جزءٍ منَ األرضِ يتكوّ
؟ منْ درجةِ االنصهارِ

القشرةُ األرضيّةُأ. 

الغالفُ الصخريُّب. 

)ج.  الغالفُ اللدنُ (المائعُ

تارُ السفليُّد.  السّ

٣ .: نُ لبُّ األرضِ الخارجيُّ منْ يتكوّ
صخورٍ صلبةٍأ. 
صخورٍ منصهرةٍب. 
فلزاتٍ صلبةٍج. 
فلزات منصهرةٍد. 

مقِ . ٤ عُ تحديدِ  في  يُستخدمُ  يأتي  ا  ممّ أيٌّ 
 : ةٍ المحيطِ بدقّ

السبرُ الصوتيُّأ. 
 التسوناميب. 
وءُ ج.  الضّ
مقياسُ رخترد. 

رُ إجابتي. ؟ أُفسِّ ا منَ الغالفِ الحيويِّ . هلْ يُعدُّ ستارُ األرضِ جزءً  التفكيرُ الناقدُ


      

    

 

  

  

 

   

فُ دَ الهَ
ها. صُ معالِمَ سطحِ األرضِ وأُصنِّفُ أَتفحَّ

اتُ وَ طُ الْخُ
. أنظرُ إلى الصورِ  

. دُّ قائمةً بمعالمِ سطحِ األرضِ الظاهرةِ في الصورِ  أُعِ

 
 
 
 

؟ ، وفيمَ تَختلفُ هِ المعالمُ هُ هذِ  فيم تَتشابَ  

 
 
 
 




      

    
، وأعيدُ تشكيلَه، بحيثُ يمثلُ تضاريسَ   أَضعُ الصلصالَ في قاعِ الوعاءِ

. رَ يةٍ أُخْ الئِي بأوعِ مَ لُ زُ عَ فْ لِكَ يَ ذَ كَ . وَ حيطِ قاعِ المُ

قِيمِ  رْ عَ تَ ةٍ مَ يَ ـاوِ تَسَ ـافَاتٍ مُ سَ لَى مَ ثقبٍ عَ عاءَ بِغِطَاءٍ مُ نَّا الوِ لٌّ مِ  يُغطِّي كُ

. وبِ الثُّقُ

مالئي.  أتبادلُ األوعيةَ معَ أحدِ زُ

 ، ستيكيَّةَ بلطفٍ في ثقوبِ الغِطاءِ ةَ البالَ طُ الماصَّ  أُسقِ  

لِّ مرةٍ. ا في كُ اصتْهَ ةَ التِي غَ افَ وأَقِيسُ المسَ

عالمِ   أستعملُ نتائجَ قياساتي ألجدَ ارتفاعَ مَ     

ها. ، ثم أرسمَ النموذجِ

تَضاريسِ  معَ  مي  ورسْ نتائِجي  وأقارنُ   ، الوعاءِ غطاءَ   أنزعُ 

. ومظاهرِ قاعِ المحيطِ
 
 
 
 

العمقُرقمُ الثقبِ





 •.   عينةٍ منَ الطينِ الطريِّ
 •. وعاءٍ بالستيكيٍّ
طرةٍ.•  مِسْ
ماصة بالستيكية.• 
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كتابةٌ علميةٌ االسمُ   

      
   



 

  أكتبُ عن 
، ثم أكتبُ مقالةً  . أختارُ الفكرةَ الرئيسـةَ اتِ العمالقةِ كتابة توضيحية: أبحثُ عنْ حركةِ القارّ

. توضيحيةً معَ التفاصيلِ التِي تدعمُ فكرتي الرئيسةَ

  

 

أبحثُ في مصادرِ المعلوماتِ عنْ بعضِ األدلةِ التي جعلَتِ العلماءَ يعتقدونَ أنَّ القاراتِ الحاليةَ نتجتْ 
عنِ انفصالِ قاراتٍ عمالقةٍ وحركتِها.

ستختلفُ إجاباتُ الطالبِ

ا قارات عمالقة  ل معً القارات الحالية كانت متصلة وتشكّ

الصخور الموجودة على 
امتداد حوافّ القارات 

متشابهة في أنواعها وأعمارها

األحافير الموجودة على 
امتداد حوافّ القارات 

متشابهة في أنواعها وأعمارها

بعض حوافّ القارات 
ا المتقابلة تكاد تنطبق معً

 

. أكتبُ كلمةَ  ي في أثنـاءِ البحثِ عنْ معلوماتٍ حـولَ الموضوعِ إلـى الجملتَيْنِ التاليتَيـنِ ـلَ زميلـِ توصّ
. وكلمةَ (ال) أمامَ الجملةِ التي  ) أمامَ الجملةِ التي يُمكنُ أنْ تَدعمَ فرضيةَ أنَّ القاراتِ كانتْ متصلةً (نَعمْ

: ال تَدعمُ هذهِ الفرضيةَ

١ .. ال حوافُّ قاراتِ العالمِ تُطلُّ على المحيطاتِ

٢ .. نعم تُوجدُ أنواعٌ متشابهةٌ منَ الصخورِ على امتدادِ الحوافِّ المتقابلةِ للقاراتِ الحاليّةِ

      
   



االسمُ   كتابةٌ علميةٌ

  

قالتـي، وهذهِ الجملـةُ يجبُ أنْ تَحمـلَ الفكرةَ الرئيسـةَ حولَ حركـةِ القاراتِ  أكتـبُ جملـةً تبـدأُ بها مَ
. العمالقةِ

ل قارة واحدة ضخمة.  يعتقد العلماء أن القارات التي نعرفها اليوم جميعها كانت متصلة وتشكّ

ا  ، وأسـتخدمُ أوراقً دةِ المقالِ ، ثمَّ أبدأُ كتابةَ مسـوَّ صِ بعدَ ذلكَ أراجعُ األدلةَ التي تمَّ تَضمينُها في الملخَّ
ي التقريرَ بفقرةٍ تُعبّرُ عنْ  ، ثمَّ أُنهِ نُ مقالتِي الحقائقَ والتفاصيلَ التي تَدعمُ الفكرةَ الرئيسةَ . وأضمّ منفصلةً

. خالصةِ المقالةِ

 

تيْنِ في فقرةٍ واحدةٍ، وأستخدمُ كلماتٍ مناسبةً  صُ الجملَ فيما يلي بعضُ الفقراتِ التي كتبَها زميلي. ألخِّ
: ملِ لربطِ الجُ

ها متصلةً بقارةٍ عمالقةٍ واحدةٍ.. ١ كانتِ اليابسةُ جميعُ
٢ .. لُ جميعَ اليابسةِ أطلقَ العلماءُ اسمَ القارةِ األمِّ على القارةِ التي كانتْ تشكّ

 . اها العلماء القارة األمَّ كانت اليابسة جميعها متصلة بقارة عمالقة واحدة سمّ

       
؟. ١ ضُ مقالتِي الفكرةَ الرئيسةَ بوضوحٍ هلْ تَعرِ
؟. ٢ نتْ مقالتِي الحقائقَ والتفاصيلَ التي تَدعمُ الفكرةَ الرئيسةَ هلْ تضمّ
؟. ٣ هلْ توصلتُ إلى استنتاجاتٍ صحيحةٍ في نهايةِ المقالةِ
ها؟. ٤ حتُ أخطاءَ القواعدِ اللغويةِ والتهجئةِ وعالماتِ الترقيمِ جميعَ هلْ صحّ








يصنف معامل سـطح األرض الفيزيائية، وتشـمل معامل سطح  �
األرض ومعامل قاع املحيط.

ف أغلفة األرض. � يعرّ

ن املحيطات واجلبال � يفرسّ تكوّ

: تقديم الدرس أوالً
� 

اطلب إىل الطالب النظر من خالل النافذة ووصف ما يشاهدون.
إجابات حمتملة: أرض مستوية، هضاب، تالل، جبال.

إذا اسـتطعت الطـريان فـام املعـامل األخـر التـي قـد تراها؟  �
إجابات حمتملة: شواطئ، حميطات، بحار، وبحريات.

ماذا تتوقع أن تر لو اسـتطعت الوصول إىل مركز األرض؟  �
إجابـات حمتملة: باطن األرض من السـطح إىل املركز مكون 
مـن صخور. كـام تزداد درجة احلرارة كلـام زاد العمق، ولب 

األرض يتكون من مواد منصهرة.

وجه انتباه الطالب إىل سؤال (أنظر وأتساءل) يف 
الصورة، واسأل: 

ما هذه املعامل؟ إجابات حمتملة: نر سالسـل اجلبال،  �
واألهنار، والبحر، والنهر.

اكتـب األفـكار عـىل السـبورة، والحـظ أي مفاهيم غري 
صحيحة لد الطالب، وعاجلها يف أثناء سري الدرس.


اعرض عىل الطالب خريطة بلدك، واسأل: 

ما املناطق الظاهرة يف اخلريطة؟ ستختلف اإلجابات. �

ما أشكال اليابسة واملاء الظاهرة يف اخلريطة؟ ستختلف اإلجابات. �
والرتاكيب  الطبيعية  واحلدود  املعامل  بني  الفرق  فهم  عىل  الطالب  ساعد 
واحلدود التي صنعها اإلنسان ومنها: املدن واحلدود اجلغرافية بني الدول.



  
 

      
    

  





 دقائق  فراد

 تزويـد الطـالب بصـور حـول معامل سـطح 
األرض.

 حيدد الطالب معامل سطح األرض من الصور.



   سـتتنوع اإلجابات. إجابـات حمتملة: حميـط، جبل، هضبة، 
بحـرية، صحـراء، هنـر، جزيـرة. قـد يذكر بعـض الطالب 

السحب عالج املفاهيم اخلاطئة.

 ستختلف اإلجابات. 
 سـتتنوع اإلجابات. تقبّل اإلجابات املنطقية كلها. 
ـم الطـالب املعـامل إىل يابسـة وميـاه. وقـد يصنفون  قـد يقسّ

السحب من املعامل، وهنا جيب أن يتضمن تصنيفهم اهلواء.
 إجابة حمتملة: التجويـة والتعرية، حركة األرض،  

اندفاعات بركانية، الزالزل، الفيضانات، تغريات املناخ.



جيب أن يظهر يف الصور التي جيمعها الطالب هنر أو شالل أو أي 
ل بفعل تعرية  جمر مائي، وأن تشتمل فرضيتهم أن الوادي تشكّ
الفرضية تصميم  اختبار  املياه. ومن طرائق  الصخور عن طريق 
ا من الزمن.  جتربة لصب املياه فوق صخر طري لفرتة طويلة جدًّ
يمكن حتضري صخر من الطباشري والرمل ومواد أخر ملحاكاة 
حتى  طويالً  وقتًا  يستغرق  احلقيقي  الصخر  ألن  الصخر؛  تعرية 

حتدث له عملية التعرية، وهم ال يستطيعون رؤية حدوثها.



كلّف الطالب اختيار أحد املعامل يف بلدهم، أو أحد املعامل املعروفة 
ا مثل قمة إفرست، ثم اطلب إليهم وضع فرضية تبني كيف  عامليًّ

لت. تشكّ

يستخدم سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

   يصف أوجه التشـابه واالختالف بني املعامل املعروضة 
يف الصور.

          يعد قائمة باملعامل املعروضة يف الصور.

ا عىل معايري واضحة.            يصنف املعامل إىل جمموعات اعتامدً

           حيـدد العمليـات التي يمكـن أن تشـكل كل واحد من 
املعامل املعروضة يف الصور.

 ينفذ ثالث مهامّ بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة. 

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.



   


      


    

        

       

 
         

  

       
 

 
          
          

    

 

          
          

 

      

     

          
          

 

       

     

 

 





ثانيًا: تنفيذ الدرس


 اطلـب إىل الطـالب قراءة الـدرس وصوره، 
وتعرف املواضيع التي يتعلموهنا.

اطلـب إىل الطـالب إجابـة أسـئلة املخطـط التمهيـدي للـدرس 
الـواردة يف كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة، ثم اطلب إليهم 
مراجعـة إجاباهتـم وتعديلها بعـد االنتهاء من دراسـة كل عنوان 

رئيس يف الدرس.

 اكتب املفردات عىل السبورة، واسأل:
هل تتشـابه بعض هذه املفردات؟ وكيف؟ ناقش الطالب يف  �

الدالئـل التـي يعطيها هذا التشـابه، فبعـض املفردات حتوي 
كلمة (الغالف)، وبعضها اآلخر حتوي كلمة (اللب).

  
كلف الطالب تعبئة املنظم التخطيطي 
قـراءة كل صفحتـني مـن  بعـد   ١١

الدرس؛ حيث يمكن االستعانة بأسئلة (أخترب نفيس).


� 

ارشح للطالب أن معامل سطح األرض تتضمن كالًّ من مظاهر 
اليابسة واملياه. ثم اسأل:

اذكـر بعـض معـامل األرض يف اململكـة العربيـة السـعودية.   �
إجابات حمتملة: الوديان، البحار، الينابيع، اجلبال، اهلضاب.

هل توجد معامل مائية  يف منطقتك؟ اذكرها إن وجدت.ختتلف  �
اإلجابات. إجابات حمتملة: الينابيع، اجلداول، البحار.

� 

ء مـن حتزيزات ونتوءات وبُـروز، ومنها  تضاريـس: ما عىل اليشّ
كلمـة (رضس) ملا فيـه من نتوءات وبـروز. وتضاريـس الوجه: 
جتاعيـده أو مالحمه. واطلب إىل الطـالب الربط بني معنى الكلمة 
واستخدامها العلمي يف علم األرض واجلغرافيا؛ حيث تعني كلمة 

(تضاريس) ما عىل سطح األرض من مرتفعات ومنخفضات.

من  الفردية  الفروق  ملبدأ  ا  وفقً الطالب  احتياجات  األنشطة  هذه  تلبي 
خالل:

يف  تقع  معامل  ثالثة  أسامء  ذكر  الطالب  كلّف  دعـم إضــايف 

منطقتهم.

إثــــــراء  اطلـب إىل الطـالب أن يبحثـوا إذا كان هنـاك 

. مي جبالً ارتفاع حمدد إذا جتاوزه التل سُ



 






 

 



 

   
نـا الغاليةِ أو إلـى مناطقَ  ما تسـافرُ عبـرَ بالدِ  عندَ مـاذا تَـرَ
؟ إنكَ تَر الشـواطئَ الرمليةَ والشـواطئَ  أخر من العالمِ
، وقد تشـاهدُ تـالالً وهضابًا وجبـاالً وصحاريَ  الصخريـةَ
 . ووديانًا. قد تسـافرُ متنقالً عبرَ البحارِ واألنهارِ والبحيراتِ
لُ التضاريسَ وهي المعالمُ الطبيعيةُ  جميعُ هذهِ المعالمِ تشكِّ
ه  . ولكلِّ واحدٍ من هذه التضاريسِ خواصُّ لســطحِ األرضِ
ه. وقدْ  لُ بطريقةٍ مختلفةٍ عنْ غيرِ ه، وتجعلُه يتشـكّ التي تميّزُ
ها  أشـارَ القرآنُ الكريمُ إلـى بعضِ هذهِ التضاريـسِ باعتبارِ
ه تعالى: . منْ ذلكَ قولُ ا على عظمةِ خالقِها عزَّ وجلَّ شـاهدً

 النبأ.

  ←
     

←


 
 


 

 
 

  ←
 

 







   





� 
اطلب إىل الطالب دراسة الشكل الذي يبني معامل سطح األرض 
يالحظوهنا،  التي  املعامل  تسمية  ثم  و١٤٥،   ١٤٤ الصفحتني  يف 
تعريف  صياغة  ثم  اآلخر،  من  معلم  كل  به  يمتاز  ما  وتوضيح 

لكل معلم. واسأل:
أي التضاريـس يمكنـك متييزهـا؟ إجابات حمتملـة: اجلبال،  �

التالل، اهلضبة، الصحراء. 


 إجابة حمتملة: الشاطئ، خط الشاطئ. •
 جيـب أن تتضمـن إجابـات الطـالب املعامل  •

املوجودة يف مناطقهم.

  اكتب أسامء جمموعة من التضاريس عىل 
السبورة، مثل اجلبال واملحيطات واألهنار. ناقش مع الطالب معنى كل 

كلمة باستخدم مجل ذات نمط واحد مثل :
اجلبل   املاحلة.   باملياه  مغطاة  األرض  سطح  من  واسعة  مساحة  املحيط    
إىل  تطلب  أن  ويمكن  ا.  كبريً ا  ارتفاعً ترتفع  األرض  سطح  من  منطقة 
علم، وإعداد مطوية تبني صورة املعلم،  الطالب البحث عن صور لكل مَ

ويكتب حتته اجلملة التي متت صياغتها.
مستو مبتدئ يكتب الطالب أسامء التضاريس يف الفراغات 

املخصصة يف مجل صاغها املعلم.
مستو عادي يكتب الطالب تعريف التضاريس بكتابة مجل عىل 

نمط اجلمل التي متت صياغتها يف أثناء مناقشة النشاط.
مستو متقدم يصف الطالب التضاريس بدقة مستخدما مجال 

تامة.

نمط اجلمل التي مت صياغتها يف أثناء مناقشة النشاط.
مستو متقدممستو متقدم يصف الطالب التضاريس بدقة مستخدما مجال 

تامة.

           
            

   

         

      

 

 

 
 . ا فوقَ سطحِ األرضِ  منطقةٌ مرتفعةٌ كثيرً

. ، وأكثرُ استدارةً ا منَ الجبلِ  أقلُّ ارتفاعً

. ينِ  منطقةٌ منخفضةٌ تمتدُّ بينَ جبلينِ أو تلَّ 

ه عاليةٌ  ، جوانبُ ) وادٍ ضيِّقٌ  ( الوادِي السـحيقُ
. وشديدةُ االنحدارِ

 الجانبُ الحادُّ الميلِ منَ الصخورِ أو التربةِ. 

  .  منطقةٌ واسعةٌ منبسطةٌ

ي  ا منَ األراضِ ـً  منطقةٌ منبسـطةٌ أكثرُ ارتفاع
المحيطةِ.

يها.  أرضٌ واسعةٌ يندرُ هطولُ األمطارِ علَ

 . ى امتدادِ حافةِ المسطحاتِ المائيِّةِ  أرضٌ علَ

 .  كومةٌ أو نتوءٌ منَ الرمالِ 

 
اةٌ بالمياهِ   مسـاحةٌ واسعةٌ مغطَّ 

 . المالحةِ

 . ه اليابسةُ معَ الماءِ  خطٌّ تلتقِي عندَ
 مساحةٌ طبيعيةٌ لجريانِ الماءِ وانتقالِه. 

.   نهرٌ صغيرٌ أو جدولُ ماءٍ يصبُّ في نهرٍ كبيرٍ
 تيـارٌ منَ الميـاهِ الطبيعيةِ يسـقطُ منْ مكانٍ   

 . مرتفعٍ

ي  ـا األراضِ  مسـاحةٌ منَ الميـاهِ تحيطُ بهَ   
 . اليابسةُ

ـى مياهِ النهـرِ وميـاهِ المحيطاتِ أو  لتقَ  مُ
 . البحارِ

لُ عندَ مصبِّ  ا شـكلُ المثلثِ تتشكَّ  أرضٌ لهَ
 . النهرِ

 








� 

ساعد الطالب عىل تعريف املعامل التالية بكلامهتم اخلاصة: املنحدر 
القاري، األخدود، اجلبال البحرية، ثم اسأل:

أين توجد هذه املعامل؟ إجابات حمتملة: يف القارات واملحيط. �



 سهول قاعية منبسطة.

←

سـاعد الطـالب عـىل مراجعـة مفـردات الـدرس، واطلب إىل 
أحدهـم اختيـار أحـد معـامل سـطح األرض، وإىل طالـب آخر 
ـا عـىل وضـع تعريف  اسـتعامله يف مجلـة تامـة. وسـاعدهم أيضً
للمصطلحـات التاليـة: الرصيـف القـاري، املنحـدر القـاري، 

السهول القاعية املنبسطة، اجلبال البحرية.

ا ملبـدأ الفــروق  ـً تلبـي هــذه األســئلة احـتياجــات الطـالب وفقـ
الفـرديـة مـن خـالل:

دعـم إضــايف اذكــر ثـالثـة أنــواع مـن املـعـامل قـد جتـدهـا 

فــي قـاع املحـيـط. إجابـة حمتملة: الوديان، األخاديـد، ظهر املحيط، 
اجلبال البحرية.

إثــــــراء كيف خيتلف سطح املحيط عن القاع؟ سـطـح 
املحـيط يبدو مســتويًا، أما قـاع املحـيط ففـيه وديـان وأخـاديـد، أي 

. أنه غري مستوٍ



   
رَ التضاريسِ الرئيسةِ لسطحِ اليابسةِ  هل تسـتطيعُ تذكُّ
ها تحتَ  ا؟ هل هناك تضاريسُ تشبهُ التي درستَها سابقً
؟ لو استطعتُ أن أغوصَ  سطحِ مياهِ المحيطاتِ والبحارِ
تحتَ سطحِ مياهِ المحيطِ فسوفَ أشاهدُ معالمَ تشبهُ 

: . ومنْ أهمِّ هذهِ المعالمِ الجبالَ والوديانَ والسهولَ

ئَ   وهو شـريطٌ يحاذي شـواطِ     •
ا، ويمتدُّ منْ خطِّ الشاطئِ  القارةِ، وهو يميلُ ميالً خفيفً
ا. ، حيثُ يصيرُ االنحدارُ شـديدً حتـى حافةِ المنحدرِ

، حيثُ   يبدأُ منْ حافةِ الرصيفِ    •
ا، ويتزايدُ انحدارُ السـطحِ نحوَ  يتزايـدُ العمقُ سـريعً

. قاعِ المحيطِ

 ٍ ميـلٍ خفيـف منطقـةٌ ذاتُ        •
. تلي المنحدرَ القاريَّ

 ،  أعمقُ مناطقِ قاعِ المحيطِ   •
 . يِّقِ ها الضَّ زُ بطولِها الكبيرِ وعرضِ تتميَّ

 سلسـلةٌ جبليةٌ طويلةٌ تحتَ الماءِ    •
عٌ يكـونُ على قمةِ  هـا بشـكلٍ طوليٍّ وادٍ متصدِّ يخترقُ

. هذهِ الجبالِ

 سـهولٌ شاسـعةٌ تعدُّ      •
    من 

١٠
 _ ٤ لُ    ا، وتشـكِّ أكثـرَ مناطقِ قاعِ المحيطِ انبسـاطً

ه. مساحةِ قاعِ

 ،  جبالٌ ترتفعُ منْ قاعِ المحيطِ   •
مـن دونِ أنْ تعلـوَ فوقَ سـطحِ المياهِ. فـإذا ارتفعتْ 

 . ا بركانيةً يَتْ جزرً مِّ فوقَ سطحِ الماءِ سُ

 
      
      



 
   

  



 

  

   





 دقيقة  جمموعات ثنائية

ا لقاع املحيط.  يعمل نموذجً

 صلصـال، وعاء بالسـتيكي، غطـاء مقو غري 
شـفاف مقسـم ومثقب، رشيط الصـق، ماصة عصري، مسـطرة، 

ورق.

 عمـل صفـني مـن الثقـوب بينهام مسـافات 
ح  متسـاوية عـىل الغطاء مسـتعينًا بـرأس القلـم أو املثقـب. وضّ

للطالب أن الغطاء يمثل مستو سطح املاء يف املحيط.

ع الطالب عىل تشكيل الصلصال بارتفاعات خمتلفة.    شجّ

 (   عىل الطالب عدم دفع ماصة العصري البالسـتيكية (املجسّ

ة؛ ألن ذلك يعطي نتائج غري دقيقة. داخل الصلصال بشدّ

  ارشح للطـالب أن عليهـم قيـاس طول جـزء املجس الذي 

يظهر فـوق الغطاء، ثم طـرح قيمته من الطـول الكيل؛ ملعرفة 
ارتفاعات معامل املحيط.


 مرتفعـات وسـط املحيـط (ظهـر املحيـط)، واجلبـال  •

البحرية.
 األخاديـد البحريـة؛ ألهنا أعمـق معامل قاع  •

املحيط.



 رتب مقاعد الطالب عىل شكل U أو عىل شكل دائرة،  وسوف يشجع هذا 
ا يشارك فيه اجلميع  رْ حوارً الطالبَ املرتددين عىل املشاركة يف النقاش، ثم أدِ

حول أرض قاع املحيط.



 
      

 

     
      
      
    

 

ـلَ العلماءُ إلى معرفةِ شـكلِ وتركيبِ معالمِ  توصّ
قاعِ المحيطِ باسـتعمالِ غواصـاتٍ صغيرةٍ مزودةٍ 
 ، ، وأدواتٍ لقيـاسِ بيئـةِ المحيـطِ بـآالتِ تصويـرٍ
. كما اسـتفادوا من صورِ  وأذرعٍ لجمـعِ العينـاتِ
يسـتطيعونَ  اليـومَ  وهـمُ   . االصطناعيـةِ األقمـارِ 
تحديدَ عمقِ أيِّ نقطةٍ في أعماقِ المحيطاتِ بدقةٍ 
ـبرِ الصوتيِّ الذي يعملُ وفقَ  عـنْ طريقِ جهازِ السّ

 . دَ مبدأِ الصوتِ والصّ

      

   
      
       

 

         
    

     

              
    

  

       
    

        
   

 






� 

ناقش الطالب يف تركيب طبقات األرض، ثم اسأل:

مـا الطبقـات اخلارجية لألرض؟ الغالف اجلـوي هو الطبقة  �
اخلارجية لألرض، وتتضمن مجيع الغازات حول األرض.

أيّ طبقـات األرض يغطي ٧٠ تقريبًا من سـطح األرض؟  �
الغالف املائي.

مـا الـذي يميز اللب الداخـيل من اللـب اخلارجي لألرض؟  �
اللـب الداخيل يتكون مـن مواد صلبة، بينـام اللب اخلارجي 

يتكون من مواد سائلة.

←

ح للطـالب مفهوم (الغـالف)، وأنه غطاء  الغـالف اجلوي: وضّ
حييـط بـيشء. وألن األرض كرويـة فـإن األغلفـة التـي حتيط هبا 

تكون كروية. ثم ناقش معهم مكونات الغالف اجلوي.

ح للطالب أن هـذا الغالف أُطلق عليه صفة  الغـالف املائي: وضّ
املائـي ألنه يتكـون من املاء. وهـو يغطي حوايل ٧٠% من سـطح 

األرض.

ح للطالب أن اجلزء اخلارجي من التفاحة أو البيضة  القرشة: وضّ
يسمى القرشة، وكذلك يسمى اجلزء اخلارجي لسطح األرض.

السـتار: كلمـة السـتار تعنـي الغطـاء. والسـتار هنـا يغطـي لب 
األرض.

 اللـب اخلارجي: كلمة (اللب) قد تعنـي القلب أو مركز اليشء. 
اسـأل الطالب ماذا تعني كلمة (خارجـي)؟ اجلزء العلوي الذي 

حييط بقلب اليشء.
 اللب الداخيل:  اسـأل: إذا كان اللب اخلارجي هو اجلزء العلوي 

أو اخلارجي، فامذا تعني كلمة الداخيل؟ مركز األرض.


 مادة صلبة. •
 اجلزء العلوي من القرشة األرضية، والغالف  •

املائي، واجلزء السفيل من الغالف اجلوي.

خـورٍ  صُ طَبقـاتِ  مـن  األرضِ  لـبُّ  نُ    يتكـوّ
. ويعتقد العلـامء أن اللب اخلارجي فقط هو  ـائلةٍ لبةٍ وسَ صُ
السـائل، بينام اللب الداخيل صلب؛ بسـبب الضغط الكبري 

الواقع عليه.


اطلب إىل الطالب استعامل الكتب أو اإلنرتنت للبحث عن خريطة ملدينة 
ا للرسم. واطلب إليهم  أو قارة أو للغالف اجلوي، عىل أن تتضمن مقياسً

ا عمل ملصق يبني اخلريطة بوضوح ويصف نوع املعلومات فيها. أيضً
بعد االنتهاء، عىل الطالب عرض أعامهلم عىل زمالئهم يف الفصل.

←

يعتقد الطالب أن صخور لب األرض سائلة .



 

 

 

 


 



ــبُّ األرضِ مــنْ  نُ لُ يتكـوّ
صخورٍ صلبةٍ وسائلةٍ.

  
 ، ى الغالفَ الجويَّ يحيطُ باألرضِ غطاءٌ غازيٌّ يسـمَّ
ويحـوي جميـعَ الغـازاتِ الموجـودةِ علـى سـطحِ 

. األرضِ

: الصلبةِ  ا الغِالفُ المائيُّ فيشملُ المياهَ في الحالتينِ أمَّ
والسـائلةِ، ومنها المحيطـاتُ واألنهـارُ والبحيراتُ 
٧ _ ١٠   من سـطحِ  ـي الماءُ حوالَيْ    . ويغطِّ والجليديـاتُ

. األرضِ

سـطحِ  مـنْ   ( (الصلـبُ خـريُّ  الصّ الجـزءُ  ى  يسـمَّ
نُ القاراتِ وقيعانَ  ، ويتضمّ األرضِ القشـرةَ األرضيةَ
ـا المنطقةُ التي تلي القشـرةَ األرضيةَ  . أمَّ المحيطاتِ

. تارَ ى السِّ فتسمَّ

: الستارِ العلويِّ والستارِ  ارُ إلى قسمينِ ـتَ وينقسمُ السِّ
لُ  ، ويشكّ . ويقعُ اللبُّ أسـفلَ الستارِ السفليِّ فليِّ السُّ
. وهـوَ يتألَّفُ مـن نطاقٍ  الكتلـةَ المركزيـةَ لـألرضِ
، ونطـاقٍ  ى اللـبَّ الخارجـيَّ خارجـيٍّ سـائلٍ يسـمَّ

. ى اللبَّ الداخليَّ داخليٍّ صلبٍ يسمَّ

ا الغـالفُ الحيويُّ لألرضِ فهو جـزءٌ من األرضِ  أمَّ
تعيـشُ فيهِ مخلوقاتٌ حيةٌ ويمتدَ منَ الجزءِ السـفليِّ 

 . للغالفِ الجويِّ وحتّى قاعِ المحيطِ

 
    

 

     
    










 

   






� 

اطلـب إىل الطـالب مناقشـة مـا حيـدث عندمـا تتزلـق الصفائح 
ا بعضها عن بعض، ثم اسأل: األرضية، متباعدً

مـاذا حيـدث للمحيط إذا حتركـت الصفائح األرضيـة عىل جانبيه 
ا بعضها عن بعض؟ إجابة حمتملة: يتسع. متباعدً

إذا حتركـت صفيحتان متباعـدة إحدامها عن األخر فامذا حيدث 
عىل اجلانب اآلخر لكل صفيحة منها؟ إجابة حمتملة : تقرتبان من 

صفائح أخر وتنشأ اجلبال.

� 
اطلب إىل الطالب النظر إىل خريطة اجلزيرة العربية، ثم اسأل:

مـا املظاهـر الناجتة عن حركـة الصفيحة العربية؟ نشـأ البحر  �
األمحـر عىل اجلهتـني الغربية واجلنوبية بينام نشـأت سالسـل 

جبلية عىل اجلهة الشاملية الرشقية .


 سالسل جبلية. •
  تندفـع الصهـارة إىل أعـىل بـني صفيحتـني  •

.أرضيتني فتنزلق الصفيحتان، متباعدة إحدامها عن األخر

←

راجـع مفـردات الدرس، وكلّـف الطالب العمـل يف جمموعات 
لتنفيـذ نشـاط مفردات الـدرس الـوارد يف كتاب تنميـة مهارات 
القراءة والكتابة، ثم رسـم خرائط مفاهيميـة للربط بني مفردات 

الدرس مجيعها.

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

إفريقيـا  موقـع  حتديـد  عـىل  الطـالب  سـاعد  دعـم إضــايف 

القارتـني.  العـامل ومطابقـة حافتـي  وأمريـكا اجلنوبيـة عـىل خريطـة 
إثــــــراء اطلـب إىل الطالب كتابة تقرير عن بعض معامل 

سطح األرض التى تكونت بفعل حركة الصفائح.



 

   
القشـرةِ  الغـالفُ الصخـريُّ لـألرضِ مـنَ  نُ  يتكـوَّ
. يلي هذا الغالفَ  األرضيةِ وجزءٍ منَ الستارِ العلويِّ
الصخريَّ طبقةٌ مـنَ الصخورِ المنصهرةِ أُطلقَ عليها 
تَارِ السفليِّ وبقيةِ  نُ منَ السِّ ، وهو يتكوَّ الغالفُ المائعُ

. الستارِ العلويِّ

ينقسـمُ الغالفُ الصخريُّ الصلبُ إلى ألواحٍ ضخمةٍ 
ـقَ العلمـاءُ اسـمَ الصدعِ  . وقـد أطلَ ى صفائـحَ تسـمَّ
على الحـدِّ الذي يفصـلُ الصفيحتيـنِ إحداهما عنِ 
 . ـو الصفائـحُ  فـوقَ الغـالفِ المائـعِ األخـر. تطفُ
ى  نُ منْ موادَّ منصهرةٍ تسمَّ وألنَّ الغالفَ المائعَ يتكوّ
ا يتيحُ  ا لزجً الصهـارةَ (الماجما) فإنّهُ يشـكلُ سـطحً

ه. للصفائحِ االنزالقَ فوقَ

فإذا اندفعتِ الصهارةُ بيـنَ صفيحتينِ فإنّهما تنزلقانِ 
ما عنِ األخر. وتأخذُ منطقةُ الصدعِ  مبتعدةً إحداهُ

ـا  لَ عبـرَ مالييـنِ السـنينِ محيطً فـي االتسـاعِ لتشـكّ
ا في الجهةِ  . أمَّ ا يسـتمرُّ في االتسـاعِ معَ الزمنِ صغيرً
 ،الثانيةِ فتقتربُ الصفيحةُ المنزلقةُ منْ صفائحَ أخر

 . لَ مناطقَ جبليةً وقدْ تنثني لتشكِّ

وتعدُّ شبهُ الجزيرةِ العربيةِ مثاالً على إحد الصفائحِ 
، فيتسـعُ البحرُ  كُ نحوَ الشـمالِ الشـرقيِّ التـي تتحـرّ
ا بمعدلِ ٢ سم كلّ سنةٍ،  وفي الوقتِ  األحمرُ تدريجيًّ
ـلُ الجبليةُ الضخمـةُ المحاذيةُ  نُ السالسِ ـه تتكوَّ نفسِ

. إليرانَ

 
            

   

        
 

        
   

 

      

 

 

   

     

 







 





أفكر، وأحتدث، وأكتب   ←
 معامل سطح األرض. 

  التصنيف.













  الغالف الصخري.

(د) منطقـة مسـطحة واسـعة يف قـاع  
املحيط.

توصف معامل سـطح األرض من خالل وصف  
خصائـص التضاريس التي تشـكل اليابسـة واملظاهر التي تشـكل 

البحار واملحيطات حتت سطح املاء.


تقاريرهم  الطالب  ن  يضمّ أن  ينبغي  لكن  التقارير،  ستختلف 

لم الذي اختاروه ويبينوا أمهيته. عْ ا للمَ ا جيدً وصفً

     
ع الطالب عىل عرض لوحاهتم أمام زمالئهم يف الفصل. شجّ

ثالثًا: خامتة الدرس


←
اطلب إىل الطالب تأمل صور الدرس؛ ملراجعة أهم األفكار التي 

وردت فيه.

 
راجع التعليامت املطلوبة لعمل املطوية يف مصادر املعلم يف هناية 

الدليل.

 كلف الطالب عمل رسـوم أو مجع صور ألشـكال خمتلفة 
مـن معامل سـطح األرض، وعمل ملصقات عىل لوحات، وكتابة األسـامء 

عليها.

 كلف الطالب وصف هذه املعـامل كتابيًّا بلغتهم اخلاصة 

بإجياز.

كلف الطـالب كتابة فقرة يصفون فيهـا طبقات األرض 

وخصائصها كتابيًّا يف مجل تامة. 





   
  
      

   

     
   

     
    

 

   
    
      

    
حاري   الجبـالُ والوديـانُ والصّ   

واألنهارُ أمثلةٌ على 
         

   

      
    

      
   

        أ. جبالٌ تحتَ بحريةٍ.

 .         ب. وادٍ منحدرُ الجوانبِ

. ى بمياهٍ ضحلةٍ         ج. منحدرٌ مغطًّ

.         د. منطقةٌ مسطحةٌ واسعةٌ في قاعِ المحيطِ
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كتابةٌ علميةٌ االسمُ   

      
   



 

  أكتبُ عن 
، ثم أكتبُ مقالةً  . أختارُ الفكرةَ الرئيسـةَ اتِ العمالقةِ كتابة توضيحية: أبحثُ عنْ حركةِ القارّ

. توضيحيةً معَ التفاصيلِ التِي تدعمُ فكرتي الرئيسةَ

  

 

أبحثُ في مصادرِ المعلوماتِ عنْ بعضِ األدلةِ التي جعلَتِ العلماءَ يعتقدونَ أنَّ القاراتِ الحاليةَ نتجتْ 
عنِ انفصالِ قاراتٍ عمالقةٍ وحركتِها.

ستختلفُ إجاباتُ الطالبِ

ا قارات عمالقة  ل معً القارات الحالية كانت متصلة وتشكّ

الصخور الموجودة على 
امتداد حوافّ القارات 

متشابهة في أنواعها وأعمارها

األحافير الموجودة على 
امتداد حوافّ القارات 

متشابهة في أنواعها وأعمارها

بعض حوافّ القارات 
ا المتقابلة تكاد تنطبق معً

 

. أكتبُ كلمةَ  ي في أثنـاءِ البحثِ عنْ معلوماتٍ حـولَ الموضوعِ إلـى الجملتَيْنِ التاليتَيـنِ ـلَ زميلـِ توصّ
. وكلمةَ (ال) أمامَ الجملةِ التي  ) أمامَ الجملةِ التي يُمكنُ أنْ تَدعمَ فرضيةَ أنَّ القاراتِ كانتْ متصلةً (نَعمْ

: ال تَدعمُ هذهِ الفرضيةَ

١ .. ال حوافُّ قاراتِ العالمِ تُطلُّ على المحيطاتِ

٢ .. نعم تُوجدُ أنواعٌ متشابهةٌ منَ الصخورِ على امتدادِ الحوافِّ المتقابلةِ للقاراتِ الحاليّةِ




 مقالة مدعومة باحلقائق. �


�

يسـتخدم أسلوب الكتابة التوضيحية يف التعليم. وضح للطالب 
أن الكثـري من النصوص يف كتبهم املدرسـية تعتمد عىل أسـلوب 

الكتابة التوضيحية، واسأل:

أين يمكن أن تقرأ كتابة توضيحية؟ ستختلف اإلجابات. �

�
اطلـب إىل الطـالب البحـث عن الفكـرة الرئيسـة يف النص  �

الـذي أمامهـم، ثم توضيـح كيف ارتبطت اجلمـل يف النص 
بالفكرة الرئيسة، وكيف دعمتها.

�
ـح للطـالب أن الكتابة التوضيحيـة تتطلب من الكاتب  � وضّ

ا إلنشاء  غالبًا أخذ نصوص من مصادر خمتلفة، وصياغتها معً
موضوع معني.

اطلب إىل الطالب كتابة مجلة تعرب عن فكرة رئيسـة ملوضوع  �
يتحدث عن املبحث الذي يفضلون دراسته يف املدرسة.

اطلـب إىل الطالب كتابـة عدة مجل حتمـل تفاصيل وحقائق  �
تدعم موضوعهم.


اطلب إىل الطالب تبادل مقاالهتم وقراءهتا واملقارنة بينها. �

 
اطلب إىل الطالب البحث يف مصادر 
املعلومـات عـن األوضـاع املختلفة 
التي كانـت عليها القـارات، وكيف 
كانـت جمتمعة يف قـارات عمالقة يف 

أوقات خمتلفة من تاريخ األرض.
اطلب إىل الطالب رسـم خط زمني 
يبني تغري أشـكال ومواقـع القارات 

عرب الزمن. 







  ا علـى األحافيرِ والصخورِ ودالئـلَ جيولوجيةٍ أخرَ اعتمـادً
اسـتنتجَ العلمـاءُ أنَّ األرضَ في بدايتِها كانـتْ مكونةً منْ قارةٍ 
، وبمرورِ ماليينِ السنينَ  واحدةٍ كبيرةٍ، ومحاطةً بمحيطٍ واحدٍ
، أخذتَا في  انقسـمتْ هذهِ القـارةُ األمُّ إلـى قارتينِ عمالقتيـنِ

.ما عن األخر كِ واالبتعادِ إحداهُ التحرُّ

استمرتْ كلُّ قارةٍ منَ القاراتِ العمالقةِ في االنفصالِ وتكوينِ 
نِ محيطاتٍ جديدةٍ  ، تاركةً المجالَ لتكوُّ قـاراتٍ جديدةٍ أصغرَ
تْ تلـكَ  القـاراتُ فـي الحركـةِ، ولكـنْ ببطءٍ  بينَهـا واسـتمرَّ
 ، ها الحاليَّ لليابسةِ والمحيطاتِ ، إلى أنِ اتخذتْ وضعَ شـديدٍ

ا.  نا هذَ وال زالتْ هذهِ الحركةُ مستمرةً إلى يومِ

 

أكتُب عن
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إرشاد   ماذا أعرف؟    ماذا أستنتج؟

  


       




يناقش أسباب حدوث الزالزل. �

يصف كيف يتم رصد الزالزل وقياسها. �

يوضح كيف يثور الربكان. �

� . ل الرباكنيُ اليابسةَ  يصف كيف تشكّ

يناقش العالقة بني التعرية والرتسيب. �
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مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ االسمُ   

     
 : ني على ملءِ الفراغاتِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

 
ما تنزلقُ طبقاتٌ منَ الصخرِ فجأةً في منطقةِ                الصدع       .. ١ تحدثُ الزالزلُ عندَ
تنتشرُ األمواجُ الزلزاليّةُ بشكلٍ شعاعيٍّ منْ بؤرةِ           الزلزال               .. ٢
٣ .. ى    المركز السطحي           للزلزالِ  النقطةُ التي تقعُ أعلى بؤرةِ الزلزالِ مباشرةً على سطحِ األرضِ تُسمّ
تحدثُ معظمُ الزالزلِ بالقربِ منْ حدودِ           الصفائح األرضية               .. ٤

٥ .. لتحديدِ المركزِ السطحيِّ للزلزالِ نحتاجُ إلى                ثالث محطات           لرصدِ الزالزلِ

    
٦ ..  يستخدمُ                مقياس رختر                لقياسِ قوةِ الزلزالِ
٧ .. ها الزلزالُ عندَ حدوثِه تُعرفُ بقوةِ الزلزالِ رُ مقدارُ                الطاقة                التي يحرّ
ى           التسونامي          .. ٨ الزالزلُ التي تحدثُ في قاعِ المحيطِ ينتجُ عنها أمواجٌ مائيةٌ عمالقةٌ تُسمّ
٩ .. يمكنُ تقليلُ األخطارِ الناجمةِ عنِ الزالزلِ عنْ طريقِ تحديدِ           مواصفات خاصة           لألبنيةِ

      
تقعُ معظمُ البراكينِ بمحاذاةِ حدودِ                الصفائح األرضية          . . ١٠
١١ ..ةً أخر توقّعَ أنْ تثورَ البراكينُ           الهامدة           مرّ ال يُ
١٢ .. ى           الصهارة           التي تندفعُ وتصلُ إلى سطحَ األرضِ الالبةَ تُسمّ

، وتغطِّي مساحاتٍ واسعةً من سطحِ  ات           حجارةٌ سـوداءُ نشـأتْ نتيجةَ نشـاطٍ بركانيٍّ ١٣.             الحرّ
. األرضِ

     
   



مفرداتُ الدرسِ االسمُ   

   
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ

   

  

  

. رةِ منَ الزلزالِ ١.            مقياس رختر            مقياسٌ يُستخدمُ في قياسِ الطاقةِ المتحرّ
. ٢.                 الالبة                      هيَ الصهارةُ التي تصلُ إلى سطحِ األرضِ

٣.                 ا لبركان                     مكانٌ على سـطحِ األرضِ تخرجُ منْهُ الصخورُ المنصهرةُ والغازاتُ وبخارُ 
. الماءِ منْ  باطنِ األرضِ

. ثةً فيها فجواتٍ حدِ ٤.            األمطار الحمضية        تقومُ بتفتيتِ الصخورِ وتغيِّرُ تركيبَها الكيميائيَّ مُ
. ٥.                التجوية            عمليةٌ تسبِّبُ تفتتَ الصخورِ على سطحِ األرضِ

. ٦.  المركز السطحي للزلزال    هوَ نقطةٌ على سطحِ األرضِ تقعُ مباشرةً فوقَ بؤرةِ الزلزالِ
ما تقلُّ  وامـلُ التعريةِ كالمياهِ الجاريةِ عندَ ـبُها عَ ٧.                   الرسوبيات             هيَ فتاتُ الصخورِ التي ترسّ

سرعتُها.
. ٨.                 الزلزال                   اهتزازٌ مفاجئٌ في صخورِ القشرةِ األرضيّةِ

٩.                   التعرية                    مجموعةُ عمليّاتٍ تنقلُ ناتجَ التجويةِ من مكانٍ إلى آخرَ علَى سطحِ األرضِ 
وتفتِّتُها.

     
   



االسمُ   نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ

    
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممّ

  

  

  

 

ها        ى الصخورُ المنصهـرةُ والغازاتُ وبخارُ المـاءِ القادمةُ منْ باطنِ األرضِ التي تخرجُ إلى سـطحِ تُسـمَّ

ى         الالبة          . ما تصلُ الصهارةُ إلى سطحِ األرضِ تسمَّ البركان      . وعندَ

رةُ منَ  ى االهتـزازُ المفاجـئُ في صخورِ القشـرةِ األرضيّـةِ      الزلزال        ، وتقاسُ الطاقـةُ المتحرِّ ويُسـمَّ

ى موقعُ حدوثِ  الزلـزالِ       بمقيـاس ريختـر      . وتكـونُ الطاقةُ على شـكلِ     أمواج زلزالية      ، ويُسـمَّ

ما تصلُ إلى  ، وعندَ الزلزالِ تحتَ سطحِ األرضِ       بؤرة الزلزال      ، حيثُ تنتشرُ منها األمواجُ الزلزاليّةُ

. ى       المركز السطحي       للزلزالِ سطحِ األرضِ تنتشرُ منْ نقطةٍ تقعُ فوقَها وتُسمَّ

ـرُ الصخورُ نتيجةَ عمليّةِ التجوية،  ، تتكسَّ ، ومعَ مرورِ الوقتِ تتغيَّرُ الصخورُ نتيجةَ عواملِ البيئةِ المحيطةِ
ـرُ الصخورُ إلى أجزاءٍ صغيـرةٍ. وخاللَ عمليّاتِ التجوية  مـا تحـدثُ       التجويـة الفيزيائية       تتكسّ فعندَ

نـةِ لها. ثمَّ تنقلُ       التعريـة       نواتجَ هذهِ  الكيميائيـة         تَضعـفُ الصخـورُ بسـببِ تغيِّـرِ المعادنِ المكوّ

. التجويةِ
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، وتبينُ الصورتانِ أدناهُ كيفَ  تظهرُ الصورُ التي تُلتقطُ للمناطقِ القريبةِ منَ الشاطئِ العديدَ منَ التفاصيلِ
 المناطقِ بأمواجِ التسـونامي؛ حيث تُظهرُ إحداهما المنطقةَ قبلَ حدوثِ التسونامي، بينَما  تأثرتْ إحدَ

 . نطقةَ بعدَ حدوثِهِ تُظهرُ األخر المِ

 

أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالصورةِ: 

أيُّ الصورتينِ تدلُّ على تأثيرِ أمواجِ التسونامي؟. ١
الصورة عن اليمين بسبب آثار الدمار الظاهرة فيها. 

؟ . ٢ رْ باألمواجِ أيُّ المناطقِ في الصورتينِ لم تتأثَّ
المناطق المرتفعة في أقصى اليمين من الصورتين والبعيدة عن تأثير وصول مياه األمواج إليها. 


    

االسمُ   أقرأُ الصورةَ
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. . ويمكنُ تمييزُ األجزاءِ الرئيسةِ للبركانِ يبيِّنُ الشكلُ أدناه مخططًا لبركانٍ

فتحةُ البركانِ

فتحةُ البركانِ

 

فوهةُ البركانِ

   

: أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ

؟. ١ ما أجزاءُ البركانِ الظاهرةِ في الشكلِ
مخزن الصهارة، فتحة البركان، فوهة البركان

؟. ٢ عُ فيهِ الصهارةُ في باطنِ األرضِ ما اسمُ الموقعِ الذي تتجمَّ
مخزن الصهارة

؟. ٣ ما الفرقُ بينَ فتحةِ البركانِ وفوهةِ البركانِ
فتحة البركان هي المكان الذي تندفع منه الصهارة إلى السطح وقد تكون على قمة المخروط أو على جوانبه، أما الفوهة 

فهي حفرة كبيرة ناتجة عن انهيارات أرضية حول الفتحة التي تقع أعلى المخروط.


    

أقرأُ الشكلَ االسمُ   

      

 
       

 


اختبارُ الدرسِ الثاني االسمالتاريخ

ها حركةُ االنـزالقِ أو . ١ المنطقـةُ التـي تبـدأُ عندَ
: ، هيَ الزلزالِ

المركزُ السطحيُّ للزلزالِأ. 
دعُب.  الصّ
الصفيحةُج. 
بؤرةُ الزلزالِد. 

أقـلُّ البراكيـنِ احتماالً للثـورانِ مسـتقبالً هيَ . ٢
: البراكينُ

النّشطةُأ. 
الساكنةُب. 
الهامدةُج. 
الثائرةد. 

؟ ا يلي يسبّبُ التجويةَ الكيميائيّةَ أيٌّ ممّ  .٣

الثلجُأ. 
جذورُ األشجارِب. 
ياحُج.  الرّ
ثُد.  التلوّ

؟ . ٤ ا يلي ليسَ من أسبابِ التعريةِ مّ أيٌّ مِ
الحرارةُأ. 
 الجاذبيّةُب. 
الرياحُ ج. 
المياهُ الجاريةُد. 

. هلْ يمكنُ االسـتداللُ على موقعِ المركزِ السـطحيِّ لزلزالٍ يرسمُ دائرتينِ فقطْ مركزُ  كلٍّ   التفكيرُ الناقدُ

رُ إجابتي. ؟ أفسّ ها بُعدُ المحطةِ عنِ المركزِ السطحيِّ للزالزلِ ، ونصفُ قطرِ منهما محطةُ رصدٍ زلزاليٍّ

        

ال؛ ألن الدائرتين تتقاطعان في نقطتين كل نقطة منهما قد تكون المركز السطحي للزلزال لذلك البد من 

رسم دائرة ثالثة فيكون المركز السطحي عند نقطة تقاطع الدوائر الثالث.

         
الهدفُ

. عملُ نموذجٍ  يوضحُ حركةَ األرضِ أثناءَ حدوثِ الزلزالِ

الخطواتُ
 في الوعاءِ. ما إلى جوار األخرَ تَي الفلينِ إحداهُ  أََضعُ قِطعَ

. تَي الفلينِ بالترابِ طِّي قِطعَ  أُغَ

. ا عن حافةِ الطاولةِ  أسحبُ الوعاءَ حوالَيْ ٥ سم بعيدً

شبيةِ. طفٍ أسفلَ الوعاءِ بالقطعةِ الخَ قُ بلُ رُ  أَطْ     

؟ ا حدثَ للتربةِ وقطعتَي الفلينِ ماذَ
 ...................................................................................................

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

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

قَ الوعاءِ؟ رْ  ماذا يحدثُ إذا واصلْتُ طَ

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

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

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

أستخلصُ النتائجَ
؟ ا أَشدَّ فً  ماذا يحدثُ لو طرقتُ الوعاءَ طرْ  

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

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

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

    


      





قطعٍ منَ الفلينِ• 
وعاءٍ• 
تربةٍ• 
قطعةٍ خشبيةٍ• 

  




      

   
ؤثِّرَ في تَعريةِ  رعةِ المياهِ الجاريةِ أن تُ  كيفَ يُمكنُ لسُ    

التربةِ؟ أكتبُ إجابَتي على شكلِ فرضيّةٍ.
........................................................................................................

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

حين بحيثُ  سطَّ  أضعُ عينةً منَ التربةِ في وعاءينِ مُ   

. ما متساويينِ ا التربةِ فيهِ يكونُ ارتفاعَ

عاءِ حتى يُصبِحَ مائِالً.  أَضعُ قِطعةً خشبيةً تحتَ طرفِ الوِ

 ، الوعاءينِ من  كلٍّ  في  الماءِ  من  كأسينِ  مقدارَ  ببطءٍ    أسكبُ 

لُ مُالحظاتي. وأسجِّ
 ................................................................................................

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

ها في وعاءِ الريِّ  ، وأضعُ كميةَ الماءِ نفسَ   أزيلُ غطاءَ الرشِّ

لُ  وأسجِّ عاءين،  الوِ في  ببُطءٍ  الماءَ  وأسكبُ    أخرَ مرةً 
مُالحظاتي.

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

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

ها؟ ناقِضُ  هل تدعمُ نْتائِجي فَرضيتي أم تُ  

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

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

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

وعاءينِ متشابهينِ • 
قطعتينِ خشبيتينِ• 
وعاء الرشِّ• 
كأسِ قياسٍ• 
ماءٍ • 
تربةٍ• 
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. تمثّلُ   أضعُ طرفَ العلبةِ في نهايةِ شقٍّ في كرتونةٍ   

. الكرتونةُ الصفيحةَ األرضيةَ

  أعصرُ العلبةَ بلطفٍ حتّى تبدأَ الالبةُ في التدفّقِ منْ خاللِ البقعةِ 

الكرتونِ  قطعةِ  سحبِ  معَ  العلبةِ  عصرِ  في  وأستمرُّ   ، الساخنةِ
 . لُ ما يحدثُ ي. وأسجّ نحوِ

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

...............................................................................................................................................................
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ةً نُ فرضيّ أكوّ

 ، مختلفةٍ وبسرعاتٍ  ساخنةٍ  بقعةٍ  فوقَ  األرضيةُ  الصفائحُ  كتِ  تحرّ ا  إذَ
؟ أكتبُ إجابةً على شكلِ فرضيةٍ على النحوِ  لةُ ا تشبهُ الجزرُ المتشكّ فماذَ
 الصفائحِ األرضيةِ فوقَ بقعةٍ ساخنةٍ بسرعةٍ  كتْ إحدَ ا تحرّ التالِي: " إذَ

"  فإنَّ  أكبرَ منْ حركةِ صفيحةٍ أخرَ
........................................................................................................

تبرُ فرضيّتي أخْ
 ألبسُ      

، وأضـعُ ٧٥٠ مـل  القفـازاتِ
، ثمَّ  منَ الجبسِ في وعاءٍ كبيرٍ
، وأحركُ  أضيِفُ ٢٥٠ مـل ماءً
لَ عجينةٌ  الخليطَ حتَّى تتشـكّ

. رقيقةٌ

 أصبُّ الخـليطَ    

. يمثّلُ  في أنبوبٍ قابلٍ للعصرِ
الخلـيطُ الماجما، بينَما فوهةُ 

. العلبةِ تمثِّلُ البقعةَ الساخنةَ

 

كأس قياسٍ

جبصٍ

وعاءٍ

ملعقةٍ

قمعٍ

أنبوبِ عصرٍ

قطعتَيْ كرتونٍ

صينيةٍ

ملعقةٍ

قمعٍ

صينيةٍ


      

كأس قياسٍ





   

االسمُ   العلومُ والرياضياتُ

  

  
لُ هذه  ، وغالبًا ما تشـكّ هـةِ البـركانِ مِ الالبـةِ حولَ فوّ اتُ علـى مخاريـطَ ناتجةٍ عـنْ تراكُ تحتـوي الحـرّ

. ا مختلفةَ الشكلِ واالرتفاعِ المخاريطُ تِالالً وهضابً

، وارتفاعَ كلٍّ منها.  لتْ على امتدادِ الحـراتِ في المملكةِ ويبيـنُ الجدولُ التالي بعضَ الجبالِ التي تشـكّ
. ليهِ باستخدامِ القيَمِ المنزليةِ ، ثمَّ أجيبُ عنِ األسئلةِ التي تَ أدرسُ الجدولَ

   

خيبر٢٠٩٣ُاألبيضُ

هاط١٧٨٣منورٌ رِ
كِشب١١٠٥الوعبةُ
ة١١٢١لس الحرّ

ثِنان١٥٨٧ثنان

: هيئةُ المساحةِ الجيولوجيةِ السعوديةُ صدرُ المَ

ا: جبلُ الوعبةِ أمْ جبلُ ثنان؟. ١ أيُّهما أقلُّ ارتفاعً

١ ١ ٠ ٥ الوعبة
١ ٥ ٨ ٧ ثنان

ا؛ الخانة المنزلية للمئات أصغر. جبل الوعبة أقل أرتفاعً

ا؟. ٢ أيُّ الجبالِ في الجدولِ أكثرُ ارتفاعً
جبل األبيض؛ الخانة األولى من اليسار هي األكبر. 

    

العلومُ والرياضياتُ االسمُ   

    


اتُ مسـاحاتٌ واسـعةٌ مغطّاةٌ بالصخـورِ الناتجةِ  الحرّ
. وتَنتشرُ مجموعةٌ منَ الحراتِ  عنِ األنشـطةِ البركانيةِ

. في مناطقَ مختلفةٍ منَ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ

 ، ويبيّـنُ الجدولُ التالـي بعضَ الحراتِ فـي المملكةِ
نها. ومساحةَ كلٍّ مِ

 
لِيـهِ  تَ ، وأُجيـبُ عـنِ األسـئلةِ التـي  أدْرسُ الجـدولَ

. باستخدامِ القيمِ المنزليةِ

   

المدينة المنورة، حائل٣٧٠٠ثِنان

ة ة الحرّ الحدود الشمالية، الجوف١٤٥٠٠حرّ

المدينة المنورة، حائل١٤٦٠٠خيبر
مكة المكرمة، المدينة المنورة٢٠٠٠٠رهط

: هيئةُ المساحةِ الجيولوجيةِ السعوديةُ صدرُ المَ

؟. ١ فتَ ذلكَ ؟ كيفَ عرَ أيُّ الحراتِ في الجدولِ أصغرُ مساحةً
حرة ثنان، ألن لها أقل عدد منازل.  

ةُ خيبرَ أمْ حرةُ الحرة؟ . ٢ : حرّ ما أكبرُ مساحةً هُ أيُّ
١ ٤ ٦ ٠ ٠ خيبر
١ ٤ ٥ ٠ ٠ الحرة

حرة خيبر أكبر من الحرة؛ الخانة المنزلية للمئات أكبر.

    
 

هما  �  أكتـبُ العددينِ رأسـيًّا بحيثُ يَكونُ آحـادُ أحدِ
 . تحتَ آحادِ اآلخرِ

�  إذا اختلـفَ عـددُ منـازلِ العددينِ فإنَّ العـددَ الذي 
. هُ أكثرُ يكونُ هوَ األكبرَ منازلُ

٤ ٨ ٥ ٢
٦ ٤ ٧ ٦ ٣

. ؛ ألنَّ عدد منازلهِ أكثرُ العددُ الثاني أعالهُ هوَ األكبرُ

، أبدأُ المقارنةَ منَ اليسـارِ   عددُ المنازلِ �  إذا تسـاوَ
لَ إلى  وأقـارنُ بينَ الرقمينِ في كلِّ منزلةٍ إلى أنْ أصِ
ـها، فيكونُ العددُ  يـنِ في المنزلةِ نفسِ رقمينِ مختلفَ

. ي الرقمَ األكبرَ األكبرُ هوَ الذي يحوِ

٦ ٤ ٨ ٥ ٢
٦ ٤ ٧ ٦ ٣

الرقمُ ٨ في منزلةِ المئاتِ في العددِ األولِ أكبرُ منَ 
الرقمِ ٧ الموجودِ في منزلةِ المئاتِ في العددِ 
نِ العددُ األولُ أكبرُ منَ العددِ الثاني. الثاني. إذَ

 









يناقش أسباب حدوث الزالزل. �
يصف كيف يتم رصد الزالزل وقياسها. �
يوضح كيف يثور الربكان. �
� . ل الرباكنيُ اليابسةَ  يصف كيف تشكّ
يناقش العالقة بني التعرية والرتسيب. �

: تقديم الدرس أوالً
� 

التي  الزالزل والرباكني والعمليات اخلارجية  الطالب يف  ناقش 
تؤثر يف تشكيل سطح األرض، ثم اسأل:

ا يعرفون أن الزلزال  � ما الزلزال؟ من املحتمل أن الطالب مجيعً
حركة مفاجئة يف جزء من سطح األرض.

؟ ال، عادة ال يسـتمر  � هل يسـتمر حدوث الزلزال وقتًا طويالً
أكثر من دقيقة.

مـا الـربكان؟ إجابـة حمتملـة: اجلبل الـذي خيرج مـن فوهته  �
صخور منصهرة تُسمى الالبة.

من أين تأيت الصخور املنصهرة؟ إجابة حمتملة:  من باطن األرض. �
ملاذا خترج الالبة من مكان دون آخر؟ إجابة حمتملة:  قد يكون  �

هنـاك ضعـف يف صخـور القـرشة األرضية يف املـكان الذي 
خترج منه الصخور املنصهرة (الصهارة).

وجه انتباه الطالب إىل سؤال (أنظر وأتساءل) يف 
الصورة، واسأل: 

ما الذي جيعل األشـياء الصلبة كالشـوارع واجلسـور  �
تتكـرس وتتحطم بشـكل مفاجـئ؟ إجابـات حمتملة: 

الزالزل، انفجار، حركة الصفائح األرضية. 
اكتـب األفـكار عـىل السـبورة، والحـظ أي مفاهيم غري 

صحيحة لد الطالب، وعاجلها يف أثناء سري الدرس.


إذا كنت تعيش يف منطقة ذات نشاط زلزايل، فعليك أن تناقش الطالب 
فها آخر زلزال حدث يف املنطقة، وقارهنا بزلزال آخر  حول اآلثار التي خلّ
قوي حدث من قبل يف املنطقة نفسها أو يف منطقة جماورة. إذا كان الطالب 
ا فاطلب إليهم تسجيل ما يعرفونه عن  اليعيشون يف منطقة نشطة زلزاليًّ

ا، اسأل: زالزل حدثت مؤخرً

ما األرضار التي أحدثتها الزالزل؟إجابات حمتملة: هبوط وتكسري يف  �
الطرق، اهنيارات يف اجلسور واألنفاق، حتطيم وتدمري املباين.

الدمار،  هذا  يسبب  الذي  الطاقة  مقدار  يف  التفكري  الطالب  إىل  اطلب 
ودعهم يستنتجوا أين توجد هذه الطاقة.



       

    
 

        

  

 







 دقيقة جمموعة ثنائية

 ضـع كمية مناسـبة مـن الرتبة لـكل طالبني يف 
أكياس منفصلة، وقصّ كل قطعة من الفلني إىل قسـمني عىل نحو 

.º مائل وبزاوية

ا حلركة األرض لفهم أثر الزلزال.  يعمل نموذجً



 ،ستهتز قطعتا الفلني وتنفصل إحدامها عن األخر 
ويسقط قليل من الرتبة بينهام.

سـتتحرك القطعتان متباعدتني، وتسـقط كمية أكرب من الرتبة  
بينهام.

 سـتتحرك القطعتان وتسـقط كمية أكـرب من الرتبة 
بينهام.

قطعتـا الفلـني متثـالن األرض املحيطة بالصـدع؛ حيث متثل  
منطقةُ القص الصدعَ أو املكان الذي انكرس عنده الصخر.



ا من قطع الفلني املقو إىل قطعتني بزوايا خمتلفة ترتاوح  اقطع عددً
ها،  º- ٩٠ º، وسـجل هذه الزوايا عىل القطـع التي تم قصّ

بـني ١٠ 
ثم كلف الطالب كتابة فرضية حول تأثري هذه الزوايا يف التجربة. 

وإعادة التجربة يف احلاالت كلها، وكتابة النتائج.



ارشح للطالب أنه يوجد ضغط بني شقوق الصخور قبل حدوث 
ـا، فتبقـى الكتلتان  الزلـزال، لـذا يكون االحتـكاك بينهـام ضعيفًَ
متالصقتني. لكن عندما يزداد االحتكاك يتشقق السطح وتتحرك 
الكتلتان وهتتزان عىل جانبي الشق. اطلب إىل الطالب التفكري يف 
طريقـة لتوضيح أثر الضغـط يف حدوث الزلـزال، واطلب إليهم 
كتابـة التعليامت واملـواد املطلوبة لذلك. ودعهـم يقوموا باختبار 

النموذج حتت إرشافك.

يستخدم سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

  يبني النموذج املوصوف يف النشاط بطريقة صحيحة.
           يصف تأثري احلركة يف أجزاء النموذج. 

           يوضح العالقة بني كل جزء من أجزاء النموذج وأجزاء 
الصدع احلقيقي.

           يوضـح العالقـة بني حركـة أجـزاء النمـوذج وحركة 
الصخور يف القرشة األرضية.

 ينفذ ثالث مهامّ بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة. 

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.
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ثانيًا: تنفيذ الدرس


ف   اطلب إىل الطالب قراءة صور الدرس وتعرّ
املواضيع التي يتوقع فهم تعلمها.

اطلـب إىل الطـالب إجابـة أسـئلة املخطـط التمهيـدي للـدرس 
الـواردة يف كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة، ثم اطلب إليهم 
مراجعـة إجاباهتـم وتعديلها بعـد االنتهاء من دراسـة كل عنوان 

رئيس يف الدرس.

 اكتـب املفـردات عىل السـبورة، واطلـب إىل الطالب 
ا  كتابـة تعريفهـا. واكتب بعـض إجاباهتم عىل السـبورة، مصححً

املعلومات غري الصحيحة لدهيم حول هذه املفاهيم. 

 
كلـف الطـالب تعبئـة املنظم 
التخطيطي ١٤ بعد قراءة كل 

صفحتني من الدرس، ويمكن االستعانة بأسئلة (أخترب نفيس).


� 

 ناقش الطالب يف انطباعاهتم عند حدوث الزلزال، ثم اسأل:
ما الذي جيعل البنايات واجلسور تنهار عند حدوث الزلزال؟  �

اهتزاز األرض. 
ا  � مـاذا حيدث لـو وضعت يـدك يف بركة مـاء وحركتهـا ذهابً

وإيابًا؟ ستتكون األمواج وتنترش من مكان يدك يف املاء.
ناقش الطالب أنه عند حدوث الزلزال هتتز القرشة األرضية ذهابًا 

ا تشبه األمواج التي حتدث يف املاء، واسأل: نة أمواجً وإيابًا مكوّ
أين تنترش األمواج يف الربكة عندما حترك يدك؟ يف املاء. �
أين تنترش األمواج الزلزاليـة يف أثناء حدوث الزلزال؟ تنترش  �

يف طبقات األرض.

إرشاد   ماذا أعرف؟    ماذا أستنتج؟


الفـرق كبـري بني التنبـؤ بالزلزال وتوقـع حدوثه؛ فالتنبؤ هـو حتديد مكان 
حـدوث الزلـزال وزمانـه بدقة، يف حوايل عدة سـاعات، وهـذا غري متاح 
عىل املسـتو العاملي. ولتوقـع زلزال يف منطقة ما يلجأ العلامء إىل دراسـة 
الطاقة املختزنة يف الصخور عىل جانبي الصدع، والطاقة التي حتررت عند 
حدوث آخر زلزال يف املنطقة. فإذا توافرت معلومات دقيقة أمكن للعلامء 
توقـع الوقت الذي تصل فيه الطاقـة املختزنة يف الصخور إىل مقدار يفوق 
حتمل الصخر ومن ثمَّ حدوث الزلزال. وال يوجد قدر كاف من املعلومات 
لتطبيـق هـذه الطريقة بدقـة. الطريقة األخر للتوقع مبنية عىل دراسـات 

إحصائية للزالزل يف منطقة معينة وتكرارها بشكل دوري عرب التاريخ.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين
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 ، لُ معالمُ سطحِ األرضِ بفعلِ مجموعةٍ منَ العملياتِ تتشكَّ
العمليـاتِ  ى  باطـنِ األرضِ وتسـمَّ فـي  يَحـدثُ  هـا  بعضُ
ها اآلخرُ يحدثُ  ، وبعضُ الداخليـةَ ومنها الزالزلُ والبراكينُ
ى العملياتِ الخارجيـةَ ومنها التجويةُ  على السـطحِ وتسـمَّ

. والتعريةُ والترسيبُ

ةِ الشاقةِ  لعلكَ سـمعتَ عنِ النشـاطِ الزلزاليِّ الحادثِ بحرَّ
غـربَ المدينـةِ المنـورةِ،  وهـيَ مـنَ المناطـقِ التي تشـهدُ 
نشـاطاتٍ زلزاليـةً وبعـضَ النشـاطاتِ البركانيةِ البسـيطةِ. 
قشـرةِ  اهتـزازُ  لـزالُ  الزِّ ؟  البراكيـنُ ومـا  ؟  الـزالزلُ فمـا 
وتسـقطُ   ، األرضُ تهتـزُّ  الـزالزلُ  تقـعُ  مـا  وعندَ  . األرضِ
، وقد تسـقطُ األبنيةُ  رقُ قُ الطُّ ، وتتشـقَّ فوفِ األشـياءُ عنِ الرّ
، وتنكسـرُ أنابيـبُ المياهِ. وقدْ أشـارَ  والجسـورُ واألعمدةُ
ةِ  القـرآنُ الكريمُ إلى حـركاتِ األرضِ واهتزازاتِهـا في عدَّ
ُه تعالى:   ، منهـا قول مواضعَ
تعالـى:   ـــه  وقولُ الزلزلـة،   

 الطارق.

 .  تحـدثُ الزالزلُ بقدرةِ اللهِ عـزَّ وجلَّ في مناطقِ الصدوعِ
بثبـاتٍ وبُـطءٍ، فـإذا حـدثَ  كُ الصفائـحُ األرضيـةُ  تتحـرَّ
ما  هِ وتوقفتْ صفيحتانِ متجاورتانِ عن الحركةِ نتيجةَ تماسِّ
في منطقةٍ محددةٍ، نشـأَ عـنْ ذلكَ طاقةٌ مختزنةٌ تسـتمرُّ في 
هُ أكبرَ  االزديـادِ حتى تصلَ إلى حدٍّ معيّـنٍ تصبحُ الطاقةُ عندَ

   





←
راجـع مفردات الـدرس مع الطالب. وكلفهـم تعريف املفردات 
التاليـة بكلامهتـم اخلاصـة: الغالف الصخـري، القرشة، السـتار. 

واسأل: ملاذا ترتبط هذه املفاهيم بالدرس احلايل؟ 

الزلزال: اهتزاز مفاجئ للقرشة األرضية.

بـؤرة الزلزال: كلمة (بـؤرة) تعني املكان الذي جتتمـع فيه أمواج 
الضـوء والصوت، أو تنترش منه، وباملثـل تكون بؤرة الزلزال هي 

املكان الذي تنترش منه األمواج الزلزالية.

املركز السـطحي:نقطة عىل سـطح األرض تقع فوق بؤرة الزلزال 
مبارشة.

←
 ناقـش الطالب يف أن األمواج الزلزالية تسـاعد عىل   
معرفـة تركيـب األرض، وارسـم الكـرة األرضية عىل السـبورة، 
وحدد عليها أغلفة األرض وطبقاهتا مبينًا الصلبة منها والسـائلة، 
ثـم عني نقطة عـىل الرسـم، وأخرب الطـالب أن هـذه النقطة هي 

مصدر طاقة الزلزال.

  اكتـب عىل السـبورة الكلامت: زلزال، بؤرة، مركز سـطحي، صدع ، 
واطلب إىل الطالب قراءة الكلامت ومناقشة معانيها.

مستو مبتدئ يقـرأ الطالـب معنى كلمـة (املركـز السـطحي) أو كلمة 
(بؤرة الزلزال) من النص، وحيدد موقعا عىل الشكل ص ١٥٥.

مستو عادي يعرف الطالب كل من املركز السـطحي للزلزال والبؤرة 
وحيدد موقعهام عىل الشكل ص .

ـف الطالب بجمل تامة: الزلزال، واملركز السـطحي  مستو متقدم يصِ
للزلزال، وبؤرة الزلزال، ويوضح العالقات بينها. 



ـرُ صخورُ  ، فتتكسّ خورِ علـى التحملِ منْ قـدرةِ الصّ
رُ الصفائحُ متحركةً بشـكلٍ  ، وتتحـرّ منطقـةِ التماسِّ
، وتنطلقُ الطاقةُ المختزنةُ على شكلِ  سريعٍ ومفاجئٍ

أمواجٍ عنيفةٍ تسبِّبُ اهتزازَ القشرةِ األرضيةِ.

ى األمـواجُ  . وتسـمَّ ى هـذا االهتـزازُ الزلـزالَ  يسـمَّ
. وقـد تحدثُ الزالزلُ  المسـبِّبةُ له األمواجَ الزلزاليةَ
ها  علـى أعمـاقٍ تصـلُ إلى ٦٤٤ كـم، ولكـنَّ معظمَ

يحدثُ على أعماقٍ تقلُّ عن ٨٠ كم.

ى موقــعُ حــدوثِ الزلــزالِ تحــتَ سـطـحِ  يسـمَّ
. وتنتشـرُ األمواجُ الزلزاليةُ من  األرضِ بـؤرةَ الزلزالِ
ما تصلُ  ، وعندَ بـؤرةِ الزلزالِ فـي جميعِ االتجاهـاتِ
إلى سـطحِ األرضِ فإنَّها تنتشـرُ منْ نقطـةٍ تقعُ أعلى 
ى المركزَ السطحيَّ  ؛ هذهِ النقطةُ تسمَّ البؤرةِ مباشـرةً

. للزلزالِ

ةِ التي  صدِ تسـجيلُ األمواجِ الزلزاليّ يتمُّ في محطةِ الرّ
 . زمومترَ ى السّ تنتشرُ منْ بؤرةِ الزلزالِ بجهازٍ يسمَّ

وفـي المملكـةِ عـدةُ محطاتٍ لرصـدِ الـزالزلِ منها 
المراصـدُ الموجـودةُ لد المركـزِ الوطنيِّ للزالزلِ 
الجيولوجيـةِ   المسـاحةِ  لهيئـةِ  التابـعِ  والبراكيـنِ 
 ، السعوديةِ، ومدينةِ الملكِ عبدِ العزيزِ للعلومِ والتقنيةِ

 . وبعضِ الجامعاتِ

 




 


       
    

    

 









←

 ارشح للطالب أنه يمكن حساب معرفة موقع املركز 
السطحي للزلزال بحساب رسعة املوجات الزلزالية. ثم اسأل:

إذا كان متوسـط رسعة املوجـات الزلزالية  كـم/ث، ووصلت 
أوىل هـذه املوجات إىل إحد حمطات رصد الزالزل بعد  ثانية 
مـن حـدوث الزلزال، فام بُعـد حمطة الرصد عن املركز السـطحي 

للزلزال؟

اإلجابة  =  ×  كم.


 ثالث حمطات عىل األقل. •

 ألن عمـق الغـــالف الصخـري أقـــل من  •
١٠٠ كم.


� 

 وضـح للطـالب أن الطاقة التي تتنج عند حدوث الزلزال هي يف 
احلقيقة الطاقة التي اختزنتها الصخور بفعل الضغط الواقع عليها 
ألسـباب خمتلفـة، منها حركـة الصفائح. ثم اطلب إليهم مناقشـة 

كيف يتم قياس الطاقة الناجتة عن الزلزال. واسأهلم :

مـاذا يقيـس مقيـاس رخيـرت؟ إجابـة حمتملـة: يقيـس الطاقة  �
املتحررة. عن الزلزال، ومقياسـه يـرتاوح بني ١و١٠؛ حيث 

١٠ أكرب قوة.

من  الفردية  الفروق  ملبدأ  ا  وفقً الطالب  احتياجات  األنشطة  هذا  تلبي 
خالل:

دعـم إضــايف اطلب إىل الطالب كتابة تقرير مع رسم توضيحي 

يبني كيف تتضافر البيانات املستمدة من ثالث حمطات رصد خمتلفة لتحديد 
موقع املركز السطحي للزلزال.

كيف  خمترص  تقرير  كتابة  الطالب  إىل  اطلب  إثــــــراء 

تستخدم قوانني حساب املثلثات يف حتديد املسافات.



   
ـطحيُّ للزلـزالِ عنْ طريـقِ رصدِ  دُ المركزُ السّ يحـدَّ
اتِ  زمـنِ وصولِ األمـواجِ الزلزاليةِ إلى ثـالثِ محطّ
ا يتيحُ حسـابَ المسافةِ التي تفصلُ المركزَ  ، ممَّ رصدٍ

السطحيَّ للزلزالِ عنْ كلِّ محطةٍ.

 نرسـمُ على الخريطـةِ في كلٍّ من مواقـعِ المحطاتِ 
ها  ها موقعُ المحطةِ، ونِصفُ قطرِ الثالثِ دائرةً مركزُ
، فتكونُ نقطةُ  المسـافةُ التي قطعتْها األمواجُ الزلزاليةُ
. تقاطعِ هذهِ الدوائرِ الثالثِ المركزَ السطحيَّ للزلزالِ

   
رُ  ها التدميريةِ. وتقدَّ تختلـفُ الزالزلُ في قوتِها وآثارِ
رُ إثْرَ حدوثِهِ.  قـوةُ الزلزالِ بمقـدارِ الطاقةِ التي تتحـرَّ
تَـرَ الذي يبـدأُ من  خْ ويُسـتعملُ فـي ذلـك مقيـاسُ رِ
١. إنَّ زيـادةَ درجةٍ واحـدةٍ في قـوةِ الزلزالِ  القيـاسِ
رةِ. فالزلزالُ  ا منَ الطاقـةِ المتحرِّ تـدلُّ على ٣٠ ضعفً
رُ  ـه ٧ درجـاتٍ علـى مقيـاسِ رختـرَ يحرِّ الـذي قوتُ
ا مـن الطاقةِ المتحـررةِ لزلزالٍ  طاقـةً تزيـدُ  ٣٠ ضعفً
هُ  ٩٠٠ (٣٠×٣٠ ) ضعـفٍ لزلزالٍ قوتُ ـهُ ٦ وتزيدُ قوتُ

ه.   ٥ درجاتٍ على المقياسِ نفسِ


كُ األمواجُ  الزلِ في قاعِ المحيطِ تتحرّ عندَ حدوثِ الزّ
حُ بينَ  ا تتراوَ في جميعِ االتجاهاتِ بسـرعةٍ عاليةٍ جدًّ
ها طاقةً  ٥٠٠ و١٠٠٠ كيلومترٍ في الساعةِ، حاملةً معَ
ـواحلِ والمناطقِ  هائلةَ القـوةِ، وعندَ اقترابِها منَ السّ
، يصبحُ  القريبـةِ منَ الشـاطئِ حيـثُ المياهُ الضحلـةُ














         
     

     

   

 
       

   

        
   

   







←

الشاطئ  إىل  تصل  التي  األمواج  تعني  يابانية  كلمة  التسونامي: 
ثم  (تسونامي)،  كلمة  معنى  الطالب  مع  ناقش  ا.  دمارً وتسبب 

اسأل.
ما الذي يسـبب التسونامي؟ إجابة حمتملة: تسبب الزالزل يف قاع 

ا فيه. ا تسري برسعة عالية جدًّ املحيط أمواجً

قوة الزلزال: مقدار الطاقة التي تتحرر إثر حدوث الزلزال.



التقطت الصورة اليمنى بعد حدوث التسونامي، وتُظهر أن املياه 
ا من الرتبة والنباتات ودمرت املباين. ا كبريً جرفت جزءً


 الزلزال الذي قوته ٥ حيرر طاقة تعادل ٩٠٠ مرة أكثر  •

من الزلزال الذي قوته ٣.

 يكون املحيط ضحالً قرب الشـاطئ، فتسـري  •
الطاقـة املتحـررة خـالل كمية أقل مـن املياه، لذا تشـتد املوجة 

أكثر.

من  الفردية  الفروق  ملبدأ  ا  وفقً الطالب  احتياجات  األسئلة  هذا  تلبي 
خالل:

الطاقة  حمتملة:  إجابة  رخيرت؟  مقياس  يقيس  ماذا  دعـم إضــايف 

املتحررة من الزلزال.

عىل  درجات   ٥ قوته  زلزاالً  أن  تفرس  كيف  إثــــــراء 

ا أكثر مما أحدث زلزال آخر قوته  مقياس رخرت يف املدينة (أ) أحدث دمارً
٦ درجات يف املدينة (ب)؟ إجابة حمتملة أن املدينة ب تطبق املواصفات 

اخلاصة باألبنية املقاومة للزالزل. 



حجـمُ المياهِ التـي تتحركُ بفعـلِ الطاقـةِ الزلزاليةِ أقلَّ 
، فيزدادُ ارتفاعُ  ا كانتْ عليه فـي عمقِ المحيطِ ا ممَّ كثيرً
لُ إلـى أمواجٍ عمالقةٍ  ، وتتحوَّ األمواجِ بشـكلٍ مفاجئٍ
ى هـذهِ  . وتسـمَّ الدمـارَ بالشـاطئِ وتسـببُ  تصطـدمُ 

األمواجُ التسونامي.

   
، لكنْ من  ال يسـتطيعُ اإلنسـانُ منـعَ حـدوثِ الـزالزلِ
الممكنِ أخذُ الحيطةِ والحذرِ لتقليلِ المخاطرِ الناجمةِ 
ةٍ لألبنيةِ، وتوزيعِ  عنها، وذلكَ بتحديدِ مواصفاتٍ خاصّ
النّشراتِ التثقيفيةِ، وتدريبِ المواطنينَ على اإلجراءاتِ 

. ها عندَ وقوعِ الزلزالِ الواجبِ اتّباعُ

 

 
    
     

  

      
   

      
     

 

   




 






� 

ناقش الطالب، ثم اسأل:
مـاذا حيدث عند ثـوران الربكان؟  تندفـع الصخور املنصهرة  �

من باطن األرض.

مـا الرشوط الالزمـة حلدوث االندفاعـات الربكانية؟ وجود  �
الصخور املنصهرة أسـفل القرشة األرضيـة، ووجود ضغط 

كافٍ أسفل هذه الصخور ليدفعها إىل السطح.

مـاذا حيدث إذا اندفعت املامجا يف قـاع املحيط؟ تربد الصهارة  �
ن الصخـورَ الربكانية بسـبب انخفاض  عندمـا ختـرج، وتكوّ

درجات احلرارة.

←

ا إىل اندفاع  الـربكان: قد تعني كلمة (الربكان) اجلبل املحرتق نظرً
ا. صخور منصهرة منه ذات درجات حرارة عالية جدًّ

الالبة: كلمة عربية تعني األرض ذات احلجارة السـوداء  للداللة 
عـىل املواد املتدفقة من باطن األرض من خالل فتحات الرباكني. 
ح للطالب أن الالبة تشكل الصخور الربكانية املعروفة باسم  وضّ

ات، وهي منترشة يف اململكة. احلرّ



 فتحتان. •

ا من الصفيحة العربية (حوايل ١٨٠٫٠٠٠كم٢)،  ا كبريً ات جزءً تغطي احلرّ
اليمن  ن من حقول بازلتية عىل هيئة حزام واسع متقطع يمتد من  وتتكوّ
العمليات  إىل  االنتشار  النمط من  . ويعود هذا  جنوبًا حتى سوريا شامالً
الشقوق  أصبحت  حيث  األمحر،  البحر  لتكون  املصاحبة  اجليولوجية 
نت  ا للصهارة. وقد وصلت معظم الصهارة إىل سطح األرض، وكوّ ممرًّ
ثورات  عدة  تسجيل  وتم  احلرات.  تكوين  إىل  أدت  سطحية  انسيابات 
بركانية يف التاريخ اجليولوجي للمنطقة .وقد حدث آخر ثوران بركاين يف 

حرة رهط عام ١٢٥٦م.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين
 



   
     



البـركانُ فتحـةٌ فـي القشـرةِ األرضيـةِ تخـرجُ منهـا 
الصهـارةُ والغـازاتُ والرمـادُ البركانـيُّ إلى سـطحِ 
ما تصلُ إلى سـطحِ  ى الصهـارةُ عندَ . وتسـمّ األرضِ

. األرضِ البةً

تحـدثُ معظـمُ البراكينِ بمحـاذاةِ حـدودِ الصفائحِ 
. األرضيةِ سواءً على اليابسةِ أوْ في قاعِ المحيطِ

عندَ حدوثِ انفجارٍ بركانيٍّ تتراكمُ الالبةُ حولَ فتحةِ 
ـونُ الفتحةُ  نُ شـكلٌ مخروطـيٌّ تكُ ، ويتكوّ البـركانِ
تِه. ومـعَ تكرارِ االنفجـاراتِ البركانيـةِ يزدادُ  فـي قمَّ
. وقدْ يكونُ  ، ويـزدادُ ارتفاعُ المخروطِ تراكمُ الموادِّ
للبركانِ أكثرُ منْ فتحةٍ. وقدْ تحدثُ انهياراتٌ أرضيةٌ 
هاتُ  لُ نتيجةَ ذلكَ الفوّ ، وتتشـكَّ حولَ فتحةِ البركانِ

. البركانيةُ

، وهـي  :  البراكيـنُ النشـطةُ والبراكيـنُ ثالثـةُ أنـواعٍ
التـي التزالُ الصهـارةُ تندفـعُ منها حتـى وقتِنا هذا، 
، التي  وتلـك التي اندفعتْ حديثًا. والبراكينُ الهامدةُ
عُ أنْ تثورَ مرةً  توقّ ـفَ اندفاعُ الصهارةِ منهـا، وال يُ توقَّ
، وهي  ا النوعُ الثالثُ فهو البراكينُ الساكنةُ أخر. أمَّ
، لكنّهـا قد تعودُ  البراكيـنُ التي توقفتْ عـنِ الثورانِ
. ومنها بركانُ أيسـلندا الذي  فتثورُ من وقتٍ إلى آخرَ
عادَ للثورانِ عام ١٤٣١هـ بعدَ سـكونٍ دامَ ٢٠٠عامٍ 

تقريبًا.

 

 

 

 

       

   

   






 تتكـون مـن تراكم املقذوفـات الربكانية حـول فتحة  •

الربكان وحدوث اهنيارات حوهلا.

 النشـاط الـربكاين يف الربكان النشــط ما زال  •
ا يف   ا إىل يومنـا هـذا، ويكـون النشـاط الـربكاين متوقفً مسـتمرًّ
الـربكان السـاكن الوقـت احلـارض، لكـن يتوقـع ثورانـه مرة 
أخر، عىل العكس من الـربكان اخلامد الذي ال يتوقع ثورانه 

.مرة أخر

الفردية من  الفروق  ملبدأ  ا  الطالب وفقً احتياجات  األسئلة  تلبي هذا 
خالل:

إجابة  العربية؟  اجلزيرة  يف  احلرات  تنترش  أين  دعـم إضــايف 

. حمتملة  تنترش من شاميل اليمن جنوبًا إىل سوريا شامالً

إثــــــراء ملاذا تتوزع معظم الرباكني حول حدود الصفائح 

األرضية؟ ألن حركة الصفائح تسبب وجود شقوق يف القرشة األرضية 
وثوران  السطح  إىل  املامجا  باندفاع  وتسمح  الصفائح  حدود  عىل  متتد 

الرباكني. 



 
      

       
    

ى  تنتشـرُ البراكينُ في منطقةِ الجزيرةِ العربيةِ، ويسـمَّ
ةُ في اللغةِ أرضٌ ذاتُ حجارةٍ  رَّ . والحَ اتٍ ها حرّ معظمُ
، وهيَ مساحةٌ واسعةٌ منَ  سوداءَ كأنّها أحرقتْ بالنارِ

األرضِ مغطاةٌ بالصخورِ البركانيةِ.

اتُ في الجزيرةِ العربيـةِ على هيئةِ حزامٍ  رَّ تنتشـرُ الحَ
ـع يمتـدُّ منْ شـماليِّ اليمـنِ جنوبًا حتّى  واسـعٍ متقطّ
. وقدْ نشـأتْ معظـمُ الحـراتِ نتيجةً  سـوريا شـماالً
 ، نَ البحرِ األحمرِ لنشاطِ البراكينِ الذي صاحبَ تكوُّ

. واستمرَّ إلى زمنٍ غيرِ بعيدٍ

ا  اتِ الجزيـرةِ العربيةِ - وخصوصً رَّ وتتميَّـزُ معظمُ حَ
تلكَ الواقعةَ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ - بتفاوتٍ 
في تركيبِها وشكلِها. ويظهرُ هذا االختالفُ بوضوحٍ 

. ها األقمارُ االصطناعيةُ في الصورِ  التي تلتقطُ

       
      
�      

     

 






� 

ناقش الطالب يف مفهوم التجوية والتعرية والرتسيب، ثم اسأل:
كيـف يعمل املاء عىل توسـيع الشـقوق يف الصخور؟  عندما  �

يتجمد املاء يكرب حجمه ويضغط عىل الشقوق فتتسع.

فيـم ختتلـف التجويـة الفيزيائيـة عـن التجويـة الكيميائيـة؟  �
يف التجويـة الكيميائيـة تتفتـت الصخـور بفعـل تأثـري املواد 
الكيميائيـة مثـل األمطار احلمضيـة التي تنتـج بفعل غازات 
املصانـع. أمـا يف التجويـة الفيزيائية فتتكـرس الصخور بفعل 

.اجلاذبية وتغريات درجات احلرارة وعوامل أخر

أيـن تذهب الصخور عندما تتكرس بفعل جذور األشـجار؟  �
قد تبقى يف مكاهنا وقد تنتقل إىل مكان آخر.

مـا الذي جيعل هـذا الفتات ينتقل من مـكان إىل آخر؟ إجابة  �
حمتملة: الرياح واجلاذبية واملياه اجلارية.

مـاذا حيدث للفتـات املنقول بتأثـري العوامل السـابقة؟ إجابة  �
حمتملة: قد يرتسب يف مكان آخر.

←

التجويـة:  جممـل التغريات التي حتدث للصخـور نتيجة تعرضها 
للعوامل اجلوية املختلفة وتساعد عىل تفتيتها.


 تسبب األمطار احلمضية تفتت األبنية األثرية وتآكلها  •

أو تغري ألواهنا بسبب تفاعل املواد احلمضية مع املواد املستعملة 
يف البناء.

 إجابة حمتملـة: التجوية الكيميائيـة تنتج عن  •
عوامـل فيزيائيـة تؤثـر يف شـكل الفتات الصخـري وحجمه 
وال تُغـري يف تركيبـه، بينام تنتج التجويـة الكيميائية عن تفاعل 

كيميائي يُغري تركيب الصخور.

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف اطلب إىل الطالب عمل ملصق أو أي وسيلة 

والرتبة  الصخور  تعرية  عىل  املياه  تعمل  كيف  تُظهر  برصية  تعليمية 
ونقلها. 

إثــــــراء  اطلب إىل الطالب عمل وسيلة تعليمية برصية 

تُظهر املعامل اجلغرافية ملنطقة معينة، مع حتديد معامل هذه املنطقة، وكيف 
تم تشكيلها بفعل املياه. 



 
ـا بالماءِ  هـل سـبقَ أن وضعتَ زجاجـةً مملوءةً تمامً
دَ  ـدِ الثالجةِ؟ مـاذا حـدثَ لها؟ لقـد تجمَّ فـي مجمِّ
 إلـى كسـرِ الزجاجةِ. وهذا مـا يحدثُ  ، وأدّ المـاءُ
 ، دُ خـورِ ويتجمَّ مـا يدخـلُ الماءُ في شـقوقِ الصُّ عندَ
 . ي ذلـك إلى تفتُّتِ الصخورِ إلـى أجزاءٍ أصغرَ فيؤدِّ
ى العمليةُ التي تسـببُ تفتُّتَ الصخـورِ أو موادَّ  تسـمَّ
: التجويةُ  . وهنـاك نوعانِ من التَّجويةِ أخر التجويةَ

. ، والتجويةُ الكيميائيةُ الفيزيائيةُ

 
ـدُ بالتجويـةِ الفيزيائيةِ تفتُّتُ الصخـورِ منْ دونِ  يُقصَ
. وينتجُ هذا النوعُ  رٍ في تركيبِها الكيميائيِّ حدوثِ تغيُّ
دُ المياهِ في  ، منها تجمُّ مـنَ التَّجويةِ بفعلِ عدةِ عواملَ
، ونموُّ جذورِ النباتِ ومنْ ثمَّ الضغطُ الذي  ـقوقِ الشُّ

راتُ في درجاتِ الحرارةِ.  ، والتَّغيُّ هُ تحدثُ

 
تحـدثُ التجويـةُ الكيميائيـةُ بسـببِ تفاعـلِ الموادِّ 
الكيميائيـةِ التـي فـي المـاءِ أو الهـواءِ مـعَ المعـادنِ 
نِ معادنَ  ي إلـى تكـوُّ ـا يؤدِّ ، ممَّ نـةِ للصخـورِ المكوِّ
ومـوادَّ جديـدةٍ، وإعـادةِ تشـكيلِ بعـضِ التضاريسِ 
ما تؤثِّـرُ المياهُ  . ومنْ ذلـكَ ما يحـدثُ عندَ األرضيـةِ
خورِ  لةُ بالمـوادِّ الكيميائيةِ فـي الصُّ الجوفيـةُ المحمَّ

. ها مكونةً الكهوفَ التي تحتَ األرضِ فتكسرُ

التجويـةِ  عوامـلِ  أهـمِّ  مـنْ  الحمضيَّـةُ  األمطـارُ 
؛ فهيَ تؤثرُ بشـكلٍ واضحٍ في بعضِ أنواعِ  الكيميائيـةِ
. كما  ها وتغيِّرُ مـنْ تركيبِها الكيميائيِّ تُ ، فتفتِّ الصخورِ

ها. تؤثرُ في المنشآتِ والمباني األثريةِ وغيرِ

 
    

  

      
    

      

   






 دقيقة  جمموعات ثنائية

ا يبني التعرية خالل تساقط األمطار. يعمل نموذجً

 وعاءان متشاهبان، قطعتان خشبيتان، مرش ماء، 
كأس قياس، تربة.

 فرضية حمتملة: إذا زادت رسعة جريان املياه فسيزداد معدل 
عمليات التعرية.

 تأكد أن الوعاء مائل.
لكن  الفرضية.  عىل  ا  اعتامدً الطالب  استنتاجات  ستختلف   
يزداد  التعرية  عمليات  معدل  أن  عىل  نتائجهم  تدل  أن  جيب 

بازدياد رسعة انسياب املياه اجلارية. 

←
ا حول التعرية، واسأل: م نقاشً نظّ

ماذا حيدث لقطع الصخر التي تتكرس بفعل جذور النباتات؟  �
تبقى يف مكاهنا غالبًا.

مـاذا حيـدث لقطع الصخر التـي تتكرس عندمـا يتجمد املاء؟   �
تبقى يف مكاهنا غالبًا.

ما الذي ينقل فتات الصخور إىل موقع آخر؟ إجابات حمتملة:  �
الرياح، اجلاذبية، املاء اجلاري.

 ماذا حيدث هلذا الفتات؟ يرتسب يف مكان آخر. �

←

إىل  التجوية  ناتج  نقل  إىل  تؤدي  التي  العمليات  جمموع  التعرية: 
أماكن بعيدة وتفتتها.



  
نَ  : كيـفَ تكوَّ لُ ، وأتسـاءَ أنظرُ إلـى الصورةِ أدناهُ
ه  يْلِ في هذهِ الصورةِ؟ وما الذي تحملُ ر السَّ جْ مَ
ما يسـقطُ  ؟ عندَ نِّيِّ المياهُ لكـيْ يميلَ لونُها إلى البُ
المطرُ على األرضِ ويجري على سـطحِ األرضِ 
ما تزدادُ  . وعندَ لُ الطينُ يختلطُ الماءُ بالتربةِ ويتشكَّ
قُ بقوةٍ ويجرفُ كلَّ شيءٍ في  كميةُ الماءِ أكثرَ يتدفَّ
هِ  . بهذِ هِ، حتى األشـجارَ والصخـورَ والتربةَ طريقِ
الطريقةِ ينتقلُ فتاتُ الصخـورِ والتربةِ إلى أماكنَ 

بعيدةٍ.

ى عمليـةُ نقـلِ التربـةِ وفتاتِ الصخـورِ من  تسـمَّ
. ومنْ  مكانٍ إلى آخرَ على سـطحِ األرضِ التَّعريةَ
أهـمِّ العواملِ الطبيعيةِ التي تسـببُ التعريةَ المياهُ 
. الجاريةُ والرياحُ والجليديَّاتُ واألمواجُ البحريةُ

    
        
      


       
      

  
    
   
  

         
   

        
       

    
     

 

       

 








أو  املعامل اآلتية: سيل حميل، أو هنر،  اطلب إىل الطالب زيارة شاطئ أحد 
بحرية، أو بركة، أو شاطئ بحر، وذلك بمرافقة شخص راشد، أو اطلب 
ا  ا طبيعيًّ د موقعً إليهم إحضار صور ورسوم توضيحية تبني  شاطئًا. وحدّ
املوقع،  هذا  دراسة  إليهم  واطلب  والتعرية،  التجوية  لتأثريات  ض  يتعرّ
أن  يمكن  والتي  الدرس،   تم رشحها يف هذا  التي  العوامل  وحتديد مجيع 
ا اطلب إليهم كتابة تقرير خمترص  تسهم يف تغيري تضاريس هذا املوقع. أخريً
يتضمن ما شاهدوه يف املوقع، وتوقعاهتم للتغريات املستقبلية التي يمكن 

أن حتدث له.

←

تنقل  التي  الذائبة  واملواد  الصخري  الفتات  استقرار  الرتسيب: 
نتيجة عمليات التعرية.

راجـع مفـردات الدرس، وكلّـف الطالب العمـل يف جمموعات 
لتنفيـذ نشـاط مفردات الـدرس الـوارد يف كتاب تنميـة مهارات 
القراءة والكتابة، ثم رسـم خرائط مفاهيميـة للربط بني مفردات 

الدرس مجيعها.


 ألهنـا حتمـل الفتـات الصخـري الناتج عـن عوامل  •

التجوية وتنقله إىل مكان آخر .

 انصهـار اجلليـد يسـبب جريان املـاء وحتَّ  •
الصخور التى يف طريقه فتتكون األودية واألهنار.



 
(األنهـارِ  التعريـةِ  عوامـلِ  سـرعةُ  تخـفَّ  أنْ  بعـدَ 
ها ) يتمُّ ترسـيبُ الفتاتِ  والجليديـاتِ والرياحِ وغيرِ
ا عن المناطقِ  الصخريِّ والموادِّ الذائبةِ في الماءِ بعيدً
مِ الفتاتِ في  ى عمليـةُ تراكُ ملتْ منها، وتسـمَّ التي حُ
ا  مـكانٍ ما الترسـيبَ وتعمـلُ التعريةُ والترسـيبُ معً
على تغييرِ شكلِ سـطحِ األرضِ حيثُ تختفي بعضُ 
، ويسـببُ ذلكَ  المعالـمِ البارزةِ مثل الجبالِ والتاللِ
، والكثبانُ  ظهورَ تضاريسَ جديـدةٍ، منها دلتا األنهارِ

ها. ، والطبقاتُ الصخريةُ وغيرُ مليةُ الرَّ

ـلُ لمنـعِ عمليـاتِ التعريـةِ  ويُمكـنُ لإلنسـانِ التدخُّ
والترسيبِ في بعضِ األماكنِ مثل الشواطئِ والكثبانِ 

الرمليةِ.

كيـفَ يمنعُ النـاسُ الرياحَ من تعريةِ الشـواطئِ والكثبانِ 
عُ  سياجٌ أو شبكٌ بجانبِ الكثبانِ  الرمليةِ؟ في العادةِ يوضَ
ا.  ، ولتقليلِ نقلِ الرمالِ بعيدً الرمليةِ لتقليلِ سرعةِ الرياحِ
 ، ـى الكثبـانِ الرمليةِ كذلـكَ قدْ يـزرعُ الناسُ أعشـابًا علَ

تُه. ها في الرملِ  وتثبِّ و جذورُ حيثُ تنمُ

 
      

       
     

     

   





ثالثًا: خامتة الدرس


←
اطلب إىل الطالب قراءة صور الدرس وملخصاهتا؛ ملراجعة أهم 

األفكار التي وردت فيه.

 
 

هناية  يف  املعلم  مصادر  يف  املطوية  لعمل  الالزمة  التعليامت  انظر 
الدليل.

أفكر، وأحتدث، وأكتب   ←
  الرتسيب.

 

  


  


   
    
    



 

   
   
   
     


   إذا كان هناك صخور مفتتة أو شقوق كانت 
ن اجلـرف، أما إذا  التجويـة الفيزيائية هي املسـؤولة عن تكوّ
حدث إذابة للمعادن فسوف تكون بسبب التجوية الكيميائية.

(ج) صخر منصهر. 

(د) الرياح. 

ل معامل سطح األرض بفعل جمموعة  تتشكَّ 
ى  ـدث يف باطن األرض وتسـمَّ مـن العمليـات، بعضهـا حيَ
العمليـات الداخليـةَ ومنهـا الـزالزل والرباكـني، وبعضها 
ى العمليات اخلارجيةَ ومنها  اآلخر حيدث عىل السطح وتسمَّ

التجوية والتعرية والرتسيب. 


شـجع بعـض الطالب عىل عـرض قصصهم أمام زمالئهـم يف الفصل.

ينبغي أن تتضمن بحوثهم إرشادات عامة عند حدوث الزالزل، 
وكذا الفوائد التي جينيها الناس من بناء السدود.

 كلّف الطـالب كتابة ملخص حول الزالزل، يصفون فيه 
ما حيدث يف أثناء وقوعه.

 كلّـف الطـالب كتابة ملخـص حول أسـباب حدوث 
الزالزل والتسونامي، عىل أن يتم فيه توضيح هذه األسباب.

 كلّف الطالب كتابة تقرير بعنوان قياس الزالزل يوضحون 
د بؤرة الزلزال، وكيف يُصنّف من حيث قوته وشدته.  دَّ فيه كيف حتُ
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      الزمن:       الزمن: ٣٠ دقيقةجمموعة ثنائية


يستنتج العامل الذي يؤثر يف ارتفاع الربكان. �

ا، يستنتج. �  يقيس، يعمل نموذجً

 كأس قيـاس، جبس، وعـاء، ملعقة، قمع، أنبوب 
عرص، قطعة كرتون، صينية

ا يف قطعة الكرتون، وخصص ١٠ دقائق   جهز شقًّ
للطـالب بعد عدة أيام من عمـل النموذج ملالحظة التغريات التي 

طرأت عىل النموذج.

 يقـوم الطـالب يف هذا النشـاط بعمـل نموذج 
. ل الرباكنيُ اجلزرَ يوضح كيف تشكِّ



كيف تساعد الرباكني عىل تشكيل اجلزر؟

ن فرضية، فرضية حمتملة: إذا حتركت إحد الصفائح األرضية  أكوّ
فوق بقعة سـاخنة برسعة أكرب من صفيحـة أخر فإن اجلزر التي 

تتكون فوق تلك الصفيحة ستكون أصغر.


 تتدفق عجينة اجلبس من األنبوب فوق قطعة الكرتون

  مرة الكرتون  قطعة  فوق  األنبوب  من  اجلبس  عجينة  تتدفق 
 أخر



          
ةً نُ فرضيّ أكوّ

 ، مختلفةٍ وبسرعاتٍ  ساخنةٍ  بقعةٍ  فوقَ  األرضيةُ  الصفائحُ  كتِ  تحرّ ا  إذَ
؟ أكتبُ إجابةً على شكلِ فرضيةٍ على النحوِ  لةُ ا تشبهُ الجزرُ المتشكّ فماذَ
 الصفائحِ األرضيةِ فوقَ بقعةٍ ساخنةٍ بسرعةٍ  كتْ إحدَ ا تحرّ التالِي: " إذَ

"  فإنَّ  أكبرَ منْ حركةِ صفيحةٍ أخرَ
........................................................................................................

تبرُ فرضيّتي أخْ
 ألبسُ      

، وأضـعُ ٧٥٠ مـل  القفـازاتِ
، ثمَّ  منَ الجبسِ في وعاءٍ كبيرٍ
، وأحركُ  أضيِفُ ٢٥٠ مـل ماءً
لَ عجينةٌ  الخليطَ حتَّى تتشـكّ

. رقيقةٌ

 أصبُّ الخـليطَ    

. يمثّلُ  في أنبوبٍ قابلٍ للعصرِ
الخلـيطُ الماجما، بينَما فوهةُ 

. العلبةِ تمثِّلُ البقعةَ الساخنةَ

 

كأس قياسٍ

جبصٍ

وعاءٍ

ملعقةٍ

قمعٍ

أنبوبِ عصرٍ

قطعتَيْ كرتونٍ

صينيةٍ

ملعقةٍ

قمعٍ

صينيةٍ


      

كأس قياسٍ
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ا تشبهُ  كتِ الصفائحُ األرضيةُ فوقَ بقعةٍ ساخنةٍ وبسرعاتٍ مختلفةٍ، فماذَ ا تحرّ إذَ
كتْ  ا تحرّ ؟ أكتبُ إجابةً على شكلِ فرضيةٍ على النحوِ التالِي: " إذَ لةُ الجزرُ المتشكّ
   الصفائحِ األرضيةِ فوقَ بقعةٍ ساخنةٍ بسرعةٍ أكبرَ منْ حركةِ صفيحةٍ أخرَ إحدَ

."........ فإنَّ

 
، وأضعُ   ألبسُ القفازاتِ     

، ثمَّ أضيِفُ  ٧٥٠ مل منَ الجبسِ في وعاءٍ كبيرٍ
لَ  ، وأحـركُ الخليطَ حتَّى تتشـكّ ٢٥٠ مـل ماءً

. عجينةٌ رقيقةٌ

 أصبُّ الخليـطَ في أنبوبٍ قابلٍ    

. يمثّـلُ الخليـطُ الماجما، بينَمـا فوهةُ  للعصـرِ
. العلبةِ تمثِّلُ البقعةَ الساخنةَ

 أضعُ طرفَ العلبةِ في نهايةِ شـقٍّ    

. في كرتونةٍ. تمثّلُ الكرتونةُ الصفيحةَ األرضيةَ

قِ منْ    أعصرُ العلبةَ بلطفٍ حتّى تبدأَ الالبةُ في التدفّ

خاللِ البقعةِ الساخنةِ، وأستمرُّ في عصرِ العلبةِ معَ 
. لُ ما يحدثُ ي. وأسجّ سحبِ قطعةِ الكرتونِ نحوِ

هةَ العلبةِ في نهايةِ  ، ثمَّ أضعُ فوّ   أعيـدُ ملءَ العلبةِ بالخليطِ مـنَ الجبسِ والماءِ

 ، ي عندَ عصـرِ العلبةِ فتحـةِ الكرتونـةِ الثانيةِ، وببطءٍ أسـحبُ الكرتونـةَ نحوِ
 . لُ ما يحدثُ وأسجّ









كأس قياسٍ

جبسٍ

وعاءٍ

ملعقةٍ

قمعٍ

أنبوبِ عصرٍ

قطعتَيْ كرتونٍ

صينيةٍ

ملعقةٍ

أنبوبِ عصرٍ

صينيةٍ

    





 
كيف يؤثر اختالف نوع الالبة املنبعثة يف ارتفاع الربكان؟

 
 فرضيـة حمتملـة: كلام زادت كثافـة املواد املكونة لالبـة زاد ارتفاع 

الربكان.

 
عىل الطالب عمل البة ذات كثافة كبرية وأخر ذات كثافة أقل 
الالبة  كانت  اجلبس  كمية  زادت  وكلام  واجلبس.  املاء  باستعامل 

ذات كثافة أكرب. 

لعمل  قلامً  مندفع، مستعملني  لربكان  نموذج  الطالب عمل  عىل 
ثقب يف قطعة من الورق املقو، ثم نمذجة االندفاعات الربكانية 
حتى  وتركه  املزيج،  علبة  خالل  الالبة  دفع  طريق  عن  املتكررة 
ا  اختالفً أن هناك  الطالب  اندفاع وآخر. سيالحظ  جيف بني كل 

يف ارتفاع الربكان وعرضه.

: ستتنوع اإلجابات. أستنتجُ


ا، وإعداد قائمة  كلف الطالب مناقشـة االسـتقصاء يف الفصل معً
بأكثـر من جتربة، ثم قسـم الطالب إىل جمموعـات صغرية، عىل أن 

تقوم كل جمموعة بتنفيذ جتربة واحدة واستعامل متغري واحد.

 
اطلـب إىل الطالب البحث يف مصادر املعلومات املتاحة عن بعض اجلبال 
ا يصف أحدها،  الربكانيـة يف اململكة العربية السـعودية، وأن يكتبوا تقريرً
بحيث يتضمن: اسـم اجلبل، وموقعه، وشكله، وشكل فوهته، وارتفاعه، 

ن. وأن يتخيلوا كيف تكوَّ





 
  أقـارنُ ما حدثَ فـي الخطوتيـنِ ٤ و٥. هلْ 

ا؟ ؟ لماذَ ظهرتِ النتائجُ مختلفةً

كتِ  ا    تحرّ     كيفَ تظهرُ الجزرُ البركانيةُ   إذَ

الصفائحُ األرضيةُ ببطءٍ فوقَ بقعةٍ سـاخنةٍ؟

  

       
  

  
يختلفانِ  ه  وارتفاعَ البركانِ  شكلَ  أنَّ  اآلنَ  أعلمُ 
على  فرضيَّتي  أكتبُ   . الالبةِ كثافةِ  باختالفِ 
كان  الالبةِ  كثافةُ  زادتْ  ما  كلَّ التالي:  الشكلِ 

ارتفاعُ البركانِ 

 
مُ تجربةً ألستقصيَ أثرَ اختالفِ نوعِ الالبةِ  أصمّ
أحتاجُ  التي  الموادَّ  دُ  أحدِّ  . البركانِ ارتفاعِ  في 
لُ  وأسجّ ها،  أتبعُ سوفَ  التي  والخطواتِ  إليها، 

نتائجي ومالحظاتي.


ما  أعرضُ  ولماذا؟  فرضيتي؟  النتائجُ  تدعمُ  هل 

. توصلتُ إليه على زمالئي في  الصفِّ

     
  

أطرحُ سؤاالً

نُ فرضيةً أكوّ

أختربُ فرضيتي

أستخلصُ النتائجَ

 
الغازِ  اعاتِ  فقَّ على  تحتوي  التي  الالبةُ  كُ  تتحرَّ هلْ 

بشكلٍ مختلفٍ عنِ الالبةِ التي ال تحتوي عليْها؟
. أحتفظُ بالمالحظاتِ  مُ تجربةً لإلجابةِ عنْ هذا السؤالِ أصمّ
مجموعةٌ  نُ  تتمكَّ بحيث  بالتجربةِ،  قيامي  أثناءِ  في 
أخر منَ الزمالءِ من إعادةِ النشاطِ باتباعِ تعليماتي.



   





� 
كلـف الطـالب النظـر إىل الصـور ملراجعـة األفـكار الرئيسـة يف 

الفصل.

 
هناية  يف  املعلم  مصادر  يف  املطوية  لعمل  الالزمة  التعليامت  انظر 

الدليل.





الربكان

التجوية

بؤرة الزلزال

اللب اخلارجي

التعرية

التضاريس

   

 


 االسمالتاريخ اختبارُ الفصلِ أ

  
           

  



١ .. سطحِ األرضِ الجبالُ والصحار واألنهارُ والبحارُ منْ 

٢ .. هُ منَ الغازاتِ حولَ سطحِ األرضِ وفوقَ نُ  يتكوَّ

٣ .. ها  ى اندفاعُ الصخورِ المنصهرةِ والغازاتِ وبخارِ الماءِ منْ باطنِ األرضِ إلى سطحِ يُسمّ

٤ .. ةُ المنصهرةُ التي تخرجُ منْ خاللِ سطحِ األرضِ وتتصلّبُ  ى المادّ تُسمّ

٥ .. هو النطاقُ الداخليُّ للكتلةِ المركزيةِ لألرضِ

٦ .. ى  االهتزازُ المفاجئُ للقشرةِ األرضيّةِ يُسمّ

٧ .. رةِ منهُ رُ  بمقدارِ كميّةِ الطاقةِ المتحرّ تُقدّ

إلى . ٨ مكانٍ  منْ  التجويةِ  عمليّاتِ  عنْ  الناتجُ  خورِ  الصّ فتاتُ  بها  ينقلُ  التي  العمليّةُ  ى  تُسمّ
. آخرَ 

٩ ..   هو المنطقةُ التي تلي القشرةَ األرضيّةَ

١٠ . . ى الجزءُ الصخريُّ منْ سطحِ األرضِ  يُسمّ

معالم 

الغالف الجوي 

البركان

الالبة

اللّب الداخلي 

الزلزال

قوة الزلزال 

القشرة األرضية

التعرية

الستار 

 

   
   



مفرداتُ الفصلِ االسمُ   

  
أرسمُ دائرةً حولَ رمزِ اإلجابةِ الصحيحةِ فيما يلي:

ا فيزيائيًّا على سـطحِ . ١ لمً عْ ـا يلـي يُعـدُّ مَ أَيٌّ ممَّ
؟ اليابسةِ

التسوناميأ. 

الجبالُب. 

الستارُج. 

البقعةُ الساخنةُد. 

القشـرةُ األرضيّةُ والجزءُ العلويُّ منَ السـتارِ . ٢
 : نانِ يُكوِّ

الغالفَ الجويَّأ. 

الغالفَ المائيَّب. 

الغالفَ المائعَج. 

 الغالفَ الصخريَّد. 

٣ . : ى الطبقةُ الخارجيةُ الصخريةُ لألرضِ تُسمَّ

الستارَأ. 

القشرةَ األرضيةَب. 

الغالفَ الحيويَّج. 

الغالفَ المائعَد. 

أيُّ طبقةٍ منَ الطبقاتِ التاليةِ تقعُ أسفلَ القشرةِ . ٤
األرضيَّةِ مباشرةً؟

 الستارُأ. 

اللبُّ الداخليُّب. 

الغالفُ الصخريُّج. 

اللبُّ الخارجيُّد. 

٥ .: نُ االهتزازُ المفاجئُ للقشرةِ األرضيّةِ يكوِّ

 الزالزلَأ. 

ظهرَ المحيطِب. 

البراكينَج. 

الجزرَد. 

٦ .: ى المنطقةُ المنخفضةُ بينَ الجبالِ تُسمّ

األخدودَأ. 
الواديب. 
التلَّج. 
الهضبةَد. 



            

 
 

 
  
 



ى خـروجُ الصهـارةِ مـن فتحـةٍ فـي القشـرةِ  يسـمَّ  
األرضيةِ  .

األخـر والمـوادِّ  خـورِ  الصُّ وتفتيـتُ  تكسـيرُ   
. ى  يسمَّ

يتـمُّ في محطةِ الرصدِ تسـجيلُ األمـواجِ الزلزاليةِ   
التي تنتشرُ منْ  

األرضِ ـــبِّ  ل ـــنْ  م ــلُ  ــائ ــس ال الـــنِّـــطـــاقُ   
. ى  يسمَّ

. المياهُ الجاريةُ والرياحُ عامالنِ يسبّبانِ   

األرضِ لــســطــحِ  ــيُّ  ــائ ــزي ــي ــف ال ــلُ  ــك ــش ال  
. ى   يسمَّ
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 يمكن تقليل األرضار الناجتة عن طريق وضع 
طبقـات من املطاط واحلديد يف قاعـدة البناء. ويمكن تطبيق 
تعليـامت اجلهـات احلكومية اخلاصـة بتقليـل األخطار عند 

حدوث الزالزل.

 سـتتنوع اإلجابات، لكـن عىل الطالب أن  
يدركـوا أن للتضاريـس تأثـريات عديـدة يف كل مـن النقـل 

ومواد البناء وكيفية معيشة اإلنسان.

 تتكـون الكهوف بفعل التجويـة الكيميائية؛ حيث  
حتمـل امليـاه اجلوفيـة مـواد كيميائيـة تتفاعـل مـع الصخور 

فتكرسها حمدثة الكهوف. 

 يقـع مركز الزلزال السـطحي فوق بؤرة  
الزلـزال مبارشة عىل السـطح. وتصل األمواج من البؤرة إىل 

املركز السطحي وتنترش عىل السطح.

 (ب)  املركز السـطحي للزلزال 
يقع يف املدينة (أ).

 العبـارة صحيحـة. حتدث معظـم الرباكني 
بمحـاذاة حدود الصفائح األرضية سـواء عىل اليابسـة أو يف 

قاع املحيط.

١٣. عىل الطالب استخدام معلومات الفصل لإلجابة 
عن هذا السؤال، واإلجابة هي: يتغري سطح األرض 
وعوامل  والرباكني)،  (الزالزل  داخلية  عوامل  بتأثري 

خارجية (التجوية والتعرية والرتسيب).




يستعمل سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

:  عىل الطالب:  
 تسجيل مالحظات حول ثالثة تراكيب عىل األقل.

ف عمليات   كتابة مالحظات تساعدهم فيام بعد عىل تعرّ
التجوية أو التعرية. 

 توضيح نوع التجوية أو التعرية.
ذ حول نوع العملية.  إعطاء أسباب حول كل قرار اختُّ

ينفذ الطالب ثالث مهام بصورة صحيحة. 
ينفذ الطالب مهمتني بصورة صحيحة.

 ينفذ الطالب مهمة واحدة بصورة صحيحة. 
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  كيـفَ يرتبطُ موقـعُ بؤرةِ  
؟ طحيِّ الزلزالِ معَ مركزهِ السَّ

 

 

إذا حـدثَ زلزالٌ     
علـى بعـدِ ٣٠٠ كم مـن محطةِ رصـدِ الزالزلِ 

رقم ١، فماذا يمكنُ أن أستنتجَ منَ الشكلِ؟

أ .  حدثَ الزلزالُ علـى بعدِ ٣٠٠ كم من محطةِ   
الرصد ٢.

طحيُّ للزلزالِ يقعُ في المدينةِ (أ). ب .  المركزُ السَّ  

ج.  بؤرةُ الزلزالِ تقعُ عندَ المحطةِ ٣. 
د.  تمَّ تسـجيلُ األمـواجِ الزلزاليةِ في المحطتينِ   

األولى والثانيةِ فقط.

حركـةُ الصفائـحِ األرضيةِ     
. هـلِ هذه  يمكـنُ أن تسـبِّبَ حـدوثَ البراكينِ

رُ إجابتي.   ؟ أفسِّ العبارةُ صحيحةٌ أمْ خاطئةٌ

؟ كيفَ يتغيَّرُ سطحُ األرضِ 








أ .  حدثَ الزلزالُ علـى بعدِ   








 


أالحظُ تشكيالتِ الصخورِ واألبنيةِ والتراكيبِ 
في منطقةِ سكني أو في منطقةٍ أثريةٍ قريبةٍ.

 
أبحـثُ عنْ أدلـةٍ على عمليـاتِ التَّعريةِ أو . ١

. التجويةٍ. أكتبُ تفاصيلَ ما شاهدتُ

ـنُ ثالثـةَ أمثلـةٍ علـى . ٢ أكتـبُ قائمـةً تتضمَّ
التعريةِ وثالثةَ أمثلةٍ على التجويةِ.

 
ـلُ فيهـا نتائجي مبينًـا نوعَ   أكتـبُ فقـرةً أحلّ
التجويـةِ والتعريـةِ التـي كانـتْ سـائدةً في 

. المنطقةِ، والدليلَ على ذلكَ

  





 ب. ظهـر املحيط. األخدود البحـري يمثل أخفض نقطة يف
قـاع املحيط، أما املنحدر القاري واملرتفع القاري والرصيف 

 القاري فيقعون بمحاذاة الشاطئ. 

 د. الغالف احليوي. يمكن أن نجد خملوقات حية يف الغالف
اجلوي والغالف املائي والغالف الصخري. استخدم العلامء 
مصطلح الغـالف احليوي للداللة عىل أجـزاء األرض التي 

 يمكن أن توجد فيها خملوقات حية. 

 ب. بـؤرة الزلزال. بؤرة الزلـزال نقطة يف باطن األرض يقع
فوقها عىل السـطح املركزُ السـطحي للزلـزال، وجتد كالًّ من 
البؤرة واملركز السـطحي للزالـزال يف منطقة الصدع، حيث 
تتكـرس الصخـور وتنتـرش املوجـات الزلزاليـة، ويتم رصد 
 وتسجيل هذه املوجات يف حمطات رصد الزالزل. 

 ـبِّب الرباكـني غالبًا حركة ج. الـزالزل يف املحيطات. ال تُسَ
الكتل املائية يف املحيطات، بينام تسبب العواصف واألعاصري 
حركـة ميـاه املحيط السـطحية. أمواج التسـونامي يف العادة 
 تنتج عن حدوث زالزل حتت املاء يف املحيطات. 



 تذكـر احلقائـق، والتعريفات، أو يتطلب املسـتو 
خطوات العمل.  وضمن هذا املسـتو توجد إجابة صحيحة 

واحدة فقط.
 ،تقديم الرشح والتوضيح  يتطلب املستو 

أو القـدرة عـىل تطبيـق مهـارة. وتعكـس اإلجابـة ضمن هذا 
ا للموضوع. ا عميقً املستو فهامً واستيعابً

 اسـتخدام  يتطلب املسـتو 
التحليـل واالسـتدالل، ومـا يتضمنـه مـن اسـتخدام األدلـة 
واملعلومات الداعمة. ويف هذا املسـتو يمكن أن يكون هناك 

أكثر من إجابة صحيحة.

 إكـامل جمموعة من   يتطلب املسـتو 
اخلطوات املتعددة، كام يتطلب تركيب وبناء املعلومات املستقاة 
مـن عـدة مصادر أو مـن فروع متعـددة من املعرفـة. وتعكس 
اإلجابـات ضمن هذا املسـتو التخطيط بعناية واالسـتدالل 

املركب.











 
   

ا منْ معالمِ  حُ جزءً أدرسُ الشكلَ التاليَ الذي يوضّ ۱ 
. المحيطِ

يشيرُ السهمُ في الشكلِ إلى سلسلةٍ جبليةٍ متصلةٍ   
ى: تمتدُّ وسطَ المحيطِ تُسمَّ

األخدودَ البحريَّأ. 
ظهرَ المحيطِب. 
المرتفعَ القاريَّج. 
الرصيفَ القاريَّد. 

ى الجزءُ الذي تعيشُ فيه جميعُ المخلوقاتِ  يُسمَّ ۲ 
: الحيةِ الموجودةِ على األرضِ

الغالفَ الجويَّأ. 
الغالفَ المائيَّب. 
الغالفَ الصخريَّج. 
الغالفَ الحيويَّد. 

أجـزاءَ  ـحُ  يوضّ الـذي  التالـيَ  الشـكلَ  أدرسُ  ۳ 
الزلزالِ.

النقطةُ التي يشيرُ إليها السهمُ في الشكلِ ويبدأُ منها   
ى: انتشارُ الموجاتِ الزلزاليةِ في باطنِ األرضِ تُسمّ

المركزَ السطحيَّ للزلزالِأ. 
بؤرةَ الزلزالِب. 
الصدعَج. 
محطةَ رصدِ الزلزالِ د. 

فـي  التسـونامي  حـدوثَ  يسـبِّبُ  الـذي  مـا  ٤ 
؟ المحيطاتِ

البراكينُأ. 
العواصفُ فوقَ مياهِ المحيطِب. 
الزالزلُ في المحيطاتِج. 
األعاصيرُ القمعيةُد. 

   





 د. األمطـار احلمضيـة. جتمد املياه يف الشـقوق، ونمو جذور
األشـجار، وتغري درجات احلرارة كلها عوامل تؤدي بشكل 

 رئيس إىل التجوية الفيزيائية للصخور. 

 ج. تعريـة. التجوية الكيميائيـة والفيزيائية تعمل عىل تفتيت
 الصخور، والرتسيب يعني استقرار الفتات يف أماكن أخر

 تم نقلها إليها بواسطة عمليات التعرية. 

 ب. براكـني توقـف اندفاع الصهارة منهـا وال يتوقع أن تثور
مـرة أخر. الرباكني التي تندفع منها الصهارة إىل يومنا هذا 
توقع  براكني نشـطة، أما التي توقّف اندفاع الصهارة منها  ويُ
أن تثـور مرة أخر فهي براكني سـاكنة. والرباكني النشـطة 
ا  حاليًّـا ال يمكننا تصنيفها إىل براكني هامدة أو سـاكنة اعتامدً

عىل توقعاتنا هلا يف املستقبل.  

 نشـأ البحـر األمحر بسـبب حركـة صفيحـة اجلزيـرة العربية
نه، حيث  مبتعـدة عـن الصفيحة اإلفريقيـة، ممـا أد إىل تكوُّ

 يتسع باستمرار مع حركة الصفيحة. 

 ْـل الفتـات ونقله مـن مكانه إىل مـكان آخـر يف أثناء يتـم محَ
عملية التعرية، بينام الرتسـيب هو استقرار الفتات عىل سطح 
األرض. غالبًـا مـا تقـوم عمليـات التعريـة بتسـوية املناطق 
ل الفتات عن املرتفعات، بينام الرتسـيب  ْمَ املرتفعة، حيث حيُ
يعمـل عىل تسـوية املناطق املنخفضة؛ حيث متأل الرسـوبات 

 املنخفضات. 

أيُّ العوامـلِ التاليـةِ لـه دورٌ رئيـسٌ في حدوثِ  ٥ 
التجويةِ الكيميائيةِ للصخورِ؟

دُ المياهِ في الشقوقِأ.  تجمُّ
نموُّ جذورِ األشجارِ في الشقوقِب. 
تغيُّرُ درجاتِ الحرارةِ ج. 
األمطارُ الحمضيةُد. 

عمليـةُ نقلِ فتـاتِ الصخورِ من مـكانٍ إلى آخرَ  ٦ 
:ى على سطحِ األرضِ تُسمَّ

تجويةً كيميائيةً أ. 
تجويةً فيزيائيةً ب. 
تعريةًج. 
ترسيبًاد. 

أيُّ العباراتِ اآلتيةِ تصفُ البراكينَ الهامدةَ؟ ۷ 

اأ.  نا هذَ براكينُ تندفعُ منها الصهارةُ حتى يومِ
براكيـنُ توقّـفَ اندفـاعُ الصهـارةِ منها وال ب. 

 عُ أنّ تثورَ مرةً أخر يتوقّ
نها قدْ تعودُ ج.  فَتْ عنِ الثورانِ ولكَّ براكينُ توقّ

تثورُ بين زمنٍ وآخرَ
عُ أنْ تثورَ مرةً د.  براكينُ نشـطةٌ حاليًّا وال يتوقَّ

أخر

    
أدرسُ الخريطةَ أدناهُ التي تبيّنُ الصفيحة العربيةَ  ۸ 

وما حولَها.أوضّحُ كيفَ نشأَ البحرُ األحمرُ.

، وكيفِ  أقـارنُ بينَ عمليتَـيِ التعريةِ والترسـيبِ ۹ 
؟ تغيِّرُ كلٌّ منهما منْ شكلِ سطحِ األرضِ


١١٤٦٢١٤٨
٣١٥٥٤١٥٧
٥١٦٠٦١٦١
٧١٥٨٨١٤٩
١٦١، ٩١٦٢

  





 






- :الصفحات

يتعرف أنواع األحافري ويقارن بينها. �

يتعرف موارد الطاقة املتجددة وموارد الطاقة غري املتجددة،  �
ومنها الوقود األحفوري.  

رأيحقيقة



   حقيقة أم رأي      منظم ختطيطي

األحفورة

الوقود األحفوري

املوارد غري املتجددة

املوارد املتجددة

   ص    ص 

 يقـرتح طرائـق تسـتخدمها 
املدرسة لرتشيد االستهالك. 



 قلم، أوراق.

قص ورق مقو عىل شكل ريش.    حتديد كيف تسـتخدم املدرسـة املوارد قبـل اقرتاح طرق  
الرتشيد.




 -  :الصفحات

يوضح ملاذا يُعدُّ كل من اهلواء واملاء من موارد األرض. �

واملاء  � اهلواء  من  كل  تلوث  أسباب  حول  ا  أفكارً يصف 
ومحايتهام.

 

 ّالفكرة الرئيسة والتفاصيل       املنظّم التخطيطي

خزان اصطناعي للامء

خزان ماء جويف

الضباب الدخاين

األوزون

   ص     ص 

يالحـظ الدقائق املوجودة يف 
اهلواء. 

 

 سـكني بالسـتيكية، 
كمية قليلة من الفازلني.

  اعـرض كيـف يمكـن وضـع كميـة قليلـة مـن الفازلني جتهيز لوحة تُظهر طرائق خمتلفة للمحافظة عىل املياه. 
وطالؤها.

التفاصيلالفكرة الرئيسة

 ارجع إىل: www.obeikaneducation.com* املدة الزمنية املقرتحة للدرس:  دقيقة تقريبًا.     








- :الصفحات

يتعرف أنواع األحافري ويقارن بينها. �

يتعرف موارد الطاقة املتجددة وموارد الطاقة غري املتجددة،  �
ومنها الوقود األحفوري.  



   حقيقة أم رأي      منظم ختطيطي

األحفورة

الوقود األحفوري

املوارد غري املتجددة

املوارد املتجددة

  دقيقة    دقيقة  ص     ص 

 يقـرتح طرائـق تسـتخدمها 
املدرسة لرتشيد االستهالك. 



 قلم، أوراق.

قص ورق مقو عىل شكل ريش. التخطيط 
املسبـــق التخطيط  حتديد كيف تسـتخدم املدرسـة املوارد قبـل اقرتاح طرق  

املسبـــق   
الرتشيد.




 -  :الصفحات

يوضح ملاذا يُعدُّ كل من اهلواء واملاء من موارد األرض. �

واملاء  � اهلواء  من  كل  تلوث  أسباب  حول  ا  أفكارً يصف 
ومحايتهام.

 

 ّالفكرة الرئيسة والتفاصيل       املنظّم التخطيطي

خزان اصطناعي للامء

خزان ماء جويف

الضباب الدخاين

األوزون

  دقيقة    ص   دقائق     ص 

يالحـظ الدقائق املوجودة يف 
اهلواء. 

 

 سـكني بالسـتيكية، 
كمية قليلة من الفازلني.

جتهيز لوحة تُظهر طرائق خمتلفة للمحافظة عىل املياه.  التخطيط 
املسبـــق

التخطيط  اعـرض كيـف يمكـن وضـع كميـة قليلـة مـن الفازلني 
املسبـــق

 
وطالؤها.

حتـرك  كيـف  يصـف    
 . الرياحُ األجسامَ

 

ورق  قطعـة    
مقـو سـم ×  سـم،  قلـم 
رصـاص غري مسـتعمل، رشيط 

الصق، أربع قطع من الورق سم × سم ، مشبك ورق، خيط.

توقع كمية املاء العذب التي 
يسـتعملها اإلنسان يف اليوم الواحد 

للقيام بنشاط ما. 

    


وعاء، مغسلة، كوب قياس.

مجيع الطالب جمموعة صغرية جمموعة ثنائية فراد 






 ما موارد األرض؟

� 

ع   اطلب إلى الطالب النظر إلى صور الفصل، وتوقّ
عليهم  اتل  ثم  الدروس.  في  الواردة  الموضوعات 
اآلية الكريمة الواردة في مدخل الفصل، وشجع من 
يرغب من الطالب على تالوتها، ووضح لهم معنى 

اآلية بوصفها مقدمة لموضوع الفصل.

� 

قبـل عـرض محتـو الفصـل اعمـل بالتعـاون مع 
الطـالب جدول التعلـم أدناه بعنـوان (حماية موارد 
ا لوحـة كرتونيـة، ثـم ثبتهـا على  األرض) مسـتخدمً

الحائط، واقرأ سؤال الفكرة العامة، ثم اسأل:

كم نستهلك من مياه األرض للرشب؟ �

ما مصدر الوقود الذي نستعمله؟ �



محاية موارد األرض

منا؟ماذا نريد أن نعرف؟ماذا نعرف؟ ماذا تعلّ

معظـم امليـاه عىل سـطح 
األرض ماحلة، ال نستطيع  

رشهبا.

الوقود  يسـتعمل  كيـف 
األحفوري؟

عىل الناس محاية أنفسهم 
وبيئتهم من التلوث.

استجابات  بعض  أعاله  الجدول  في  اإلجابات  تمثّل 
الطالب المحتملة.








www.obeikaneducation.com


































المملكة العربية السعودية





   

  
  


  

   
 

  
    

   

  

  

. قالَ تعاىلَ

اجلاثية. 

 



  

  اطلب إىل أحد الطالب قراءة املفردات بصوت 
عالٍ أمام الصف، ثم اطلب إليهم إجياد كلمة أو 
اثنتني ممّا تضمنته صفحات الفصل، مستعينني 
باملفـردات الـواردة يف مقدمتـه، واكتـب هذه 

الكلامت ومعانيها عىل لوحة جدارية.

مـرسد  اسـتخدام  عـىل  الطـالب    شـجع 
ف  املصطلحات الوارد يف كتاب الطالب، وتعرّ
معـاين املصطلحـات، واسـتخدامها يف تعابري 

علمية.

    
   



خريطةٌ مفاهيميّةٌ للفصلِ االسمُ   

   
أُكملُ الفراغاتِ في الجدولِ التالي مستعينًا بما درستُهُ في هذا الفصل:

 

  
الــشمـسية،  الــذرية، 
الرياح، الماء                   

المياه العذبة والمياه         
المالحة                                      

. ال يوجدُ

 
 ، الماءُ  ، الرياحُ  ، الشمسُ
 ، ــوريُّ ــف ــودُ األح ــوق ال

. الكتلةُ الحيويةُ

الجليديات، المحيطات، 
األنهار، البحيرات.          

  الغالف الجوي     

 
تستخدم الطاقة في         
تشغيل اآلالت.               

ــاجُ الــحــيــوانــاتُ  تــحــت
حتى  المياهِ  إلى  والنباتاتُ 

. تعيشَ

تأخذُ الحيواناتُ األكسجينَ 
على  تبقى  لكيْ  الهواءِ  منَ 

قيدِ الحياةِ.

  
االستخدامُ الجائرُ لمصادرِ 

دةِ.     الطاقةِ غيرِ المتجدّ
تلوث المياه واستنزافها      

التلوث من السيارات 
والمصانع.                  

  
استخدام موارد الطاقةِ 
المتجددة                      

تمنعُ  التي  القوانينِ  باعُ  اتّ
إلى  وتدعو   ، الماءِ ثَ  تلوّ

. ترشيدِ استهالكِهِ

 . التقليلُ منِ استخدامِ السياراتِ
وكـذلكَ التقليلُ منَ انبعاثاتِ 

. المصانعِ
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ف أنواع األحافري ويقارن بينها. � يتعرّ

ف مـوارد الطاقة املتجـددة وموارد  � يتعرّ
الطاقـة غـري املتجـددة، ومنهـا الوقـود 

األحفوري.

www.obeikaneducation.com :أرجع إىل      

مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ

    
   



االسمُ   

 
: ني علَى ملءِ الفراغاتِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

  
ـتْ في الماضي، وتدلُّ على نوعِ المخلوقِ الحيِّ . ١ ى بقايا أوْ آثارُ المخلوقاتِ الحيّةِ التي عاشَ  تُسـمَّ

وغالبا ما تكونُ محفوظةً في الصخورِ           األحافير         .
نُ معظمُ األحافيرِ عندَ موتِ المخلوقاتِ الحيّةِ ودفنِها في           الرسوبيات    .. ٢ تتكوَّ
. ومعَ مرورِ . ٣ ضُ لحرارةٍ وضغـطٍ عالييْنِ  عنـدَ مـوتِ النباتاتِ ودفنِها في الرسـوبيّاتِ الطينيّةِ ، تتعرّ

ى      الفحم         . نُ صخرٌ رسوبيٌّ يُسمّ بِهِ يتكوّ نُ      الخث         ، وعندَ تصلُّ الزمنِ يتكوَّ
 يُساعدُ كلٌّ منَ الضغطِ والحرارةِ الواقعيْنِ على المخلوقاتِ الميتةِ في رسوبيَّاتِ قاعِ المحيطِ على . ٤

تكوينِ           النفط       و الغاز الطبيعي         .
ى الفحمُ والنفطُ والغازُ الطبيعيُّ           الوقود األحفوري              .. ٥ يُسمَّ

    
تشملُ           موارد الطاقة غير المتجددة          الوقودَ األحفوريَّ بجميعِ أشكالِه.. ٦
يُستعملُ الوقودُ األحفوريُّ إلنتاجِ أشكالٍ مختلفةٍ منَ        الطاقة    .. ٧
 تحسينُ مواصفاتِ األبنيةِ واستعمالُ وسائلِ النقلِ العامِّ هيَ منْ طرقِ المحافظةِ على موارد الطاقة . ٨

غير المتجددة        .

    
   



االسمُ   مفرداتُ الدرسِ

  
: ا يأتِي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ

 

 

١ . . يمكنُ إنتاجُ          الطاقة          منَ الشمسِ والماءِ والهواءِ
هِ للضغـطِ والحرارةِ . ٢ لُ الخـثُّ إلـى          فحـم حجـريّ             فـي باطـنِ األرضِ نتيجةَ تعرضِ  يتحـوّ

. المرتفعيْنِ
هِ هو موردٌ       غير متجدد      .. ٣ الموردُ الذي تكونُ كميَّةُ استهالكِهِ أكثرَ منْ كميَّةِ إنتاجِ
طاقةُ الرياحِ والمياهِ الجاريةِ والطاقةُ الشمسيّةُ هي       موارد طاقة متجددة      . . ٤
ـتْ في الماضـي، والتي تدلُّ على نـوعِ المخلوقِ الحيِّ . ٥  بقايـا أو آثـارُ المخلوقـاتِ الحيّةِ التي عاشَ

وتكونُ غالبًا محفوظةً في الصخورِ هيَ       األحافير         .
دة    .. ٦ دَ باستمرارٍ هي مواردُ       متجدّ المواردُ التي يمكنُ أنْ تتجدّ
نُ منْ تحلّلِ بقايا المخلوقاتِ الحيَّةِ القديمةِ وتستخدمُ في إنتاجِ الطاقةِ هي الوقود    . ٧  الموادُّ التي تتكوَّ

األحفوري.

٨ ..  النفط والغاز الطبيعي    منْ أشكالِ الوقودِ األحفوريِّ

    
   



نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ االسمُ   

  
: ا يأتِي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ






 ، تْ في الماضي، وتدلُّ على نوعِ المخلوقِ الحيِّ األحافيرُ هي بقايا أو آثارُ المخلوقاتِ الحيّةِ التي عاشَ
. ومنْ أشـهرِ أنواعِ الوقـودِ األحفوريِّ التي نسـتعملُها           الفحم              وتكـونُ غالبًـا محفوظـةً في الصخورِ

ا  و           النفط             و         الغاز الطبيعي        ، وهذهِ مواردُ طاقةٍ         غير متجددة        . كما نستخدمُ أيضً

،         والمياه         والشـمس.  مواردَ طاقةٍ      متجددة        ، وهيَ مواردُ دائمةٌ وغيرُ محدودةٍ، منها الرياحُ

. وهذهِ المواردُ         نظيفة         ال تؤدِّي إلى    تلوث      الهواءِ والماءِ
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. أُفكرُ في أوجهِ الشبهِ واالختالفِ بينَ هذهِ المواردِ. دةَ تُظهرُ هذهِ الصورُ مواردَ الطاقةِ المتجدّ

   

أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالصورةِ: 

؟. ١ ما مصادرُ الطاقةِ في الصورةِ التي تُظهرُ طاقةً كهرومائيّةً
المياه. 

؟. ٢ كيفَ تُظهرُ الصورةُ أنَّ األلواحَ الشمسيّةَ في موقعٍ جيدٍ
ا ومناسبًا لذلك. لالستفادة من األلواح الشمسية يجب توافر سماء خالية من الغيوم، وهذا الموقع يبدو مشمسً

 كما أنه ال يوجد في المنطقة ما يعوق وصول أشعة الشمس إليه، مثل البنايات الشاهقة.

          
  

      
  


    

االسمُ   أقرأُ الصورةَ
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؛ وذلكَ لتوضيحِ العالقةِ  ، ومعَ ذلكَ يمكنُ أنْ يبيّنَ المصادرَ المختلفةَ للماءِ يبدو الرسمُ أدناهُ كأنَّه صورةٌ

. بينَ هذهِ المصادرِ

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ
؟. ١ ما مصدرُ ماءِ السدِّ

مصدره الجداول واألنهار والوديان التي تتدفق مياهها من الجبال نحو السد. 

؟. ٢ نهُ السدُّ انُ المياهِ االصطناعيّةِ الذي كوّ أينَ يوجدُ خزّ
عن يمين السد وفي الجزء األيمن من الصورة حيث تظهر بحيرة مياه يحبسها  بناء السد. 

؟. ٣ اناتِ المياهِ االصطناعيّةِ كيفَ يستخدمُ الناسُ السدَّ وخزّ
يستخدم السد في توليد الكهرباء، وتستخدم خزانات المياه االصطناعية في ريّ المزروعات. 






     



  


    

أقرأُ الشكلَ االسمُ   

  

 


لِ التاريخاالسماختبارُ الدرسِ األوّ
         

ا:. ١ ا أحفوريًّ ا يلي ليسَ وقودً مّ  أيٌّ مِ
النّفطُأ. 

 الغازُ الطبيعيُّب. 

الفحمُج. 

الطاقةُ الشمسيةُد. 

؟. ٢ ا يلي يمثّلُ الرسمَ المجاورَ أيٌّ ممّ
األحفورةُأ. 

الفحمُ الحجريُّب. 

الحجرُ الرمليُّج. 

الحجرُ الطينيُّد. 

؟ . ٣ ا للطاقةِ دً ا حيًّا متجدِّ ا يلي يُعدُّ مصدرً مّ أيٌّ مِ
ةُ الشمسِأ.  أشعّ

المياهُب. 

األشجارُج. 

الرياحُد. 

مصدرُ الطاقةِ في الوقودِ األحفوريِّ هو: . ٤
ه النباتاتُأ.  السكرُ الذي تنتجُ

الطاقةُ الشمسيّةُ المختزنةُ في النباتاتِب. 

الفحمُ القاسي والفحمُ الطريُّج. 

النّفطُ والغازُ الطبيعيُّد. 

دةِ.  التفكيرُ الناقد ُ. أذكرُ ثالثَ طرائقَ على األقلِّ للمحافظةِ على مصادرِ الطاقةِ غيرِ المتجدّ
ستتنوع اإلجابات، وقد تشتمل على: إطفاء مصابيح الغرف التي ال نستعملها، استخدام وسائل النقل 
العام، إطفاء مكيفات الهواء والتدفئة عند الخروج من المنزل، استخدام الدش أقل وقت ممكن، البحث 

عن مصادر بديلة للطاقة.

    


   

      
ةً نُ فرضيّ أكوّ

كَ إذا نفختُ على نموذجِ مروحةٍ؟ أكتبُ  كمْ مِشبكَ ورقٍ يمكنُ أن أحرّ
الرياحِ  ما زادتْ سرعةُ  كلَّ النحوِ اآلتي:  إجابتي على شكلِ فرضيةٍ على 

المؤثرةِ في المروحةِ فإن 
 .................................................................................................................

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

أختبرُ فرضيَّتي 
غيرِ  صاصِ  الرَّ قلمِ  حولَ  ١٥سم   × سم   ٨ الورقِ  قِطعةَ    أَلفُّ 

 ، صديقٍ بمساعدةِ  األطرافِ  عندَ  قَ  الالصِ وأَضعُ   ، ستعملِ المُ
. بحيث تأخذُ الورقةُ شكلَ األنبوبِ

طرفِ  منْ  سم   ٥ بعدِ  على  سم   ٨  × سم   ٥ ورقٍ  قطعةَ    ألصقُ 

لَ ريشةَ نموذجِ المروحة. وأثبتُ بقيةَ القطعِ الورقيةِ  القلمِ ألشكّ
. ها على أبعادٍ متساويةٍ بالطريقةِ نفسِ

الجهةِ  في   ، باألنبوبِ اآلخرَ  هُ  طرفَ قُ  ألصِ بخيطٍ  المشبكَ    أَربطُ 

. البعيدةِ عنْ ريشاتِ العجلةِ


  

قِطعةِ ورقِ ٨سم × ١٥ سم• 
 •. قلمِ رصاصٍ غيرِ  مستعملٍ
 •. شريطٍ الصقٍ
رقِ•  أربعِ قِطعٍ من الوَ

٨سم × ٥سم 
 •. مشابكِ ورقٍ

 •. خيطٍ

  




    

   
الماءِ والطاقةِ؟  أبحثُ كيفَ تستخدمُ مدرستي مواردَ  المواردِ؟  تستفيدُ مدرستي منَ  كيفَ    

؟ لُ النفاياتِ وكيفَ تقلِّ
...............................................................................................................................................................

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

.  أفكرُ في طرائقَ تساعدُ مدرستي علَى ترشيدِ استهالكِ المواردِ وتقليلِ النفاياتِ

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

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

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

أتبادلُ األفكارَ معَ زمالئِي، وأكتُبُ خطةً لترشيدِ االستهالكِ وتقليلِ النفاياتِ في المدرسةِ   

ها إلى مديرِ المدرسةِ. وأقدمُ
...............................................................................................................................................................

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

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

...............................................................................................................................................................
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االسمُ    مهنٌ علميةٌ

    
أقـرأُ النـصَّ الخاصَّ بمهنٍ علميةٍ فـي كتابِ الطالبِ صفحةِ ١٧٩، وأبحثُ عـنِ األعمالِ التي يَقومُ بها 

 . الً لممارسةِ المهنةِ ، وكيفَ يُصبحُ مؤهَّ صاحبُ كلِّ مهنةٍ

  أكتبُ عن 
. ، والمهامَّ التي يقومُ بها صاحبُ كلِّ مهنةٍ : المتطلباتِ األساسيةَ لمزاولةِ كلِّ مهنةٍ صُ أُلخّ

  

 

رِ  نيِّ حفْ ، وفَ : الجيولوجـيِّ هنتَيْ ـلِ التاليةِ عـنْ مِ مَ أسـتعملُ المعلومـاتِ الواردةَ فـي النصِّ إلكمالِ الجُ
: اآلبارِ

سُ الجيولوجيُّ التركيبَ والخصائصَ والمزايا لكوكبِ       األرض      .. ١ رُ دْ يَ
٢ . ، : الميـاهِ، والبترولِ يَبحـثُ الجيولوجـيُّ فـي طبقـاتِ األرضِ عـنِ       المـوارد الطبيعيـة       مثلِ

. والمعادنِ
يدرسُ الجيولوجيُّ علومَ الجيولوجيا في      الجامعة     .. ٣
فنيُّ حفرِ اآلبارِ يساعدُ في حفرِ اآلبارِ الستخراجِ الماءِ و       النفط       و      الغاز الطبيعي    .. ٤
يَستخدمُ فنيُّو حفرِ اآلبارِ في عملِهم     اآلالت الثقيلة    .. ٥

 
: نَ استنتاجاتي حولَ كلِّ مهنةٍ ا مِ ستفيدً أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ مُ

؟. ١ أينَ يُمكنُ أنْ يَعملَ الجيولوجيُّ
يعمل الجيولوجي في المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات التي تهتم بما يلي: البحث عن 

الثروات الطبيعية واستخراجها من باطن األرض، تنفيذ مشاريع البناء الكبيرة، حماية البيئة.

؟. ٢ أينَ يمكنُ أنْ يعملَ فنّيُّ حفرِ اآلبارِ
يعمل في الشركات التي تبحث عن الماء والغاز الطبيعي والنفط أو تستخرجها من باطن األرض.








ف األحافري. � يتعرّ

ف موارد الطاقة املتجـددة، وموارد الطاقة غري املتجددة  � يتعرّ
ومنها الوقود األحفوري. 

: تقديم الدرس أوالً
� 

ناقش الطالب حول األحافري وما يعرفونه عنها، ثمّ اسأل: كيف 
ختربنـا األحافـري عن احليـاة يف املايض. واكتـب إجابات الطالب 
عىل السـبورة. إجابـات حمتملة: ختربنـا األحافري عـن احليوانات 
والنباتـات التـي عاشـت يف املـايض. تعطينـا األحافـري أدلة عىل 
أحداث رئيسة حدثت يف املايض، منها الزالزل. تعطينا معلومات 

عن فرتة جيولوجية ماضية. ثم اسأل: 

ما نوع الطاقة التي يستعملها الناس؟ إجابات حمتملة: الغاز،  �
الكهرباء، الفحم، الرياح، املياه، الطاقة النووية.

ماذا نعني بالوقود األحفوري؟ إجابات حمتملة: الوقود الذي  �
ن من حتلل املخلوقات احلية التي عاشت يف أزمنة ماضية. تكوّ

مـا الفرق بني موارد الطاقة املتجددة وغري املتجددة؟ إجابات  �
ا. وغـري  حمتملـة: املـوارد املتجـددة يمكـن اسـتعامهلا جمـددً

املتجددة معرضة للنفاد مع مرور الزمن.

ه انتباه الطالب إىل سؤال (أنظر وأتساءل) يف الصورة،  وجّ
ثم اسأل: 

كيـف يمكـن أن حتـرك املروحـة اهلوائية األجسـام؟   �
تتحـرك ريشـات املروحـة بفعـل الرياح فتنتـج طاقة 

تستعمل يف حتريك األجسام وإنجاز الشغل.
اكتـب األفكار عـىل السـبورة، وانتبـه إىل أي مفاهيم غري 

صحيحة لد الطالب، وعاجلها يف أثناء الدرس.



 

         
       

 

 




ا ألحفـورة يفـي بالغرض، واطلـب إليهم  اعـرض عىل الطـالب نموذجً
هنا، ثم اسأل:  فحص األحفورة ووصف املخلوق احلي الذي كوّ

نت يف الصخور الرسـوبية؟ إجابة  � ملـاذا تعتقـد أن معظم األحافري تكوّ
ن الصخور  حمتملـة: ألن املادة ذات درجات احلـرارة العالية التي تكوّ
ن األحافري،  ا لتدمـري جسـم املخلوق الـذي يكـوّ الناريـة كافيـة جـدًّ
لة يمكـن أن يدمر بقايا  ن الصخور املتحوّ والضغـط العايل الـذي يكوّ

املخلوقات أو آثارها.





 دقيقة  جمموعات ثنائية

 قصّ الورقـة لعمل الريشـات القصرية التي 
ا الريشة الطويلة فقصها  حيتاج إليها الطالب من الورق املقو. أمّ

من أي نوع من الورق.

ا يبني   يصـف كيف تنجز الرياح شـغالً، ويعمـل نموذجً
ذلك من خالل النفخ جتاه أوراقه.


سليم.  نحو  عىل  القلم  حول  الورقة  الطالب  لفّ  من    تأكد 

ا حول القلم. ن أنبوبًا طويالً وضيقً جيب لف الورقة لتكوّ
  اطلب إىل الطالب الرجوع إىل الرسم يف الكتاب إذا وجدوا 

صعوبة يف اتباع التعليامت.

الورق.  ملشبك  خفيفة  حركة  يسبب  الريشات  جتاه    النفخ 
وترفع  تتحرك  القلم  عىل  التي  الورقة  أن  الطالب  سيجد 

مشبك الورق يف اجتاه األنبوب ( القلم).
   ستتنوع اإلجابات.

   تُسـتخدم طاقـة اهلـواء املتحـرك الـذي نفختـه يف حتريـك 
األنبوب، أما دوران األنبوب فسريفع مشبك الورق.

ا عىل احلجـم املختار.  ع اإلجابـات اعتـامدً  سـتتنوّ 
إجابة حمتملة: كلام زاد عرض الريشات تعرضت لكمية أكرب 

من الرياح.



ا عىل الشكل املختار. وسيتمكن الطالب  ستتنوع اإلجابات اعتامدً
من اختبار اختالف األشكال يف قدرهتا عىل رفع مشابك الورق 

برسعة.


 ، اسـأل: إذا نفخت نحو الريشات هبدوء، أو عىل نحو أقو قليالً
فكيـف يؤثـر ذلك؟ كلّـف الطالب تصميـم جتربة حـول مقدار 

الرياح املطلوبة إلنجاز عمل ما.

يستخدم سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

 يكتب فرضية بلغة علمية صحيحة.
        ()  يبني النموذج املوصوف يف النشاط بطريقة صحيحة.

        () يستخدم متغريات مناسبة الختبار النموذج.

        ()  يسـتنتج أثـر طاقة اهلـواء وعرض الشـفرات عىل عدد 
املشابك التي يمكن لنموذج طاحونة اهلواء رفعها.

 ينفذ ثالث مهامّ بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة. 

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.
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ثانيًا: تنفيذ الدرس


 اطلـب إىل الطـالب قـراءة عناويـن الـدرس 
الرئيسة، وكلفهم كتابة األسئلة واإلجابات بلغتهم اخلاصة.

اطلـب إىل الطـالب إجابـة أسـئلة املخطـط التمهيـدي للـدرس 
الـواردة يف كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة، ثم اطلب إليهم 
مراجعـة إجاباهتـم وتعديلها بعـد االنتهاء من دراسـة كل عنوان 

رئيس يف الدرس.

 اقـرأ املفردات بصـوت مرتفع مع الطـالب، وكلفهم 
كتابة ما يعرفونه عنها بلغتهم اخلاصة. ويمكنهم كتابة مالحظات 

عنها يف أثناء قراءهتم.

  
ــم  كلف الطـالب تعبئة املنظّ
التـخطيـطي ١٥ بعد قــراءة 
كــل صفحتني مـن الدرس، 

ويمكن االستعانة بأسئلة (أخترب نفيس).


� 

كلّف الطالب مقارنة تكون األحافري والوقود األحفوري، ثمّ اسأل: 
ن كلٍّ من األحافري والوقود األحفوري؟ املواد  ما أوجه الشبه بني تكوّ
ن كل منهام دفنت يف الرسوبيات منذ ماليني السنني، وهذه  التي تكوّ

ل األحافري أو الوقود األحفوري. املواد املدفونة قد تشكّ

←

األحافـري: بقايا أو آثار ملخلوقات وجـدت متحجرة يف الصخور 
تدل عىل حياة سـابقة، وقد تشـكلت األحافري مجيعها حتت سطح 

األرض. ويتم العثور عليها باحلفر، وتستخرج لدراستها.

الوقود األحفوري:  جتمع املواد العضوية: الصلبة والسـائلة حتت 
سـطح األرض وتراكمهـا عرب ماليني السـنني وحتللهـا؛ لتصبح 

ا من موارد الطاقة، وهو قابل للنفاد. موردً


 نعم، هذا رأي؛ ألنه ال يمكن إثباته. •
ن الصخـور الناريـة سـتنصهر  •  خـالل تكـوّ

األحافري وتتحطم.

  



 
ى أيّ وقود يسـتعمل يف آالت االحرتاق الداخيل غـري البنزين والديزل  يُسـمّ
، ويشتمل هذا الوقود عىل وقود مصدره النباتات، ومنه اإليثانول  ا بديالً وقودً
والزيوت. وحتتاج السيارات إىل تعديل حمركاهتا حلرق هذا الوقود. إن بعض 
ا مـن اإليثانـول والبنزيـن، وبعضهـا اآلخر  السـيارات احلديثـة حتـرق مزجيً
يسـتخدم خاليا وقود وهيدروجني. ولكن تقنيات اسـتعامل مثل هذا الوقود 
يضاعف من تكاليف السـيارات بحيث يتعذر اسـتعامهلا مـن عامة الناس يف 

وقتنا احلارض.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل املوقع اإللكرتوين:    

 www.obeikaneducation.com 



  
وها  منذُ ماليينِ السـنينَ تَسـتعملُ النباتاتُ طاقةَ الشمسِ لنمِّ
 على  وينتقلُ جزءٌ منْ هذهِ الطاقةِ إلى الحيواناتِ التي تتغذَّ
ها عدةُ  لُ فوقَ . وبعدَ موتِها تُدفنُ في التربةِ، وتتشـكَّ النباتـاتِ

 . طبقاتٍ منَ الرسوبياتِ

وفي ظـروفٍ معينةٍ يمكنُ أنْ تُحفظَ بقايا المخلوقاتِ الحيةِ 
ها في الصخورِ الرسـوبيةِ  التي عاشـتْ في الماضـي أوْ آثارُ

. نَ األحافيرَ لتكوَّ

عنـدَ دفنِ النباتـاتِ فإنَّ الـوزنَ الهائلَ لطبقاتِ الرسـوبياتِ 
ضِ بقايا النباتاتِ المدفونةِ  ي إلى تعرُّ ها يـؤدِّ التي تراكمَ فوقَ
ى  نُ نوعٌ منَ الفحمِ الرديءِ يسمَّ ؛ لذا يتكوَّ للحرارةِ والضغطِ
لُ  مِ الطبقاتِ وازديادِ الضغطِ والحرارةِ يتحوَّ . وبتراكُ ثَّ الخُ

. ثُّ إلى الفحمِ الحجريِّ الخُ

ا عندَ دفنِ المخلوقاتِ البحريةِ تحتَ الرسـوبياتِ في قاعِ  أمَّ
غطِ والحرارةِ وتأثيرِ  لُ نتيجـةَ الضّ المحيـطِ فإنَّ بقاياها تتحوَّ
ى كلٌّ مـنَ الفحمِ  . ويسـمَّ البكتيريـا إلـى نفطٍ وغـازٍ طبيعيٍّ

. الحجريِّ والنّفطِ والغازِ الطبيعيِّ الوقودَ األحفوريَّ
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ا ملبـدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األنشـطة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

نبـات  أجـزاء  اسـتعامل  الطـالب  إىل  اطلـب  دعـم إضــايف  
وصلصال لعمل نموذج للفحم.

إثــــــراء  اطلـب إىل الطـالب اسـتخدام مراجـع ملعرفة 

األحافري الدالـة، وفوائدها. األحافري الدالة أحافري ملخلوقات عاشـت 
جدت أحافريها يف صخور  فرتة حمددة يف عرص جيولوجي معني. وإذا وُ
اسـتطاع اجليولوجيون حتديد متى عاشـت، وحتديد عمر الصخور. أما 

األحافري التي عاشت خملوقاهتا ماليني السنني فليست أحافري دالة.

 
� 

ر أنواع الوقود الذي يعرفونه، ثم اسأل: كْ كلّف الطالب ذِ

أي هـذه األنـواع متجـدد؟ وكيـف تعـرف ذلـك؟ إجابات  �
حمتملة: اخلشـب والطاقة الشمسـية موردان متجددان؛ ألنه 

يمكن استبدال مواردمها.

أي هـذه األنواع غري متجدد؟ وكيـف تعرف ذلك؟ إجابات  �
حمتملة: الفحم والغـاز الطبيعي والبنزين غري متجددة؛ ألهنا 

ن. حتتاج إىل ماليني السنني حتى تتكوّ

←

موارد الطاقة غري املتجددة: اطلب إىل الطالب اسـتخدام تعريف 
مـوارد متجددة لتوضيح مفهوم مـوارد غري متجددة، مبينًا هلم أن 
موارد الطاقة هذه التي يمكن اسـتغالهلا يفوق معدلُ اسـتهالكها 
هنا، وحتتاج إىل ماليني السـنني حتى يعاد إنتاجها. لذا  معـدلَ تكوّ

فهي موارد قابلة للنفاد، ومنها النفط.


 نعم، هذا حقيقة؛ ألنه يمكن إثباته.  •

 يسـتعمل التلفاز الكهرباء التي يمكن إنتاجها  •
من حمطات توليد كهرباء حترق الوقود األحفوري.



    

     
يعدُّ الوقودُ األحفوريُّ موردَ الطاقةِ الرئيسَ في الحياةِ 
المعاصـرةِ؛ فمعظـمُ الطاقةِ التي نحتـاجُ إليها نحصلُ 
؛ حيثُ يسـتعملُ  ـا مـنْ حرقِ الوقـودِ األحفوريِّ عليهِ
فـي التدفئةِ والنقلِ واالحتياجـاتِ المنزليةِ والمصانعِ 
ها...كما يسـتعملُ الوقودُ األحفـوريُّ في توليدِ  وغيرِ

. أنواعِ الطاقةِ األخر، ومنها الطاقةُ الكهربائيةُ

دةِ تشـملُ الوقودَ األحفوريَّ  مواردُ الطاقةِ غيرُ المتجدّ
بجميعِ أشـكالِهِ. وبسـببِ االستهالكِ السـريعِ للوقودِ 
هِ، وألنَّـه يحتاجُ إلـى ماليينِ  ـِ ت األحفـوريِّ ومحدوديَّ
دُ فـي يومٍ  ـه، فإنَّه سـوفَ ينفَ السـنينِ لكـيْ يعـادَ إنتاجُ
ه بكلِّ حكمةٍ  هُ وإدارتُ ؛ لذا فإنَّه تجـبُ حمايتُ مـن األيامِ
هُ إلـى األجيالِ القادمـةِ. ومن طرائقِ  لكـيْ تمتـدَّ فائدتُ
 : االسـتفادةِ منه بالشكلِ األمثلِ والحدِّ منْ هدرِ الطاقةِ
تحسـينُ مواصفاتِ األبنيةِ، واستعمالُ وسـائلِ النقلِ 
، واالسـتفادةُ منَ المفقودِ الحراريِّ في محطاتِ  العامِّ
توليـدِ الكهرباءِ في تزويدِ المجتمعاتِ المحليةِ بالماءِ 

. الساخنِ

 
     
     

 

       
   

     

    

     
 

      
  

       


    

        

  







 عنـد تقديم أنشـطة لطالب معينـني (حيتاجون إىل دعم إضـايف وإثراء) قد 
ا عىل مرونة تشـكيل  ترغـب يف وضعهـم يف جمموعة معينة. لـذا حافظ دومً
ـعْ عالمات ملونة  ا، وضَ املجموعـات. ولتسـهيل عملها جهز املواد مسـبقً

عليها لتطابق العالمات املقابلة ملهام املجموعات املحددة.




←

أحرض إىل الطالب جمالت أو معلومات من اإلنرتنت حول تطور 
مـوارد الطاقـة. وناقشـهم كيف تسـاعد  هـذه املـوارد عىل حفظ 
الطاقـة غري املتجـددة. واعرض عليهم آلة حاسـبة تعمل بالطاقة 

هلا إىل طاقة كهربائية، ثم اسأل: الشمسية وحتوّ

هـل سـتنتهي الطاقـة يف هـذه اآللـة؟ وملـاذا؟ ال؛ ألن الطاقة  �
الشمسية ستدوم فرتة طويلة من الزمن.

ا عن املراوح اهلوائية يف حقل ما، واسأل: اعرض عليهم صورً

ملـاذا يتوافـر عـدد هائـل مـن املـراوح يف احلقـل؟  إجابـات  �
حمتملـة: ألن املروحة الواحـدة ال تنتج كمية كافية من الطاقة 

الكهربائية.

←

مـوارد الطاقـة املتجددة  هي مـوارد الطاقة التي يمكن اسـتغالهلا 
من الطبيعة، ولكنها تتجدد باستمرار عىل نحو طبيعي، وهي غري 

قابلة للنفاد ، مثل الطاقة الشمسية.

←
أو  املكتبة أو املجالت   اطلب إىل الطالب استخدام 
الشمسية  الطاقة  بني  الفرق  عن  للبحث  اإلنرتنت  أو  الصحف 
املبارشة والطاقة الشمسية غري املبارشة. الطاقة الشمسية املبارشة 
داخل  احلرارة  درجة  فارتفاع  البيئة.  يف  مواد  متتصها  التي  هي 
السيارة عندما تكون حتت أشعة الشمس املبارشة مثالً ينتج عنه 
طاقة شمسية مبارشة. أما تسخني املياه بفعل اخلاليا الشمسية فهو 
الطاقة من مكان إىل  تنتقل  املبارشة، حيث  الطاقة غري  مثال عىل 

آخر من اخلاليا إىل مستودع املياه الساخنة.



اإلجابة: السد.


 نعم، هذا حقيقة؛ ألنه يمكن إثباته.  •

 سـتختلف اإلجابات. قد يركز الطالب عىل وسـائل النقل  •
والتواصل ومنتجات املصانع. 

      
  

هنـاكَ طرائقُ أخـر إلنتـاجِ الطاقةِ منْ مـواردِ طاقةٍ 
 ، دةَ ى مواردَ الطاقةِ المتجدِّ دائمةٍ وغيرِ محدودةٍ تسـمَّ
ومنها الطاقةُ الشمسـيةُ وطاقةُ الميـاهِ الجاريةِ وطاقةُ 
 ، رُ طاقةً نظيفةً . ومنْ مزايا هذهِ المواردِ أنَّها توفِّ الرياحِ

 . هُ سُ ثُ الهواءَ الذي نتنفَّ وال تلوِّ

 
ـا في أنحـاءٍ متعددةٍ  تُسـتعملُ الطاقةُ الشمسـيةُ حاليًّ
؛ بسـببِ وفرتِها. وتمتازُ الطاقةُ الشمسـيةُ  مـن العالمِ
. ويمكـنُ  ها مـا بقيـتِ الشـمسُ مشـتعلةً باسـتمرارِ
، أو  اسـتعمالُ هـذهِ الطاقةِ إلنتـاجِ الكهرباءِ مباشـرةً

لتسخينِ المياهِ.

 
المياهُ الجاريةُ في األنهارِ والجداولِ أو تلكَ المندفعةُ 
، لها طاقةٌ طبيعيةٌ  ، وكذلكَ أمواجُ البحرِ منَ السـدودِ

ا.  كبيرةٌ جدًّ

 يمكـنُ اسـتعمالُ طاقـةِ المياهِ فـي توليـدِ الكهرباءِ؛ 
حيـثُ تُسـتغلُّ حركـةُ الماءِ فـي تحريـكِ المولّداتِ 
الكهربائيةِ التي تولِّدُ الطاقةَ بشكلٍ مستمرٍّ ومتواصلٍ 

ا. ليالً ونهارً

  
ا للطاقةِ ينتشـرُ  بدأَ اسـتعمالُ الريـاحِ بوصفِها مـوردً
؛  هُ بسـيطةٌ للغايةِ . وتقنيتُ في العالمِ على نطاقٍ واسـعٍ
ـبُ عليها مـراوحُ تنقلُ  ، يركّ إذ تثبّـتُ أعمـدةٌ طويلـةٌ
نقلُ  ، ثمَّ تُ حركتَهـا بنواقلِ حركـةٍ إلى مولِّدٍ كهربائـيٍّ
ها المولِّدُ عبرَ األسالكِ وشبكاتِ  الكهرباءُ التي أنتجَ
الكهرباءِ لتُستعملَ في المنازلِ والمنشآتِ المختلفةِ.
وتكونُ جدو هذهِ التقنيةِ أكبرَ ما يمكنُ في المناطقِ 

 . التي تهبُّ فيها الرياحُ باستمرارٍ

 
       

   

      
    

         
    
    



  
  

   
   
 

    
   

 

  

   






 دقيقة  جمموعات صغرية

يقرتح طرائق تستخدمها املدرسة لرتشيد االستهالك.

 قلم، أوراق.
  إجابـة حمتملـة: يُسـتخدم املـاء للتنظيـف وري النباتـات يف 
حديقـة املدرسـة والـرشب. وتسـتخدم الكهربـاء لتشـغيل 

املكيفات واإلضاءة وتشغيل احلواسيب.
  اسـتخدام أدوات ترشـيد املـاء، اسـتخدام مصابيـح توفـري 

الطاقة، إطفاء األجهزة واملصابيح غري املستخدمة.
      نظم جلسـة عصف ذهني ملناقشـة أفكار الطالب، ثم اطلب 
إليهم اختيار األفكار األكثـر قبوالً من بني األفكار املطروحة 

يف جلسة العصف الذهني.

� 
اسـأل الطالب مـاذا يفعلـون يف منازهلم حلفظ الطاقـة؟ إجابات 
حمتملة: إطفاء مصابيح الغرف التي ال نستعملها، إطفاء مكيفات 
اهلواء والتدفئة عند اخلروج من املنزل، استخدام الدراجة اهلوائية 

بدل السيارة قدر اإلمكان.

←

ـه انتباه الطالب إىل جدول الرسـوم يف الكتـاب حول طرائق  وجّ
حفـظ الطاقـة، وكلفهـم ذكر طرائق أخر لرتشـيد االسـتهالك 
ه انتباههم إىل صورة اسـتعامل طاقة املياه، ثمّ  وحفظ الطاقة، ووجّ

اسأل:

ما الفوائد األخر التي تكمن وراء بناء السـد إلنتاج الطاقة  �
الكهربائيـة؟ إجابة حمتملة: اخلزان الذي يتكون خلف السـد 

يمكن استعامله لتزويد املدن القريبة باملياه.


 سـتتنوع األفـكار لـد الطـالب، تقبّل مجيع  •

اإلجابات املعقولة وناقشهم فيها. 

 ألهنا تتجدد باستمرار وال تنفد. •



انتباه الطالب إىل أن التدوير حيافظ عىل املوارد الطبيعية؛ ألنه يتيح  وجه 
إىل  اطلب  جديدة.  موارد  استعامل  من  بدالً   أخر بأشكال  استعامهلا 
اطلب  ثم  حملية،  مراكز  يف  تدويرها  يتم  التي  املواد  استكشاف  الطالب 
ا للتدوير يف املنازل. إذا كانت هناك خطة للتدوير،   إليهم أن يصمموا خططً

فأي املواد اإلضافية يمكن تدويرها أو إعادة استعامهلا؟



  

         


    
 

      
 

      
   

     
 

    
    

 
         

  

      
  

   
    
     

     
 

     
    

      
     

     

    
.فمعظـمُ األنشـطةِ التي  نسـتعملُ الطاقـةَ كلَّ يومٍ
. فمثالً عندَ إضاءةِ مصباحٍ  نقومُ بها تستهلكُ طاقةً
، وفي  في المنزلِ فإنَّنا نسـتعملُ الطاقـةَ الكهربائيةَ
؛ ألنَّ  ـه نسـتعملُ الوقـودَ األحفـوريَّ الوقتِ نفسِ
محطـاتِ توليـدِ الطاقـةِ تحـرقُ مشـتقاتِ الوقودِ 
نسـتقلُّ  مـا  وعندَ الكهربـاءِ.  لتوليـدِ  األحفـوريِّ 

ا. وسائلَ النّقلِ فإنَّنا نستهلكُ طاقةً أيضً

نُ  لـكلِّ نوعٍ مـنَ األجهـزةِ طريقـةُ اسـتعمالٍ تمكِّ
منَ المحافظةِ عليها وترشـيدِ استهالكِ الطاقة من 
ني المشـاركةُ فـي المحافظةِ  خاللِهـا. كيفَ يمكنُ

على الطاقةِ؟

ينبغي أنْ نحافظَ على الطاقةِ، وال سيَّما أنَّ شريعتَنا 
بُ في الترشيدِ وتنهانا عنِ اإلسرافِ  غِّ رَ ـمحةَ تُ السَّ

مِ كتابِه: كَ حْ هُ عزَّ وجلَّ في مُ ؛ قالَ اللَّ والتبذيرِ
 

  





كلف الطالب إعطاء سببني حول أمهية استعامل املوارد   
املتجددة للبيئة.

الوقود  يتكون  كيف  يبني  وصف  كتابة  الطالب  كلف    
األحفوري.

 كلف الطالب تصميم جتربة تُظهر أن املياه اجلارية يمكن 
 . أن تنجز شغالً

أفكر، وأحتدث، وأكتب   ←
 موارد الطاقة غري املتجددة. 

 
رأيحقيقة

سيارات خمتلفة، بدائل 
للوقود

استعامل الدراجة اهلوائية 
يف كل مكان.

 التشـابه: كل من املوردين يسـتخدم لتوليد  
واملنـازل.  والنقـل  الصناعـة  ألغـراض  الالزمـة  الطاقـة 
االختـالف. املـوارد املتجـددة ال تلـوث البيئـة وغـري قابلـة 

للنفاد، بينام املوارد غري املتجددة ملوثة للبيئة وقابلة للنفاد.

(ب) طاقة املياه. 

(ج) الفحم. 

الوقـود األحفوري مثـل الفحم والنفـط والغاز  
الطبيعي ومصادر الطاقة املتجددة مثل طاقة الرياح واملاء والشمس.

            

التوفري الشهري = ٣٠٠ - ٢٠٠ = ١٠٠ريال.

التوفري السنوي = ١٠٠ × ١٢ = ١٢٠٠ ريال.

   
شـجع الطـالب عـىل كتابـة قائمـة بالنباتـات واحليوانـات مثل 
الديناصـور قبل بدء الرسـم. ويمكـن تزويدهم بمـواد مرجعية 

ملساعدهتم عىل ذلك.

ثالثًا: خامتة الدرس


←
اطلب إىل الطالب التأمل يف صور الدرس؛ ملراجعة أهم األفكار 

التي وردت فيه.

 
انظر التعليامت الالزمة لعمل املطوية يف موارد املعلم يف هناية 

الدليل.
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 واجبات ومتطلبات مهنة اجليولوجي ومهنة فني حفر  �
اآلبار.


الكتاب،  يف  الصور  إىل  التالميذ  انتباه  ه  وجّ  : خياالً ليست 
التي تدلّك عىل طبيعة عمل هؤالء  ماذا تر يف الصور  واسأل: 

األشخاص؟
إجابة حمتملة: جيولوجي يدرس الصخور. فني حفر آبار.

�
حفر اآلبار: تر، أين يعمل فنيو حفر اآلبار؟ �

الرشق  دول  بعض  ويف  اخلليج  ودول  اململكة  يف  حمتملة:  إجابة 
األوسط واملناطق التي يكثر فيها النفط ليتم استخراجه.

�
ما األدوات التي يستعملها اجليولوجي يف عمله؟ �

مصورات  وخرائط  العينات  جلمع  حفر  أدوات  حمتملة:  إجابة 
األقامر الصناعية.


اطلـب إىل الطـالب العمـل يف جمموعـات ثنائيـة، وعىل كل  �

جمموعة كتابة فقرة عن كل مهنة تشتمل عىل مزاياها.

التكامل بني املهن

اطلب إىل الطالب البحث يف مصادر 
املعلومات عن دور اجليولوجي يف 
حفر اآلبـار، وكتابة تقرير يصف 
كيف يتعاون اجليولوجي مع فني 
حفر اآلبار، ومـا املعلومات التي 
يقدمها كل منهام إىل اآلخر إلنجاز 

املهمة.





    
   



االسمُ    مهنٌ علميةٌ

    
أقـرأُ النـصَّ الخاصَّ بمهنٍ علميةٍ فـي كتابِ الطالبِ صفحةِ ١٧٩، وأبحثُ عـنِ األعمالِ التي يَقومُ بها 

 . الً لممارسةِ المهنةِ ، وكيفَ يُصبحُ مؤهَّ صاحبُ كلِّ مهنةٍ

  أكتبُ عن 
. ، والمهامَّ التي يقومُ بها صاحبُ كلِّ مهنةٍ : المتطلباتِ األساسيةَ لمزاولةِ كلِّ مهنةٍ صُ أُلخّ

  

 

رِ  نيِّ حفْ ، وفَ : الجيولوجـيِّ هنتَيْ ـلِ التاليةِ عـنْ مِ مَ أسـتعملُ المعلومـاتِ الواردةَ فـي النصِّ إلكمالِ الجُ
: اآلبارِ

سُ الجيولوجيُّ التركيبَ والخصائصَ والمزايا لكوكبِ       األرض      .. ١ رُ دْ يَ
٢ . ، : الميـاهِ، والبترولِ يَبحـثُ الجيولوجـيُّ فـي طبقـاتِ األرضِ عـنِ       المـوارد الطبيعيـة       مثلِ

. والمعادنِ
يدرسُ الجيولوجيُّ علومَ الجيولوجيا في      الجامعة     .. ٣
فنيُّ حفرِ اآلبارِ يساعدُ في حفرِ اآلبارِ الستخراجِ الماءِ و       النفط       و      الغاز الطبيعي    .. ٤
يَستخدمُ فنيُّو حفرِ اآلبارِ في عملِهم     اآلالت الثقيلة    .. ٥

 
: نَ استنتاجاتي حولَ كلِّ مهنةٍ ا مِ ستفيدً أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ مُ

؟. ١ أينَ يُمكنُ أنْ يَعملَ الجيولوجيُّ
يعمل الجيولوجي في المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات التي تهتم بما يلي: البحث عن 

الثروات الطبيعية واستخراجها من باطن األرض، تنفيذ مشاريع البناء الكبيرة، حماية البيئة.

؟. ٢ أينَ يمكنُ أنْ يعملَ فنّيُّ حفرِ اآلبارِ
يعمل في الشركات التي تبحث عن الماء والغاز الطبيعي والنفط أو تستخرجها من باطن األرض.
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ا: كيَف يُسـتدلُّ علَى مكانِ الماءِ أوِ النفطِ في باطنِ  لعلَّكَ تسـاءلتَ يومً
؛ حيثُ يدرسُ الجيولوجيُّ  ؟ هذهِ األمورُ يهتمُّ بها الجيولوجيونَ األرضِ
 . ا وفي الوقتِ الحاضرِ تركيـبَ وخصائصَ ومزايا كوكبِ األرضِ قديمً
ومنْ ذلكَ البحثُ عنِ المـواردِ الطبيعيةِ مثل المياهِ والبترولِ والمعادنِ 
واألحجارِ الكريمةِ. ويتعـاونُ الجيولوجيُّ معَ علماءَ آخرينَ في مجالِ 

. ى البيئةِ، ومعَ مهندسينَ آخرينَ في البناءِ والتشييدِ الحفاظِ علَ

لُ الخرائطَ وصورَ  ، ويحلِّ يستعملُ الجيولوجيُّ في عملِهِ أدواتٍ مختلفةً
األقمـارِ االصطناعيةِ، ويقومُ بزياراتٍ ميدانيةٍ إلَى مواقعَ مختلفةٍ لجمعِ 

عيناتٍ منَ الصخورِ والرمالِ والتربةِ ودراستِها وتحليلِها.

ـا عليـكَ أنْ تـدرسَ علـمَ الجيولوجيَـا في  ولكـيْ تصبـحَ جيولوجيًّ
الجامعةِ. 

  
لَ اآلالتِ  ؟ هل تعتقدُ أنَّه يمكنُك أن تُشـغِّ هل تحبُّ العملَ الميدانيَّ
نْتَ كذلـكَ فقدْ يمكنُك أنْ تعملَ فـي مهنةِ حفرِ اآلبارِ  ؟ إذا كُ الثقيلـةَ
و حفرِ اآلبارِ اآلالتِ  . يَستخدمُ فنيُّ الستخراجِ النفطِ أو الغازِ الطبيعيِّ
. وأنت يمكنُك  الثقيلةَ في حفرِ اآلبارِ الستخراجِ النفطِ والغازِ الطبيعيِّ
، ثم  كَ في المرحلةِ الثانويةِ جِ ا بعدَ تخرُّ هِ المهنةِ مساعدً ملُ في هذِ العَ
، وقد تصبحُ  مُ في العملِ من خاللِ التدريبِ واكتسابِ الخبراتِ تتقدّ
 ، ها كبيرةٌ سئولياتُ . وهيَ مهنةٌ مَ رِ اآلبارِ في المسـتقبلِ فْ ـا في حَ سً تمرِّ مُ

. باتٌ كثيرةٌ تطلّ ولَها مُ



         

   



 


 

 

 

           
     




التفاصيلالفكرة الرئيسة

  







يوضـح ملـاذا يُعـدُّ كل مـن اهلـواء واملـاء من  �

موارد األرض.

ا حول أسـباب تلـوث كل من  � يصـف أفكارً
اهلواء واملاء ومحايتهام.
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مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ االسمُ   

 
 : ني على ملءِ الفراغاتِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

   
ه يوجدُ في             المحيطات               .. ١ يُغطِّي الماءُ ثالثةَ أرباعِ مساحةِ سطحِ األرضِ تقريبًا، ومعظمُ
نُ المياهُ الجاريةُ مصادرَ مثلَ           الينابيع                     و           األنهار               .. ٢ تتضمَّ
مصادرُ المياهِ العذبةِ الراكدةِ هيَ           البحيرات         و خزانات المياه االصطناعيةِ  (السدود)             .. ٣
ى           المياه الجوفية          .. ٤ المياهُ التي توجدُ في باطنِ األرضِ تُسمَّ
ى خزانات المياه . ٥ ـعُ الميـاهُ في باطـنِ األرضِ في طبقـاتِ الصخورِ العاليةِ المسـاميةِ وتُسـمَّ  تتجمَّ

الجوفية                         .

 يتمُّ استهالكُ الجزءِ األعظمِ منَ           المياه           في الدولِ الصناعيةِ في المحطاتِ الحراريةِ لتوليدِ . ٦

. الطاقةِ الكهربائيةِ

      
، أو عندَ جريانِها على . ٧ ما تسـقطُ منَ السـماءِ في صورةِ أمطـارٍ  قـدْ تحملُ المياهُ      الملوثات      عندَ

. سطحِ األرضِ
٨ .. ثُ نفاياتُ وفضالتُ المناجمِ و      المصانع           المياهَ قدْ تلوّ
: التخثيـرُ . ٩  الخطواتُ التاليةُ تمرُّ بِها المياهُ بالتسلسلِ عنـدَ تنقيتِهـا في محطاتِ معالجـةِ المياهِ هـيَ

. ، و      التعقيم          ، والتخزينُ و     الترسيب     ، والترشيحُ
١٠ .. هِ يستطيعُ الناسُ تقليلَ استهالكِ المياهِ منْ خاللِ           ترشيد           استخدامِ

    
   



مفرداتُ الدرسِ االسمُ   

١ ..       أجسامٌ مائيّةٌ كبيرةٌ تحوي معظمَ المياهِ التي علَى سطحِ األرضِ
٢ ..       منطقةٌ فوقَ القطبِ الجنوبيِّ يكونُ تركيزُ األوزونِ فيها قليالً
٣ ..      بحيرةٌ اصطناعيةٌ منَ الصخورِ أو التربةِ تحفظُ المياهَ
٤ ..      طبقةٌ منَ الصخورِ عاليةُ المساميةِ في باطنِ األرضِ تحفظُ المياهَ
٥ ..      مياهٌ محفوظةٌ في طبقاتِ الصخورِ في باطنِ األرضِ
٦ .. ظُ فوقَ بعضِ المدنِ       سحابةٌ عمالقةٌ شبهُ صفراءَ تنشأُ عنِ احتراقِ الوقودِ األحفوريِّ تُالحَ
٧ . .      مياهٌ تأتي منَ األنهارِ والسيولِ

 
مثِّلُها فيما يلي: أكتبُ رمزَ الكلمةِ أمامَ الوصفِ الذي يُ

و   

ج      

أ      

ب   

هــ 

ز        

د    

   

 

    
   



االسمُ   نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ

 
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممّ

. فمعظمُ المياهِ التي علَى سطحِ األرضِ مياهٌ مالحةٌ  ةِ على سطحِ األرضِ الماءُ والهواءُ منَ المواردِ المهمَّ

 ، توجـدُ فـي       المحيطـات          . ويحتـاجُ اإلنسـانُ والمخلوقـاتُ الحيّةُ إلى      الميـاه العذبة      للعيشِ

ها منَ المياهِ الجاريةِ والمياهِ الراكدةِ و       المياه الجوفية      . والمياهُ الجاريةُ نحصلُ  ونحصلُ على معظمِ
ا المياهُ الراكدةُ فنحصلُ عليها منَ البحيراتِ و    خزانات المياه  ، أمّ عليها منَ       الجداول          واألنهارِ

االصطناعيـة   ، فـي حينِ نحصلُ على الميـاهِ الجوفيّةِ منْ طبقاتِ الصخورِ المحتويـةِ على المياهِ والتي 

ى        خزانـات الميـاه الجوفية   . وتحتـاجُ المخلوقاتُ الحيّةُ إلى غازاتٍ مثلِ    األكسـجين وثاني  تُسـمَّ
؛ حيثُ تستخدمُ النباتاتُ ثانيَ أكسيدِ الكربونِ في صنعِ           أكسيدِ الكربونِ والنيتروجينِ منَ الغالفِ الجويِّ

الغـذاء      ، في حينِ تسـتخدمُ البكتيريا الموجودةُ في التربةِ النيتروجيـنَ في صنعِ الموادِّ الكيميائيّةِ التي 

تحتاجُ إليها          النباتات         . ويمكنُ لإلنسـانِ أنْ يجعلَ الماءَ والهواءَ غيرَ صالحيْنِ لالسـتخدامِ منْ 

ما. ثاتِ فيهِ خاللِ زيادةِ تركيزِ الملوّ
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المملكة العربية السعودية
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المملكة العربية السعودية












www.obeikaneducation.com






المملكة العربية السعودية

    

   
؛ وذلكَ لتوضيحِ العالقةِ  ، ومعَ ذلكَ يمكنُ أنْ يبيّنَ المصادرَ المختلفةَ للماءِ يبدو الرسمُ أدناهُ كأنَّه صورةٌ

. بينَ هذهِ المصادرِ

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ
؟. ١ ما مصدرُ ماءِ السدِّ

مصدره الجداول واألنهار والوديان التي تتدفق مياهها من الجبال نحو السد. 

؟. ٢ نهُ السدُّ انُ المياهِ االصطناعيّةِ الذي كوّ أينَ يوجدُ خزّ
عن يمين السد وفي الجزء األيمن من الصورة حيث تظهر بحيرة مياه يحبسها  بناء السد. 

؟. ٣ اناتِ المياهِ االصطناعيّةِ كيفَ يستخدمُ الناسُ السدَّ وخزّ
يستخدم السد في توليد الكهرباء، وتستخدم خزانات المياه االصطناعية في ريّ المزروعات. 






     



  


    

أقرأُ الشكلَ االسمُ   

    

 


اختبارُ الدرسِ الثاني االسمالتاريخ
         

التفكيرُ الناقد ُ. ما الذي يسبّبُ الضباب الدخاني؟ أذكرُ طريقتينِ على األقلِّ لمنعِ حدوثِه.

أسـتخدمُ الجدولَ التاليَ لإلجابةِ عنِ السـؤالِ . ١
: الذي يليهِ

لُ االستخداماتِ المنزليّةِ للمياهِ في اليومِ الواحدِ معدّ

عددُ اللتراتِاالستخدام
٨١المرحاضُ

٦٠غسلُ المالبسِ

٥٣االستحمامُ
٤٤صنبورُ الماءِ

مـا عددُ لتـراتِ الميـاهِ التـي تُسـتخدمُ كلَّ يومٍ في 
االستحمامِ وتنظيفِ المرحاضِ تقريبًا؟

٨١ ب.       ٩٧أ.    

١٣٤ د.         ١٤١  ج.  

ا للشربِ . ٢ أيُّ مصادرِ الماء التالية أكثرُ استخدامً
؟  والزراعة ِ على مستو العالمِ

ب.    المياهُ  المتجمدةُأ.       المياهُ الجاريةُ 

ماءُ البحرِ ج.     المياهُ المعالَجةُ د. 

٣ .: ؛ ألنَّهُ يُعدُّ ثقبُ طبقةِ األوزونِ مشكلةً بيئيّةً
.أ.  ثاتِ إلى الهواءِ  يضيفُ الملوِّ

.ب.   يزيدُ منْ حجمِ الغالفِ الجويِّ

  يسمحُ بدخولِ األشعةِ الضارةِ منَ الشمسِ ج. 
. لتصلَ إلى سطحِ األرضِ

ةِ باالنفالتِ خارجَ د.    يسمحُ للكيميائياتِ الضارّ
. الغالفِ الجويِّ

ـا يلـي ليـسَ مـنْ طرائـقِ الحفـاظِ على . ٤ أيٌّ ممّ
المياهِ؟

.أ.   ريُّ األشجارِ وقتَ الحاجةِ

 غسلُ السياراتِ باستخدامِ خرطومِ المياهِ.ب. 

  استعمالُ الغساالتِ عندما تكونُ مملوءةً ج. 
. بالمالبسِ

. د.   فتحُ الصنبورِ في أثناءِ استعمالِ الماءِ فقطْ

ن الضباب الدخاني عند حرق الوقود األحفوري مثل الغاز والفحم. ومن الممكن منع حدوثه بتقليل  يتكوّ
واستخدام  للطاقة،  ال  فعّ استهالك  ذات  سيارات  شراء  طريق  عن  وذلك  األحفوري،  الوقود  استخدام 

األجهزة التي تعمل بكفاءة عالية، والمشي، واستخدام الدراجات الهوائية.

   
عُ أتوقَّ

ها في اليومِ الواحدِ للقيامِ بنشاطٍ ما؛  ما كميةُ الماءِ العذبِ التي أستهلكُ
؟ مثلِ تنظيفِ أسناني أو غسلِ يديّ

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

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

عي أختبرُ توقُّ
.  أضعُ الوعاءَ في المغسلةِ

.  أفتحُ صنبورَ المياهِ وأنظّفُ أسناني، ثم أغلقُ الصنبورَ بعدَ االنتهاءِ

  بكوبِ القياسِ كميةَ المياهِ التي استهلكتُها لتنظيفِ أسناني.

 أحسبُ كميةَ الماءِ العذبِ التي استهلكتُها في    

. لُها في الجدولِ . وأسجِّ ، وسنةٍ ، وشهرٍ تنظيفِ أسناني خاللَ أسبوعٍ

 

   

 

 

 

  ، ه البياناتِ حولَ كميةِ الماءِ التي استهلكتُها في نشاطٍ معينٍ  أناقشُ زميلي، وأتبادلُ معَ  

. وأر إنْ كانتِ النتائجُ قريبةً منْ توقُّعاتي. أصممُ جدوالً أبيِّنُ فيه نتائجَ جميعِ الطالبِ في الصفِّ

    

    

  

معجون أسنان• 
فرشاة أسنان• 
وعاءٍ• 
مغسلةٍ• 
كوبِ قياسٍ• 

  




    



  
على  الفازلينِ  من  رقيقةً  طبقةً  أضعُ   ، بالستيكيةٍ سكينٍ    باستعمالِ 

. قطعةٍ من الكرتونِ

.  أضــعُ قـطـعــةَ الكــرتــونِ بحذرٍ في إحد زوايا الغرفةِ

رورِ  مُ وبعدَ   ، واحدٍ يومٍ   رورِ  مُ بعدَ  الكرتونِ  قطعةُ  و  تبدُ كيفَ     

. أسبوعٍ
........................................................................................................

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

عِ تلوثِ الهواءِ؟  كيفَ يمكنُ للفازلينِ مساعدتِي على تتبُّ  

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

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

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

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

ا  ، أم بعيدً ثُ الهواءِ أكبرُ بالقربِ منَ الطريقِ  هل تلوُّ    

عنه؟ ولِماذا؟
........................................................................................................

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

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

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

  فازلين• 
قطعةِ كرتونٍ أبيضَ• 
ةٍ•  سكينٍ بالستيكيّ
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االسمُ   العلومُ والرياضياتُ

  
، وإذا انخفضتْ درجةُ الحرارةِ فترةً زمنيةً طويلةً فإنَّ  رُ كميةُ الجليدِ القطبيِّ على األرضِ بتغيُّراتِ المناخِ تتأثَّ
ا قطبيًّا. وإذا بقيتْ درجةُ الحرارةِ دافئةً فترةً زمنيةً طويلةً فإنَّ  دُ وتصبحُ جليدً كميةً أكبرَ منَ المياهِ العذبةِ تتجمَّ
. والعديدُ منَ الناسِ حاليًّا مهتمونَ بارتفاعِ درجةِ حرارةِ األرضِ (االحتباس  ا منَ الجليدِ القطبيِّ سينصهرُ كثيرً
، وفي المقابلِ  ا عذبةً أكثرَ نُ مياهً ، ويكوِّ ا أكثرَ للجليدِ القطبيِّ الحراري)؛ ألنَّ هذا االرتفاعَ يسـبّبُ انصهارً

 . فإنَّ هذهِ الزيادةَ في كميةِ الماءِ العذبِ يكونُ لها أثرٌ كبيرٌ في المناخِ والطريقةِ التي يعيشُ بها الناسُ
نا أنَّ معدلَ درجةِ حرارةِ األرضِ في ارتفاعٍ  أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ مستعينًا باالفتراضِ التالي: لو افترضْ

، وأنَّ نسبةَ الماءِ العذبِ على األرضِ في السنواتِ العشرِ القادمةِ ستكونُ ٫٠٥   : مستمرٍّ

؟. ١ فما الكسرُ االعتياديُّ الذي يمثّلُ مقدارَ الماءِ العذبِ إلى المياهِ على األرضِ

، فما الكسـرُ الذي يمثّلُ مـاءَ الجليدِ القطبيِّ . ٢ وإذا كانَ    ٢ __ ٣     المـاءِ العـذبِ يوجـدُ في الجليـدِ القطبيِّ

؟  بالنسبةِ إلى مياهِ األرضِ

  ١ __ ٣٠    =   ١٠ ___ ٣٠٠    =   ٢ × ٥ _____ ٣ ×١٠٠    =   ٥ ___ ١٠٠    ×   ٢ __ ٣   

ـتْ بعضُ المناطقِ السـاحليةِ الزراعيةِ اآلنَ مغمورةً بالميـاهِ، لذا فإنَّ المزارعَ إبراهيمَ يسـتطـيعُ أنْ . ٣ أصبحَ
طِ الكسرَ إلى أبسطِ صورةٍ.  ٦٠ ___ ١٠٠    منْ مساحةِ مزرعتِه.  بسِّ يـزرعَ     

  ٦ __ ١٠   =   ٣ __ ٥    =   ٦٠ ___ ١٠٠   

  ١ ___ ٢٠ ٥ ____ ١٠٠   أو       

   

    

العلومُ والرياضياتُ االسمُ   

 
، وجزءٌ يسـيرٌ منها مياهٌ  معظمُ مياهِ األرضِ مياهٌ مالحةٌ
، وتوجدُ في  ـدةٌ . ومعظمُ الميـاهِ العذبـةِ متجمِّ عذبـةٌ
الكسـورِ  اسـتخدامُ  نـي  ويمكنُ القطبيـةِ.  المناطـقِ 
للمقارنـةِ بينَ كميةِ الماءِ المالـحِ والماءِ العذبِ على 
، أوْ  ا منَ الكلِّ ؛ فالكسرُ عددٌ يمثّلُ جزءً سطحِ األرضِ
.  وإذا فهمـتُ الكسـورَ  ا مـنْ مجموعـةِ أشـياءَ جـزءً
نـتُ منْ إجـراءِ عمليةِ ضربِ الكسـورِ أمكنَني  وتمكّ

. المقارنةُ بينَ كمياتِ الماءِ على األرضِ

 
؟. ١ ما مقدارُ الماءِ المالحِ على األرضِ ممثَّالً بالكسورِ االعتياديةِ

 

؟. ٢ ما مقدارُ الماءِ العذبِ على األرضِ ممثَّالً بالكسورِ االعتياديةِ

 

، فإذا علمـتَ أنَّ المياهَ العذبةَ على  ٣.  يشـكلُ الجليـدُ في المناطقِ القطبيةِ   ٢ __ ٣   الميـاهِ العذبةِ على األرضِ

ها، فما مقـدارُ مياهِ األرضِ العذبةِ في المناطقِ القطبيةِ ممثَّالً  ٣ ___ ١٠٠   منْ مياهِ األرضِ كلِّ األرضِ تعـادلُ   
ك على حلِّ المسألةِ. ؟ إرشاد: استخدم إجابتَك عنِ السؤالِ الثاني ليساعدَ بالكسرِ االعتياديِّ

  ١ __ ٥٠    =   ٢ ___ ١٠٠    =   ٦ ___ ٣٠٠    =   ٣ ___ ١٠٠    ×   ٢ __ ٣    

   


  ١٠٠ ____ ٩٧  



  ٣ ___ ١٠٠   

  
طُ الكسرَ إلى أبسطِ صورةٍ. أبسّ

  ٢ 
__ ٥٠ ____ ١٠٠    =   ١     �

، وأضربُ المقامينِ �    أضـربُ البسـطينِ

   ٦ 
__ ١ __ ٢   ×    ٢ __ ٣   =   ١ × ٢ ____ ٢ × ٣   =   ٢       

�  أكتبُ الناتجَ في أبسطِ صورةٍ.

  ٢ __ ٦   =   ١ __ ٣       

: إذا اشـتركتُ أنـا وأخـي مثـالً في   ٣ _ ٥   شـطيرةٍ  مثـالٌ
ا   ١ _ ٢   الـ   ٣ _ ٥  .  ـمناها بينَنا بالتساوي فإنّ حصةَ كلٍّ منّ وقسّ

كمْ تكونُ حصتي منَ الشطيرةِ الكاملةِ؟

  ١ _ ٢   الـ   ٣ _ ٥   =   ١ _ ٢   ×   ٣ __  ٥     =   ١ ×٣ ___ ٢ ×٥   =    ٣ __ ١٠  








وامللح،  الطبي،  والكحول  األبيض،  اخلل  من  صغرية  ملعقة  مقدار  أضف 
والسكر إىل كمية من املاء املوجود يف كوب شفاف غري ملون. بعد إضافة كل 

ا حتى تظهر صافية مرة أخر، ثمّ اسأل: نات معً مادة حرك املكوّ
مع  نات السابقة؟  ن من املكوّ كيف اختلف مظهر املاء بعد إضافة كل مكوّ   

التحريك املستمر والكايف ظهر املاء كام كان يف البداية.
  ماذا يمكن أن تستنتج حول الشوائب التي قد تكثر يف املاء؟ إجابة حمتملة: قد 

ا عىل الرغم من كثرة الشوائب فيه. يظهر املاء نظيفً
من  حمتملة:  إجابة  للرشب؟  ختتارها  أن  جيب  التي  املياه  عن  تستنتج  ماذا    

ا اختيار املياه اخلالية من الشوائب. الرضوري جدًّ




يوضح ملاذا يُعدُّ كل من اهلواء واملاء من موارد األرض. �

ث كل من اهلواء واملاء، وكيفية  � ا حول أسـباب تلوّ يصف أفكارً
محايتهام.

: تقديم الدرس أوالً
� 

ناقش الطالب حول أمهية موارد املاء واهلواء للحياة. واسـأهلم أن 
يشـاركوا يف هذه األفـكار، واعرض عليهم علبة ميـاه صحية، ثمّ 

اسأل:
كيف تعرف مد صالحية هذه املياه للرشب؟إجابة حمتملة:  �

تظهر نقية وصافية.
مـا مواصفات املياه التي ال ترشهبا؟ إجابـة حمتملة: املياه التي  �

تظهـر غـري نظيفة، أو التـي حتتوي عىل شـوائب، أو رائحتها 
كرهية.

ملـاذا يواجه بعض الناس صعوبـة يف التنفس خارج منازهلم؟  �
ثات يف اجلو، أو بسـبب حساسـية  إجابة حمتملة: بسـبب امللوِّ

بعضهم للنباتات واألشجار.
متـى يكـون اهلواء غري صحـي للتنفس؟ إجابـة حمتملة: عند  �

مشـاهدة دقائـق الغبار، أو ظهـور اهلواء بلـون خمتلف؛ كأن 
ا. ا أو كثيفً يكون ضبابيًّ

وجه انتباه الطالب إىل سؤال (أنظر وأتساءل) يف الصورة، 
واسأل: 

ما كمية املياه العذبة التي تسـتعملها يف اليوم الواحد؟  �
اقبـل مجيـع اإلجابـات املنطقيـة. قـد يذكـر الطالب 
ميـاه الـرشب، الغذاء، االسـتعامالت املنزلية، غسـل 

الصحون.
غري  مفاهيم  أي  والحظ  السبورة،  عىل  األفكار  اكتب 

صحيحة لد الطالب، وعاجلها يف أثناء سري الدرس.



 

 

 

           
     





 دقيقة فراد

ا، لذا يمكنك   قد يكون عدد املغاسـل حمـدودً
تكليـف بعـض الطالب املتطوعـني للقيام بالتجربة بينـام يراقبهم 

بقية الطالب ويملؤون اجلدول.

 يسـاعد هـذا النشـاط الطـالب عـىل إدراك اسـتعامهلم 
للمـوارد. كام حيـددون كمية املياه املسـتعملة خالل نشـاط يومي 

واحد، ويفكرون يف طرائق املحافظة عليها، وخيتربوهنا.


ا.  توقع حمتمل:  لرتً

أخترب توقعي
 تأكد أن كمية املاء التي سجلها الطالب تتناسب مع الواقع من  تأكد أن كمية املاء التي سجلها الطالب تتناسب مع الواقع من 
خالل النشاط. مثال: إذا فتح الطالب صنبور املياه حتى تصل 
املياه الساخنة قبل غسل اليدين، وجب أن تضاف الكمية التي 
استهلكت يف أثناء انتظار املاء ليفرت باإلضافة إىل الكمية التي 
استهلكت يف غسل اليدين، كام جيب أن يتضمن وقت الغسل.

ـر الطالب أنه مـن الرضوري أخـد احليطة عند    ذكّ 
قياس املياه وصبها حتى تكون النتائج دقيقة.

ر الطالب باحتساب عدد املرات التي   ذكّ 
يكررون فيها النشاط.

ا عىل التوقع وعىل كمية    سـتتنوع اإلجابـات اعتامدً 
املياه املستعملة.

 
قد تتضمن االقرتاحات فتح صنبور املياه قليالً وإغالقه يف أثناء 
تنظيف األسنان. ستوفر معظم االقرتاحات املياه بشكل أو بآخر.


اسأل: كيف يمكن تقليل استهالك املياه يف املطبخ؟

يف  املياه  استعامالت  حول  سؤال  وضع  يف  يفكروا  الطالب  دع 
وجتربتها  عمل  خطة  ووضع  ترشيدها،  يمكن  وكيف  املطبخ، 

ليتمكنوا من اإلجابة عن سؤاهلم.

يستخدم سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

ا بلغة علمية صحيحة.  () يكتب توقعً
() يقيس كمية املاء التي يستهلكها لتنظيف األسنان بدقة. 
()  حيسـب كمية االسـتهالك للفرتات املحددة بالنشـاط  

بطريقة صحيحة.

() يقارن بني نتائجه ونتائج زمالئه. 
 ينفذ ثالث مهامّ بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمتني بصورة صحيحة. 
 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.
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ثانيًا: تنفيذ الدرس


 اطلـب إىل الطـالب قـراءة عناويـن الـدرس 
ف املواضيع التي يتعلّموهنا. وتعرّ

اطلـب إىل الطـالب إجابـة أسـئلة املخطـط التمهيـدي للـدرس 
الـواردة يف كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة، ثم اطلب إليهم 
مراجعـة إجاباهتـم وتعديلها بعـد االنتهاء من دراسـة كل عنوان 

رئيس يف الدرس.

 كلف الطالب قراءة املفردات بصوت مرتفع، وصياغة 
تعريف هلا. 

 

كلّف الطالب تعبئة املنظم 
التخطيطي  (٢) بعد قراءة  
كل صفحتني من الدرس؛ 
االستعانة  يمكنك  حيث 

بأسئلة (أخترب نفيس).


←

منازهلم.  يف  املياه  مصدر  حول  نقاش  إدارة  الطالب  كلّف 
ويمكنك أن حترض بعض املواد والكتب التي تزودهم بمعلومات 

حول موارد املياه يف وطنهم، ثمّ اسأل:

كيـف تُسـتخرج املياه حتت السـطحية ( امليـاه اجلوفية)؟ عن  �
طريق حفر اآلبار وضخ املياه. 

ما خزان املياه السـطحي؟ بناءٌ من صنع اإلنسان مثل البحرية  �
بنى لتجميع املياه فيـه، واإلفادة منها  اإلصطناعيـة أو السـد يُ

وقت احلاجة.

التفاصيلالفكرة الرئيسة




تقليدية،  مصادر  إىل  السعودية  العربية  اململكة  يف  املياه  مصادر  تنقسم 
السطحية  املياه  يف  التقليدية  املياه  مصادر  وتتمثل  تقليدية.  غري  ومصادر 
واملياه اجلوفية التي تشمل مياه األودية املوسمية اجلريان، والبحريات خلف 
السدود، ومياه اآلبار والينابيع. أما مصادر املياه غري التقليدية فتتمثل يف 
حتلية مياه البحر املاحلة، ومعاجلة مياه الرصف الزراعي والصحي وإعادة 

استخدامهام.
ا، وتبلغ طاقتها التخزينية •  يتجاوز عدد السدود يف اململكة ٢٥٠ سدًّ

حوايل ٩٠٠ مليون مرت مكعب.
يف •  الرشب  مياه  من  االحتياجات  نصف  املياه  حتلية  مشاريع  تلبي 

مياه  من  العامل  إنتاج  من   %٢٠ حوايل  اململكة  تنتج  حيث  اململكة؛ 
البحر املحالة.



   
تحتـاجُ معظـمُ المخلوقـاتِ الحيةِ علـى كوكبِنا إلـى الماءِ 

. قالَ تعالَى:  العذبِ لكيْ تعيشَ

وتعـدُّ   . األرضِ سـطحِ  مـنْ    ٧٠ _ ١٠٠ حوالَـي    المـاءُ  ـي  يغطِّ
   ٩٧ _ ١٠٠ ؛ إذ تحتوي على    هُ الرئيسةَ صادرَ المحيطاتُ والبحارُ مَ
، أيْ أنَّ الجزءَ األعظـمَ من الماءِ  مـنَ الماءِ على  الكوكـبِ

. ربِ ، ال يفيدُ اإلنسانَ مباشرةً في الزراعةِ أو الشّ مالحٌ

دةٍ،  ـه متوافرٌ في صـورةٍ متجمّ ـا الماءُ العـذبُ فإنَّ معظمَ أمَّ
، أو جليـدٍ في القطبيـنِ وبعـضِ المناطقِ  علـى هيئةِ ثلـوجٍ
الباردةِ األخر. وقليلٌ منه المياهِ العذبةِ الجاريةِ والجوفيةِ 
٦ _ ١٠٠٠    من  ، فـال تتجاوزُ    أو تلـكَ التي في الغالفِ الجويِّ
ا الماءُ الذي على  . وأمَّ المياهِ الموجودةِ على سطحِ األرضِ

.  ١ _ ١٠٠٠ هيئةِ بخارٍ فحوالَيْ   

  ←
         

  
 ←

  
  

   
 

  ←
  







  

  

   







ا ملبـدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األنشـطة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف اعمـل قائمـة بالكلامت التـي هلا عالقـة باملياه، 

مثل: املياه اجلوفية، والنهر، وخزانات املياه. واطلب إىل الطالب اختيار 
مفردة واحدة منها ووصفها بإجياز.

إثــــــراء  كلّف الطالب رسـم شـكل يُظهر كيف أصبح 

ا. ماء البحر ماحلً


� 

 كلف الطالب كتابة الطرائق التي يستخدمون فيها املياه، ثمّ اسأل:

فيم تسـتخدم أنت وعائلتك امليـاه يف املنزل؟ إجابات حمتملة:  �
يف غسل الصحون واملالبس، ويف الرشب، واالستحامم.

كيف تسـتخدم امليـاه يف املنتجات التي تراهـا يوميًّا؟ إجابات  �
حمتملـة : يف ري املحاصيـل الزراعيـة التي تصبـح يف النهاية 
ـا عـىل املائـدة،  يف تصنيـع الغـذاء، يف تنظيـف املـواد  طعامً

واألدوات.

←

خزان املياه االصطناعي:  بناء من صنع اإلنسان، مثل: البحرية أو 
بنى لتجميع املياه فيه لإلفادة منها وقت احلاجة. السد، يُ

خـزان امليـاه اجلـويف:  عبـارة عن صخـور يف باطـن األرض بينها 
فجوات ختتزن املياه بكميات كبرية. وتسـمى هـذه املياه املخزونة 

يف جوف (باطن) األرض املياه اجلوفية.



اإلجابة: السدود واآلبار.



 ألهنا تسـتعمل يف جماالت احلياة  •
كلهـا، وألن ٠٫٦% فقـط مـن امليـاه  عـىل األرض ميـاه عذبة 

سائلة. 

 وجـود طبقات مـن الصخور ذات املسـامية  •
العاليـة تسـمح بمـرور املـاء، ووجود طبقـة أسـفل منها ذات 

مسامات قليلة متنع ترسب املاء.






  

 
    

  

         
   

. ومعظـمُ المياهِ  إنّ مصـادرَ الميـاهِ العذبـةِ محـدودةٌ
لةِ تأتي منَ الميـاهِ الجاريةِ. ولذلكَ  العذبةِ المسـتعمَ
ها  لَ مياهُ ؛ لتسـتعمَ تشـيَّدُ المباني بالقربِ منَ األنهارِ

 . في المنازلِ والمزارعِ والمصانعِ

البحيـراتُ  ومنهـا   - الراكـدةُ  الميـاهُ  وتُسـتعملُ 
) - وقتَ  والخزانـاتُ االصطناعيّـةُ للمياهِ (السـدودُ

الحاجةِ.

؛  ومنْ مصـادرِ المياهِ العذبةِ خزانـاتُ المياهِ الجوفيةِ
حيثُ تُختزنُ المياهُ ضمنَ طبقاتٍ منَ الصخورِ العاليةِ 
يةِ التي تضمنُ مـرورَ أكبرِ كميةٍ من الماءِ إلى  المسـامِّ
، على شـرطِ وجـودِ طبقةٍ  الخـزانِ الجوفيِّ الطبيعيِّ
بَ المـاءِ منها. وتكـونُ المياهُ  مثـلِ الطينِ تمنَعُ تسـرُّ
الجوفيةُ ذاتَ فائدةٍ أكبرَ إذا كانتْ بالقربِ منْ سـطحِ 
ها، واالستفادةُ منها  ؛ بحيثُ يسهلُ استخراجُ األرضِ

. بأقلِّ التكاليفِ

 
. ويُستعملُ الجزءُ  عةٌ للمياهِ اسـتعماالتٌ كثيرةٌ ومتنوّ
ناعيةِ فـي المحطاتِ  األعظـمُ منهـا فـي الـدولِ الصّ
الحراريـةِ لتوليدِ الطاقـةِ الكهربائيةِ؛ حيثُ تسـتعملُ 

 . مياهُ البحارِ والمحيطاتِ لتبريدِ األجهزةِ واآلالتِ

ا فـي الزراعةِ وإنشـاءِ المباني  ويسـتعملُ المـاءُ أيضً
ها. ةِ، ومنها المدارسُ والمنازلُ وغيرُ العامّ

     

   
  

     



  







من  الفردية  الفروق  ملبدأ  ا  وفقً الطالب  احتياجات  األسئلة  هذه  تلبي 
خالل:

دعـم إضــايف  مـا املـواد املسـتعملة يف تنقيـة املـاء يف املحطات 
اخلاصة بذلك؟ إجابات حمتملة: حىص، رمل، فحم.

آمنة  تأيت من موارد  التي  املياه  ملاذا جيب معاجلة  إثــــــراء 

قبل استعامهلا يف املنزل؟ إجابات حمتملة: املواد الذائبة يف املاء قد تغري من  
طعمه وصالحيته للرشب. كام حيتوي املاء عىل خملوقات جمهرية صغرية 

ا تسبب األمراض. جدًّ

  
←

لالستعامل،  صاحلة  وجعلها  املياه  تنقية  كيفية  يف  الطالب  ناقش 
واسأل:

ملـاذا يتـم معاجلة املياه قبل أن يسـتعملها اإلنسـان؟  إجابات  �
حمتملة: قد حيتوي املاء عىل تربة، وجسيامت صغرية من موادّ 
أخر، وخملوقات حية جمهرية، مثل البكترييا التي قد تسبب 

األمراض.

←
ـه انتباه الطالب إىل الصورة يف الكتاب صفحة (١٥٨) حول  وجّ
تنقيـة امليـاه ومعاجلتهـا. ويمكن تقسـيم الطـالب إىل جمموعات 
ثنائيـة لوصف ما حيـدث يف كل مرحلـة بلغتهـم اخلاصة. اقرتح 
حـذف خطوات خمتلفة مثل الرتسـيب، واسـأهلم: ماذا حيدث لو 

مل تكن هذه اخلطوة موجودة؟

←
ا ورقية   وضح للطالب معنى الرتشـيح. أحرض كأسً
واثقـب قاعهـا عـدة ثقـوب صغرية، ثـم امـأل الـكأس بالرمل، 
وصـب كمية مـن املاء املخلـوط بالطـني يف الـكأس، وامجع املاء 

الذي يترسب يف كأس زجاجية، واسأل الطالب:

 ما الفرق بني املاء الذي نفذ عرب الرمل وبني املاء الذي سكب  �
يف الكأس؟ إجابة حمتملة: املاء الذي نفذ عرب الرمل صاف.

ملـاذا تسـتخدم مرشـحات الرمـل يف تنقية املاء؟ مرشـحات  �
الرمل حتجز اجلزيئات والشـوائب املوجـودة يف املاء ومتنعها 

من املرور. 



      
أو  منهـا  الجوفيـةُ  سـواءً  الميـاهِ-  مـواردِ  ثُ  تلـوُّ
ثُ المياهِ  - مشكلةٌ ذاتُ أبعادٍ خطيرةٍ. وتلوُّ السطحيةُ
ـرٌ في الخـواصِّ الفيزيائيّةِ والكيميائيّـةِ والحيويةِ  تغيُّ
. ومنْ هذهِ  ها غيرَ صالحةٍ لالسـتعمالِ للميـاهِ، يجعلُ

الخواصِّ اللونُ والطعمُ والرائحةُ ودرجةُ الحرارةِ. 

ثُ الميـاهُ بسـببِ المصانـعِ التي تلقـي بالموادِّ  تتلـوَّ
الكيميائيةِ والفضـالتِ إلى مصادرِ المياهِ، والمزارعِ 
(المبيـداتِ  الكيميائيـةَ  المـوادَّ  تسـتعملُ  التـي 
مـنَ  ـصِ  للتخلُّ  ( الكيميائيـةَ واألسـمدةَ  الحشـريةَ 

بُ هذهِ ، فتتسـرَّ ةِ للنباتِ المخلوقـاتِ الحيّـةِ الضـارّ
ةُ بعـدَ انحاللِها بماءِ المطـرِ إلى المياهِ  الموادُّ السـامَّ
الجوفيـةِ ومجـاري المياهِ السـطحيةِ ، أوْ عـنْ طريقِ 
المنشـآتُ  هـا  تطرحُ التـي  ـيِّ  الصحّ الصـرفِ  ميـاهِ 
السـكنيةُ والتجاريـةُ فـي شـبكاتِ الصـرفِ والحفرِ 

االمتصاصيّةِ.

ةٍ  ـاتٍ خاصّ ـيِّ فـي محطّ ـى ميـاهُ الصـرفِ الصحّ نقَّ تُ
ى محطـاتِ معالجـةِ الميـاهِ. وتبـدأُ المعالجةُ  تسـمَّ
صُ منَ الموادِّ  ، التي يتمُّ فيهـا التخلُّ بمرحلـةِ التصفيةِ
، ومنهـا الخضارُ والفواكهُ والكرتونُ  الكبيرةِ الحجمِ

  






 





  
 

   







من  الفردية  الفروق  ملبدأ  ا  وفقً الطالب  احتياجات  األنشطة  هذه  تلبي 
خالل:

دعـم إضــايف  اكتـب الكلـامت التاليـة عـىل السـبورة (تعقيم، 
، ختزيـن)، واطلـب إىل الطـالب كتابة فقرة  ترشـيح، ترسـيب، مصافٍ

تصف تسلسل عملية معاجلة املاء باستخدام الكلامت السابقة.

ملاذا  ا يفرس  تقريرً يكتبوا  أن  الطالب  إىل  اطلب  إثــــــراء 

هيتم العلامء ورجال القانون بإصدار قوانني حلامية موارد مياه الرشب.

←
الشكل  يف  املاء  استهالك  ترشيد  بقواعد  الطالب  ف  عرّ
صفحة١٨٥، ثم حثهم عىل وضع قائمة مشاهبة للقائمة املوجودة 
يف الشكل تناسب احتياجات مدرستهم، وشجعهم عىل استعامل 
من  أو  الشكل  يف  املوجودة  الرتشيد  قواعد  من  أكثر  أو  قاعدة 

القائمة التي وضعها الطالب وتطبيقها يف املدرسة.


 إجابات حمتملة: أستعمل رشاش  •

املاء املخصص لرتشـيد االستهالك يف أثناء االستحامم، تصليح 
أنابيـب امليـاه التـي  تترسب منهـا امليـاه، زراعة النباتـات التي 
ال حتتـاج إىل كثـري مـن امليـاه، ري املزروعـات يف الليـل أو يف 

الصباح الباكر.

 إجابة حمتملة: بالسـامح للميـاه باملرور خالل  •
عدد أكرب من املرشحات "الفالتر".



 
    

    

       
         

  

واألقمشةُ باستعمالِ سلسلةٍ منَ المصافي، ثمّ تضافُ 
ى هذهِ  ، وتسمَّ موادُّ لزجةٌ لتلتصقَ بها جميعُ األوساخِ
؛  . ثم تدخلُ المياهُ حوضَ الترسيبِ المرحلةُ التخثيرَ
ى الصغيرُ والرملُ والموادُّ التي  بُ الحصَ حيثُ يترسَّ

. تُخثَّرُ

تدخلُ المياهُ بعدَ ذلكَ إلى سلسلةٍ من أجهزةِ الترشيحِ 
صِ منْ أيِّ شـوائبَ متبقيةٍ  والتنقيـةِ (الفالتـر) للتخلُّ
. ثم تمرُّ  ى هذهِ المرحلةُ الترشـيحَ في المياهِ، وتسـمَّ
الميـاهُ بالمرحلـةِ األخيرةِ، وهيَ التعقيـمُ ؛حيثُ يتمُّ 
 ، قتلُ البكتيريـا الموجودةِ في الميـاهِ بإضافةِ الكلورِ

ثم تخزنُ المياهُ إلى حينِ استعمالِها.

وفـي المملكـةِ العربيـةِ السـعوديةِ محطـاتٌ عـدةٌ 
لمعالجةِ ميـاهِ الصرفِ الصحيِّ وإعادةِ اسـتعمالِها،  

تشرفُ عليها وزارةُ المياهِ والكهرباءِ.

، ولكن لريِّ  وال تستعملُ هذه المياهُ ألغراضِ الشربِ
أنواعٍ معينةٍ مـنَ المزروعاتِ أو لتصريفِها إلى البحارِ 

ا للمخلوقاتِ الحيةِ البحريةِ. بحيثُ ال تسبِّبُ ضررً

   

    
    
  
     
    

  

     
     



    
  

   
    
    

    

   
     
       

  

  
    
      

   

  







ا ملبدأ الفـروق الفردية من  تلبـي هذه األنشـطة احتياجات الطـالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف  كلف الطالب مجع صور من املجالت والصحف 
حول املواد التي ترض بطبقة األوزون، وعرضها يف صورة جمموعات.

إثــــــراء كـلـف الطـالب البحــث عــن معـنـى كلمـة 
الكلوروفلوروكربون (الفريون) وعالقتها بطبقة األوزون.

بات حتـوي الكربون والكلورين والفلورين.  الكلوروفلوروكربون مركّ
وعندمـا تتكاثـر يف الغـالف اجلـوي تتجـزأ ويقـوم الكلورين بتكسـري 

جزيئات األوزون.


←

 كلف الطالب البحث يف القوانني واألنظمة التي هلا   
عالقة بحامية مواصفات اهلواء يف جمتمعهم، وإعداد تقرير موجز 

حول نتائجهم.

←

ز  ح للطالب أن الضباب الدخاين يعني تركّ الضباب الدخاين: وضّ
ثات يف اهلواء يف صورة غيمة تتألف من جمموعة من الغازات  امللوّ
اإلنسان،  أنشطة  فيها  تزداد  التي  املدينة  فوق  الصلبة  والدقائق 

ويكون اهلواء فيها ساكنًا.
طبقة األوزون: الطبقة التي يزداد فيها تركيز األوزون، وتقع بني 

٢٠-٣٠ كم من سطح األرض؛ أي ضمن السرتاتوسفري.



    
فُ الطبقـاتُ السـفلى مـنَ الغالفِ الجـويِّ منْ  تتألـَّ
مجموعةٍ مـنَ الغازاتِ الضروريةِ لحياةِ المخلوقاتِ 
ها األكسـجينُ والنيتروجينُ وثاني أكسيدِ  ، أهمُّ الحيةِ
. تَسـتخدمُ المخلوقاتُ الحيةُ األكسـجينَ  الكربـونِ
، وتأخـذُ النباتـاتُ ثانيَ أكسـيدِ  ـسِ فـي عمليـةِ التنفُّ
لُ بعضُ  . وتُحوِّ الكربـونِ لتقومَ بعمليةِ البناءِ الضوئيِّ
باتٍ  أنـواعِ البكتيريـا في التربـةِ النيتروجينَ إلـى مركّ

. ها النباتاتُ في عمليةِ النّموِّ تستخدمُ

مـا تدخلُ إليه موادُّ  ثِ الهواءِ عندَ  تحـدثُ عمليةُ تلوُّ
ناتهِ. وظاهرةُ تلوثِ  جديدةٌ وغريبةٌ فتغيرُ نسـبَ مكوِّ
ا، إال أنَّهـا كانـتْ محـدودةً فـي  الهـواءِ قديمـةٌ جـدًّ
الماضـي، وكانـتِ البيئةُ قـادرةً على اسـتيعابِ هذا 
ا فلمْ تعدِ البيئةُ قادرةً على استيعابِ  ا حاليًّ . أمَّ التلوثِ
ثِ الهواءِ  . وقد بـدأَتْ ظاهرةُ تلوُّ ثِ المزيـدِ منَ التلوُّ
ناعيةِ التي  ا بعدَ الثـورةِ الصّ ا حقيقيًّ ا بيئيًّ لُ خطرً تشـكِّ
ثِ الهواءِ  . ومنَ المصادرِ المهمةِ لتلوُّ ها العالَمُ شـهدَ

اتُ توليـدِ الكهرباءِ والمصانعُ ووسـائلُ النقلِ  محطّ
، وكذلك بعـضُ المصادرِ  يّـةُ والبحريـةُ والجويةُ البرّ
. ومنْ ذلكَ  الطبيعيـةِ، ومنهـا االندفاعـاتُ البركانيـةُ
بركانُ أيسـلندا الـذي انفجرَ عـامَ ١٤٣١هـ، وأطلقَ 
كمياتٍ كبيـرةً منَ الغازاتِ والرمـادِ البركانيِّ تجاوزَ 
بَ إجالءَ  ، وسـبَّ ها ١٠ كم في الغالفِ الجويِّ ارتفاعُ
ـفَ حركةِ  ، وتوقُّ السـكانِ عـنِ المناطـقِ القريبةِ منـهُ

. الطيرانِ عدةَ أيامٍ

تظهـرُ فـوقَ العديدِ مـنَ المدنِ سـحابةٌ عمالقةٌ شـبهُ 
صفـراءَ تخيِّمُ علـى المدينةِ! يـدلُّ هـذا المنظرُ على 
 ، بابَ الدخانيَّ ى هذهِ الطبقةُ الضَّ ثِ الهواءِ. وتسمَّ تلوُّ
بُها الحبيباتُ  ، وتسبِّ وهي خليط من الضبابِ والدخانِ
بابُ  . يسبِّبُ الضّ الناتجةُ عنْ حرقِ الوقودِ األحفوريِّ
سَ صعبًا،  ، ويجعـلُ التنفُّ ـا في العيونِ جً الدخانـيُّ تهيُّ
حيـةِ، ومنها  كمـا يسـبِّبُ العديـدَ مـن المشـاكلِ الصّ

. أمراضُ الجهازِ التنفسيِّ

ثِ الهواءِ علـى المناطقِ القريبةِ  وال يقتصـرُ تأثيرُ تلوُّ

   

           

بركان أيسلندا ٢٠١٠م






من  الفردية  الفروق  ملبدأ  ا  وفقً الطالب  احتياجات  األسئلة  هذه  تلبي 

خالل:

واحليوانات  النباتات  تستعمله  الذي  العنرص  ما  دعـم إضــايف  

إلنتاج الطاقة؟ األكسجني. 

ام يُعدّ السـبب الرئيـس يف رسطان اجللد: ثقب  إثــــــراء أهيّ

األوزون أم الضبخن؟ إجابة حمتملة: قد تسـبب أشـعة الشـمس الضارة 
رسطـان اجللـد؛ إذ تصـل هذه األشـعة مـن خـالل ثقـب األوزون. أما 

الضبخن فقد يرضّ اجلهاز التنفيس.

←
ثمّ  األوزون،  طبقة  يف  التغريات  صورة  إىل  الطالب  انتباه  ه  وجّ
اسأل:  بناءً عىل الصورتني املتضمنتني يف الكتاب، ماذا تتوقع أن 
ا؟ إجابة حمتملة: إذا  يكون شكل ثقب األوزون بعد مرور ٢٠عامً

استمر التلوث باملعدل نفسه فسيزيد حجم ثقب األوزون.


ثات  • ث اهلواء من امللوّ   حيدث تلوّ

التـي تنتج عن حرق الوقود األحفـوري أو حرق النفايات، أو 
مـن  الغبار والنشـاط العمراين واملناجم واملـوادّ الكيميائية من 

املصانع.

 إجابـة حمتملـة: ألن نباتـات الغابـات تأخذ  •
ثاين أكسـيد الكربـون وتطلق األكسـجني فإن قَطع األشـجار 
سيقلل من كمية األكسجني يف اجلو ويزيد من نسبة ثاين أكسيد 

الكربون.



 (O3) ِبلْ يمتدُّ إلى طبقةِ األوزون ، منْ سـطحِ األرضِ
ا تقريبًا. التي ترتفعُ عنْ سطحِ األرضِ ٣٠ كيلومترً

ا شـديدَ األهميةِ فـي حمايةِ  ي هـذهِ الطبقـةُ دورً تـؤدِّ
الحياةِ على كوكبِ األرضِ منَ التأثيرِ الضارِّ لألشعةِ 
، أيْ أنَّ معدلَ  فوقَ البنفسـجيةِ. وهيَ في حالةِ توازنٍ
نِها. لَ تكوُّ لِها بفعلِ العواملِ الطبيعيةِ يساوي معدَّ تحلُّ

 إال أنَّ بعـض نشـاطاتِ اإلنسـان أدت إلـى إحداثِ 
لِها أسرعَ منْ  ، فأصبحَ معدلُ تحلُّ خللٍ في هذا التوازنِ

نِها، وبدأَ التآكلُ التدريجيُّ لهذهِ الطبقةِ.  معدلِ تكوُّ

ثِ  لِ األوزونِ إلى تلوُّ لِ تحلُّ وترجعُ الزيادةُ في معـدَّ
ونِ التـي تسـتعملُ  يـُ رْ بـاتِ الفِ كّ رَ الهـواءِ الجـويِّ بمُ
 ، نجِ )، وصناعةِ اإلسـفَ اذاتِ (علـبِ الـرشِّ ذّ في الـرّ
فعنـدَ   . والمكيفـاتِ كالثالجـاتِ  التبريـدِ  وأجهـزةِ 
باتِ إلى أعلى بفعلِ تياراتِ الحملِ  كّ رَ صعودِ هذهِ المُ
وصوالً إلى طبقةِ الستراتوسـفير، تحدثُ سلسلةٌ منَ 

، فيسـتهلَكُ  ي إلى تحليلِ هذهِ الطبقةِ التِ تؤدِّ التّفاعُ
ا يسـمحُ بدخولِ المزيد  األوزونُ الموجـودُ فيها، ممّ
 ، منَ األشعةِ فوقَ البنفسـجيةِ التي تصلُ إلى األرضِ

. ي إلى اإلصابةِ بسرطانِ الجلدِ والتي تؤدِّ

ومـنْ أكثـرِ مناطـقِ الغالفِ الجـويِّ التـي تعاني من 
اسـتنزافِ األوزونِ المنطقـةُ الواقعـةُ فـوقَ القطـبِ 
؛ حيـثُ لوحـظَ وجـودُ نقـصٍ فـي تركيـزِ  الجنوبـيِّ
 إلـى  ـا أدّ األوزونِ عـنِ الحـدِّ المتوسـطِ لـه، ممَّ

. بَ األوزونِ ى ثَقْ إحداثِ ما يسمَّ

 
     

   

        
   

  

   

       

  

  






 دقيقة   فرادي

 يالحظ الطالب الدقائق املوجودة يف اهلواء.

سكني بالستيكية، كمية قليلة من الفازلني.

ا من الفازلني تكفي للتجربة.  التأكيد عىل أن طبقة رقيقة جدًّ
 سيظهر قليل من الغبار عىل قطعة الكرتون بعد اليوم األول 

وسيظهر أكثر من ذلك بعد أسبوع.
الصقة. مادة  ألنه  بالفازلني  اهلواء  يف  ثات  امللوّ ستلتصق   

وسيظهر أكثر من ذلك بعد أسبوع.


ثات املرئية عىل الورقة. وستظهر امللوّ
الطريق  بجانب  ثات  امللوّ عن  بحثت  إذا  حمتملة:  فرضية   
الطريق.  من  بالقرب  أكثر  ثات  ملوّ فستجد  عنها  ا  بعيدً أو 
التي  ثات  امللوّ بسبب  الطريق  بجانب  أكرب  كمية  وستتوقع 

كة. كها إطارات السيارات املتحرّ تطلقها السيارات  وحترّ

←
راجع مع الطالب أسباب تلوث اهلواء، وناقشهم يف كيفية تقليل 

أثر كل منها، ثمّ اسأل:

ثات التي تم منعها أو يمكن احلدّ من اسـتعامهلا؟ علب  � ما امللوّ
الـرش التي تسـتعمل املواد الكيميائية التي تؤثـر يف األوزون. 

وضع مصافٍ أو مرشحات للحد من دخان املصانع.

←
مـن املفاهيم الشـائعة غـري الصحيحة أن اجلهـود الفردية يف محاية 
التلوث أو التقليل منه أو منعه ال حتل هذه املشكلة. ويف الواقع إن 
اجلهـود الفردية - ومنها االهتامم بتقليـل التلوث، وكذلك توعية 
اآلخريـن- تُعد من األمـور املهمة يف تقليل التلـوث أو منعه عىل 

املد الطويل.

←

راجـع مفردات الـدرس، وكلّـف الطالب العمـل يف جمموعات 
لتنفيذ نشـاط مفـردات الـدرس الـوارد يف كتاب تنميـة مهارات 
القـراءة والكتابة ثم رسـم خرائـط مفاهيمية للربـط بني مفردات 

الدرس مجيعها.


 إجابات حمتملة: دخان السـيارات، واحلافالت،  •

والشاحنات، واملصانع، الكيامويات املنبعثة من علب الرش أو من املصانع.
 إجابة حمتملة: الفائدة هي حتسـني صحة الناس واملخلوقات  •

احلية األخر، التكلفة هي زيادة ثمن املنتجات مثل السـيارات وبعض املواد 
التي تصنعها املصانع.



كلّف الطالب كتابة قائمة امللوثات يف منازهلم، حتت إرشاف من هم أكرب 
ثات التي يسببها  ثات يتعذر جتنبها، ومنها امللوّ ا أن بعض امللوّ ا، مؤكدً سنًّ
يمكن  كيف  يستنتجوا  الطالب  دع  التنظيف.  وموادّ  الصابون  استعامل 

ا. التقليل من كمية التلوث عمومً

كلّف الطالب كتابة قائمة امللوثات يف منازهلم، حتت إرشاف من هم أكرب 
ثات التي يسببها  ثات يتعذر جتنبها، ومنها امللوّ ا أن بعض امللوّ ا، مؤكدً سنًّ
يمكن  كيف  يستنتجوا  الطالب  دع  التنظيف.  وموادّ  الصابون  استعامل 

ا. التقليل من كمية التلوث عمومً



     
ثِ  ا لحمايـةِ الهواءِ مـنَ التلوُّ مـنَ الضروريِّ جـدًّ
ثاتِ منَ الوصـولِ إلى الهواءِ، وإصدارُ  منـعُ الملوِّ
دُ نسـبَ الملوثاتِ المسـموحِ بها في  قوانينَ تحدّ
الهواءِ. ومـنْ أهمِّ اإلجراءاتِ الكفيلـةِ بالحدِّ منْ 

ثِ الهواءِ: تلوُّ

١. تقليلُ اسـتعمالِ المـوادِّ واألجهزةِ التي يدخلُ 
. في صناعتِها غازُ الفريونِ

هـا الدولةُ  دُ المصانـعِ بالقوانينِ التي تضعُ ٢. تقيـُّ
ـحاتٍ  افٍ أو مرشِّ صَ ، بوضعِ مَ ثِ للحـدِّ منَ التلـوُّ

ثاتِ الهواءِ.  لتقليلِ انبعاثِ ملوّ

دُ منْ  ، والتأكُّ ٣. صيانـةُ السـياراتِ بشـكلٍ دوريٍّ
سالمةِ العوادمِ التي تنفثُ الغازاتِ في الهواءِ.

 
     

   

      
   

  
       

    
  

   
  

 
   

        
 

     
   

        
   

   

    
   





←

األوزون. 

 
التفاصيلالفكرة الرئيسة

كيف حتافظ عىل املياه 

العذبة؟

- إصالح األنابيب التي يترسب منها املاء.

- بناء السدود لالحتفاظ بمياه األمطار.
- استعامل الدش يف أقل وقت ممكن.

 سـيزيد عدد احليوانات الصغـرية التي تتغذ  
عـىل الطحالـب والتي تطلق األكسـجني بدورهـا إىل اجلو، لذا 

سيقلّ األكسجني املوجود يف الغالف اجلوي.

 ( ب )  امليـاه املختزنـة يف طبقات 
الصخور املسامية.

 يعتمد اسـتمرار بقاء املخلوقـات احلية عىل 
األرض عـىل وجود اهلـواء واملاء النظيفني. تلـوث املاء واهلواء 

يلحق الرضر باملخلوقات احلية.


جيب أن يشتمل املقال عىل نقص كمية األكسجني يف الغالف اجلوي 

وزيادة كمية ثاين أكسيد الكربون.

      
قبل البدء يمكن أن ترشد الطالب إىل عدد من املواقع عىل اإلنرتنت حول 

املرض الذي يتم اختياره مثل أنفلونزا اخلنازير أو الكولريا أو التيفوئيد.

ثالثًا: خامتة الدرس


←
اطلب إىل الطالب التأمل يف صور الدرس؛ ملراجعة أهم األفكار 

التي وردت فيه.

 
 

هناية  يف  املعلم  موارد  يف  املطوية  لعمل  الالزمة  التعليامت  انظر 
الدليل.



 كلّف الطالب إعداد قائمة حول الغازات املوجودة يف 
الغالف اجلوي والرضورية للحياة عىل األرض.

ث  التلوّ أن  فيها  يبينون  فقرة  كتابة  الطالب  كلّف    
يكون سيئًا يف املدن أكثر منه يف املناطق الريفية.

املياه،  ث  تلوّ حول  أسئلة  مخسة  وضع  الطالب  كلّف    
وكيفية احلفاظ عليها نقية، عىل أن تكون هذه األسئلة واضحة وعميقة 

وليست ذات إجابات بسيطة. 
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ا اعتيادية ويقارن بني عدد من الكسور. � يرضب كسورً



�

    _    اكتب .   _    تسـاوي     ___   ___     تسـاوي    _   ، و    ح للطالب أن    وضّ
عىل السبورة ثم اسال:

ما العدد الذي نرضبة يف    ١ __ ٢     ليكون الناتج ٥٠؟ ١٠٠ �

.   _    الـ    _    ح للطالب طريقة  حساب قيمة وضّ
   _    ×    _    =    _   

�

.   _    الـ    _    اطلب إىل الطالب حساب قيمة
  ١ __ ٣٢    =   ١ __ ٤    ×   ١ __ ٨  

�

إذا كانـت كتـب العلـوم باللغتـني العربيـة واإلنجليزيـة يف  �
مكتبة املدرسـة تسـاوي     _    جممـوع الكتـب، وكان   ١ __ ٥   كتب 
العلـوم باللغـة اإلنجليزية وباقي الكتب باللغـة العربية، فام 
نسـبة كتـب العلوم باللغـة اإلنجليزية بني الكتـب يف مكتبة 

املدرسة؟

كتب العلوم باإلنجليزية تساوي    _    الـ   ١ __ ٤   �

   __    =     __    ×    _    =

  
  ٩٧ ___ ١٠٠      .١
  ٣ ___ ١٠٠      .٢

  ٢ ___ ١٠٠   =   ٦ ___ ٣٠٠   =  ٣ ___ ١٠٠     ×   ٣ ___ ١٠٠  =   ٢ __ ٣ ٣.   ٢ __ ٣   الـ   





   

االسمُ   العلومُ والرياضياتُ

    

العلومُ والرياضياتُ االسمُ   

 
، وجزءٌ يسـيرٌ منها مياهٌ  معظمُ مياهِ األرضِ مياهٌ مالحةٌ
، وتوجدُ في  ـدةٌ . ومعظمُ الميـاهِ العذبـةِ متجمِّ عذبـةٌ
الكسـورِ  اسـتخدامُ  نـي  ويمكنُ القطبيـةِ.  المناطـقِ 
للمقارنـةِ بينَ كميةِ الماءِ المالـحِ والماءِ العذبِ على 
، أوْ  ا منَ الكلِّ ؛ فالكسرُ عددٌ يمثّلُ جزءً سطحِ األرضِ
.  وإذا فهمـتُ الكسـورَ  ا مـنْ مجموعـةِ أشـياءَ جـزءً
نـتُ منْ إجـراءِ عمليةِ ضربِ الكسـورِ أمكنَني  وتمكّ

. المقارنةُ بينَ كمياتِ الماءِ على األرضِ

 
؟. ١ ما مقدارُ الماءِ المالحِ على األرضِ ممثَّالً بالكسورِ االعتياديةِ

 

؟. ٢ ما مقدارُ الماءِ العذبِ على األرضِ ممثَّالً بالكسورِ االعتياديةِ

 

، فإذا علمـتَ أنَّ المياهَ العذبةَ على  ٣.  يشـكلُ الجليـدُ في المناطقِ القطبيةِ   ٢ __ ٣   الميـاهِ العذبةِ على األرضِ

ها، فما مقـدارُ مياهِ األرضِ العذبةِ في المناطقِ القطبيةِ ممثَّالً  ٣ ___ ١٠٠   منْ مياهِ األرضِ كلِّ األرضِ تعـادلُ   
ك على حلِّ المسألةِ. ؟ إرشاد: استخدم إجابتَك عنِ السؤالِ الثاني ليساعدَ بالكسرِ االعتياديِّ

  ١ __ ٥٠    =   ٢ ___ ١٠٠    =   ٦ ___ ٣٠٠    =   ٣ ___ ١٠٠    ×   ٢ __ ٣    

   


  ١٠٠ ____ ٩٧  



  ٣ ___ ١٠٠   

  
طُ الكسرَ إلى أبسطِ صورةٍ. أبسّ

  ٢ 
__ ٥٠ ____ ١٠٠    =   ١     �

، وأضربُ المقامينِ �    أضـربُ البسـطينِ

   ٦ 
__ ١ __ ٢   ×    ٢ __ ٣   =   ١ × ٢ ____ ٢ × ٣   =   ٢       

�  أكتبُ الناتجَ في أبسطِ صورةٍ.

  ٢ __ ٦   =   ١ __ ٣       

: إذا اشـتركتُ أنـا وأخـي مثـالً في   ٣ _ ٥   شـطيرةٍ  مثـالٌ
ا   ١ _ ٢   الـ   ٣ _ ٥  .  ـمناها بينَنا بالتساوي فإنّ حصةَ كلٍّ منّ وقسّ

كمْ تكونُ حصتي منَ الشطيرةِ الكاملةِ؟

  ١ _ ٢   الـ   ٣ _ ٥   =   ١ _ ٢   ×   ٣ __  ٥     =   ١ ×٣ ___ ٢ ×٥   =    ٣ __ ١٠  

       

 
. ومعظمُ  ، وجزءٌ يسيرٌ منها مياهٌ عذبةٌ معظمُ مياهِ األرضِ مياهٌ مالحةٌ

، وتوجدُ في المناطقِ القطبيةِ.  دةٌ المياهِ العذبةِ متجمِّ

ني استخدامُ الكسورِ للمقارنةِ بينَ كميةِ الماءِ المالحِ والماءِ  ويمكنُ
، أوْ  ا منَ الكلِّ ؛ فالكسرُ عددٌ يمثّلُ جزءً العذبِ على سطحِ األرضِ

  . ا منْ مجموعةِ أشياءَ جزءً

نـتُ منْ إجراءِ عمليةِ ضربِ الكسـورِ  وإذا فهمتُ الكسـورَ وتمكّ
. أمكنَني المقارنةُ بينَ كمياتِ الماءِ على األرضِ

  

؟ ١. ما مقدارُ الماءِ المالحِ على األرضِ ممثَّالً بالكسرِ االعتياديِّ

؟ ٢. ما مقدارُ الماءِ العذبِ على األرضِ ممثَّالً بالكسرِ االعتياديِّ

 الميـاهِ العذبـةِ على  ٣. يشـكلُ الجليـدُ فـي المناطـقِ القطبيـةِ 

 

 ُفـإذا علمـتُ أنَّ الميـاهَ العذبةَ علـى األرضِ تعادل ، األرضِ

ها، فما مقدارُ مياهِ األرضِ العذبةِ في المناطقِ  منْ ميـاهِ األرضِ كلِّ
؟ إرشـاد: أسـتخدمُ إجابتَي عنِ  القطبيةِ ممثَّالً بالكسـرِ االعتياديِّ

ني على حلِّ المسألةِ. السؤالِ الثاني ليساعدَ

  
� أبسطُ الكسرَ في أبسطِ صورةٍ.

 ١ __ ٢   =  ٥٠ ___ ١٠٠    

، وأضربُ المقامينِ �  أضربُ البسطينِ

   ١ __ ٢   ×    ٢ __ ٣   =   ١ × ٢ ____ ٢ × ٣   =   ٢ __ ٦  

� أكتبُ الناتجَ في أبسطِ صورةٍ.

  ٢ __ ٦   =    ١ __ ٣      

مثـال: إذا اشـتركتُ أنـا وأخـي مثـالً 
نا بالتساوي  مناها بينَ في   ٣ _ ٥   شطيرةٍ وقسّ
فإنّ حصةَ كلٍّ منّـا   ١ _ ٢   الـ   ٣ _ ٥  . كمْ تكونُ 

حصتي منَ الشطيرةِ الكاملةِ؟

  ١ _ ٢   الـ   ٣ _ ٥   =   ١ _ ٢   ×   ٣ __  ٥     =   ١ ×٣ ___ ٢ ×٥   =    ٣ __ ١٠  


  ٩٧ __ ١٠٠   


  ٣ __ ١٠٠   

    



ذكر الطـالب أن املاء العذب يمثل 
فقـط / من املاء املاء املوجود 

عىل األرض. واسأل:

العـذب يف حالتـه  املـاء  •  اذا كان 
املـاء  مـن   / يمثـل  السـائلة 
الـذي  الكـرس  مـا  العـذب 
املـاء  مـن  العـذب  املـاء  يمثـل 
األرض.  سـطح  عـىل  املوجـود 

/×/=/







� 
كلـف الطـالب النظـر إىل الصـور ملراجعـة األفـكار الرئيسـة يف 

الفصل.

 
هناية  يف  املعلم  مصادر  يف  املطوية  لعمل  الالزمة  التعليامت  انظر 

الدليل.





 األوزون
املوارد املتجددة
 الوقود األحفوري
  األحافري
خزانات مياه جوفية
الضباب الدخاين
املوارد غري املتجددة



  
        


  

   
   

    
 
  

ا شـديدَ األهميةِ  ي طبقةُ  دورً تؤدِّ  
ارِ  فـي حمايـةِ المخلوقاتِ الحيَّـةِ منَ التأثيـرِ الضَّ

لألشعةِ فوقَ البنفسجيةِ.

. يعدُّ املاءُ واهلواءُ منَ    

. لبِ  ى كلٌّ من الفحمِ الطريِّ والصُّ يسمَّ  

يسـتفادُ منَ  يف معرفـةِ أعامرِ الصخورِ   
احلاويةِ هلا.

ـباتُ أو الصخورُ حتتَ السطحيةِ القادرةُ عىل   الرتسُّ  
. ى  ختزينِ املياهِ بكمياتٍ كبريةٍ تسمَّ

عندَ حـرقِ الوقـودِ األحفوريِّ قد يسـبّبُ الدخانُ   
. الناتجُ  

. يعدُّ النفطُ من   

www.obeikaneducation.com :أرجعُ إلى      

    

  
         
    

 


 


    
          
     
          
   

  
    

  

  



    

 


 االسمالتاريخ اختبارُ الفصلِ أ

   
           

  

  



١ .. ، وطاقةُ الرياحِ منْ  الطاقةُ الشمسيةُ

المياهَ . ٢ نُ  وتخزّ األرضِ  سطحِ  تحتَ  تقعُ  التي  المساميّةِ  الصخورِ  طبقةُ  ى  تُسمّ
. داخلَها 

٣ .. ةِ إلى التربةِ والهواءِ والمياهِ ى إضافةُ الموادِّ الضارّ تُسمّ

٤ .. الفحمُ الحجريُّ والنفطُ شكالنِ منْ أشكالِ

٥ .. ها من  مشتقاتُ النّفطِ المختلفةُ والغازُ الطبيعيُّ جميعُ

٦ .. ا  تْ قديمً ى بقايا أو آثارُ مخلوقاتٍ حيّةٍ عاشَ تُسمّ

ةِ فوقَ البنفسجيّةِ . ٧ طبقةُ الغازاتِ التي تحيطُ بالكرةِ األرضيّةِ وتحمي المخلوقاتِ الحيّةَ منَ األشعّ

. هيَ طبقةُ 

٨ .. نِ  نُ سحابةٍ عمالقةٍ شبهِ صفراءَ فوقَ مدينةٍ ما على تكوّ يدلُّ تكوّ

٩ .. البحيراتُ والسدودُ المائيةُ مثالٌ على 

١٠ .. نحافظُ على المياهِ عنْ طريقِ 

موارد الطاقة المتجددة

خزان المياه الجوفية

موارد الطاقة غير المتجددة

التلوث

الوقود األحفوري

األحافير

األوزون

الضباب الدخاني

خزاناتِ المياهِ االصطناعية

ترشيد استهالكها



    
   



مفرداتُ الفصلِ االسمُ   

ـتْ . ١ بقايـا أو آثارُ المخلوقاتِ الحيّةِ التي عاشَ
: ، هيَ في الماضي، ومحفوظةٌ في الصخورِ

 األحافيرُأ. 
المعادنُب. 
التربةُج. 
الوقودُد. 

دٍ؟. ٢ ا يلي موردُ طاقةٍ غيرُ متجدّ أيٌّ ممَّ
الرياحُأ. 

المياهُ الجاريةُب. 
النفطُج. 
الشمسُد. 

؟. ٣ ا للطاقةِ ا متجددً ا يلي يُعدُّ موردً أيٌّ ممَّ
الفحمُأ. 

الغازُ الطبيعيُّب. 
  الشمسُج. 
النفطُد. 

أيُّ الجملِ التاليةِ المتعلّقةِ بمواردِ الطاقةِ غيرِ . ٤
؟  دةِ، صحيحةٌ المتجدّ

.أ.  ستدومُ إلى األبدِ
.ب.  كميةُ االستهالكِ تفوقُ اإلنتاجَ
ا.ج.  ال يمكنُ أَنْ تُستعملَ وقودً
.د.  كميّةُ اإلنتاجِ تفوقُ كميّةَ االستهالكِ

طبقةٌ منَ الصخورِ فـي باطنِ األرضِ تحتفظُ . ٥
، هي: بالماءِ

 خزانُ مياهٍ جوفيةٍأ. 
انُ مياهٍ سطحيَّةٍب.  خزّ
نطاقُ التربةِج. 
بئرٌد. 

ا لمياهِ الشربِ . ٦ ا مباشـرً ا يلي يُعدُّ مصدرً أيٌّ ممَّ
؟ لإلنسانِ

المحيطُأ. 
ثقبُ األوزونِب. 
 المياهُ الجوفيةُج. 
المستنقعاتُد. 

الميـاهُ العذبـةُ السـائلةُ الجاريـةُ والجوفيّةُ أو . ٧
الموجودةُ في الغالفِ الجويِّ ال تتجاوزُ نسبتُها 

: منَ المياهِ الموجودةِ على سطحِ األرضِ
٠٫٩أ. 
٠٫٠٢٣ب. 
٫٠٠٦ج. 
٠٫٠١د. 

غيمـةٌ في الهـواءِ يميـلُ لونُها إلـى االصفرارِ . ٨
ثاتِ مـنْ عوادمِ  تنتـجُ عنْ زيـادةِ تركيـزِ الملوّ

: السياراتِ والمصانعِ
األكسجينُأ. 
األمطارُ الحمضيّةُب. 
ثاني أكسيدِ الكربونِج. 
  الضبابُ الدخانيُّد. 

  
أرسمُ دائرةً حولَ رمزِ اإلجابةِ الصحيحةِ فيما يلي:











التفاصيلالفكرة الرئيسة

كيف نحمي اهلواء 
من التلوث؟

التي يدخل  املواد واألجهزة  عدم استعامل 
يف صناعتها غاز الفريون.

تقيد املصانع بالقوانني التي تضعها الدولة 
للحد من التلوث.

صيانة السيارات بشكل دوري، والتأكد من 
سالمة العوادم التي تنفث الغازات يف اهلواء

 الريـاح وأشـعة الشـمس واملد واجلـزر واألمواج   
ا النفـط والفحم والغـاز الطبيعي  مـوارد طاقة متجـددة. أمّ

فموارد طاقة غري متجددة.

 حيتـاج النـاس إىل امليـاه النقيـة للـرشب  
والتنظيف واالسـتحامم، ومعظم األفـراد ال يملكون املوارد 
لتنظيـف امليـاه التـي يسـتعملوهنا،  لذلـك يعتمـدون عـىل 

رشكات املياه ومصانع تنقيتها.

 جيـب أن تشـتمل كتابـات الطالب عىل 
ـمّ تتكـون؟ وآثارهـا يف  الطبقـة الصفـراء (الضبخـن)، ومِ

العيون واجلهاز التنفيس.

.( ب ) املياه 

 العبـارة خاطئـة. يمكن لإلنسـان أن يمنع 
التلـوث عـن طريق منـع امللوثات مـن الوصـول إىل اهلواء، 
وكذلـك تغيري بعض السـلوكيات التي تسـبب التلوث مثل 

استخدام الدراجات اهلوائية بدل السيارات.

 ١٤.  عـىل الطـالب اسـتعامل املعلومـات يف الفصـل 
لإلجابة عن سؤال الفكرة العامة. واإلجابة هي: 
هنـاك مخسـة موارد طبيعية رئيسـة عـىل األرض 
هي: املعادن، واألحافـري، والوقود األحفوري، 

واهلواء واملاء.




يستعمل سلم التقدير التايل لتقويم أداء الطالب:

:  عىل الطالب أن:
مزاياه  مبينًا  الطاقة  موارد  ألحد  ا  صحيحً ا  واحدً ا  تعريفً يصوغ   

وعيوبه.
الوقت  املورد يف   يصف عىل نحو صحيح طرائق استعامالت هذا 

احلارض.
 يتوقع كيف يمكن أن يُستعمل يف املستقبل؟

 يعرض معلومات حول هذا املورد يف نرشة تعريفية.
 ينفذ الطالب ثالث مهام بطريقة صحيحة. 

 ينفذ الطالب مهمتني بطريقة صحيحة.
 ينفذ الطالب مهمة واحدة بطريقة صحيحة.
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كيفَ نحمي  
؟ ثِ الهواءَ منَ التَّلوُّ

األشـياءَ التاليةَ إلى مواردِ طاقةٍ متجددةٍ،    
ومواردِ طاقةٍ غيرِ متجددةٍ: 

، الغازَ  ، الفحـمَ ، أشـعةَ الشـمسِ ، النفطَ الرياحَ
. ، األمواجَ رَ زْ ، المدَّ والجَ الطبيعيَّ

لماذا أعتقدُ أن شـركةَ المياهِ  
؟ هي التي توفرُ المياهَ لجميعِ المنازلِ والمصانعِ

نـي معرفـةُ أنَّ  كيـفَ يمكنُ 
ثُ الهواءِ؟ منطقةً ما تعاني منْ تلوُّ

ما موردُ الطاقةِ في     
الصورةِ؟

ب. المياهُ مسُ    أ. الشَّ  

د. الرياحُ ج. الوقودُ األحفوريُّ   

  هلِ العبارةُ التاليةُ صحيحةٌ أم  
  . ثَ البيئةِ ؟ ال يمكنُ لإلنسانِ أن يمنعَ تلوُّ خاطئةٌ

رُ إجابتي.  أفسّ

نـا المحافظـةُ  ؟ وكيـفَ يمكنُ مـا مـواردُ األرضِ 
عليها؟

 
 أعملُ نشرةً تعريفيةً عنْ مواردِ الطاقةِ البديلةِ.

 
ا   بديـالً للطاقةِ، وأناقـشُ إجيابياتِهِ  أختـارُ مـوردً  .١

وسلبياتِهِ.
أكتـبُ بحثًا ألر كيفَ يُسـتعملُ هـذا املوردُ يف   .٢

الوقتِ احلايلِّ؟
لَ  . أفكرُ كيفَ يمكنُ أنْ يُسـتعمَ ٣. العصفُ الذهنيُّ

. يف املستقبلِ

 

أستعملُ املعلوماتِ التي توصلتُ إليها يف عملِ 
النرشةِ هبدفِ توعيةِ اآلخرينَ بموردِ الطاقةِ الذي 

. ه عىل طالبِ الصفِّ عُ ، وأوزّ هُ اخرتتُ







 تذكـر احلقائـق، والتعريفات، أو يتطلب املسـتو 
خطوات العمل.  وضمن هذا املسـتو توجد إجابة صحيحة 

واحدة فقط.
 ،تقديم الرشح والتوضيح  يتطلب املستو 

أو القـدرة عـىل تطبيـق مهـارة. وتعكـس اإلجابـة ضمن هذا 
ا للموضوع. ا عميقً املستو فهامً واستيعابً

 اسـتخدام  يتطلب املسـتو 
التحليـل واالسـتدالل، ومـا يتضمنـه مـن اسـتخدام  األدلة 
واملعلومات الداعمة. ويف هذا املسـتو يمكن أن يكون هناك 

أكثر من إجابة صحيحة.

 إكـامل جمموعة من   يتطلب املسـتو 
اخلطوات املتعددة، كام يتطلب تركيب وبناء املعلومات املستقاة 
مـن عـدة مصادر أو مـن فروع متعـددة من املعرفـة. وتعكس 
اإلجابـات ضمن هذا املسـتو التخطيط بعناية واالسـتدالل 

املركب.











 ب. اسـتخدام مصدر طاقة متجدد إلنتـاج الكهرباء. تعتمد
املـراوح عـىل طاقة الريـاح لتوليـد الطاقـة الكهربائية؛ فهي 
ا للهواء، وهـي ال تعتمد عىل  مصـدر متجدد ال يسـبّب تلوثً

 الشمس. 

 ج. خزان مياه اصطناعي. كلمة اصطناعي تطلق عىل األشياء
التي يصنعها اإلنسـان. واألشـياء الطبيعية ال دخل لإلنسان 
يف نشأهتا، مثل البحار والبحريات. واخلزان اجلويف الطبيعي 
حتفـظ فيه املياه حتت سـطح األرض، وال دخل لإلنسـان يف 
نشأته. البئر األرتوازية حيفرها اإلنسان لسحب املياه اجلوفية 

 من باطن األرض. 

 د. يسـمح بوصول األشـعة الضارة من الشـمس إىل سـطح
األرض. طبقـة األوزون هـي طبقـة مـن غـاز األوزون، هلا 
القـدرة عـىل امتصاص بعـض أنواع األشـعة الضـارة التي 

 ها الشمس ومتنع وصوهلا إىل األرض.  تشعّ

 ج: مـاء عـذب بخار. عـىل الطالب أن يالحظوا مسـاحات
القطاعات يف الرسم، ويالحظوا أن قطاع "ماء عذب بخار" 

 يمثل أقل مساحة. 



  

 
   

: الصورةُ المبينةُ أدناهُ تبينُ  ۱ 

دٍ إلنتاجِ أ.  اسـتخدامَ مصدرِ طاقةٍ غيـرِ متجدّ
الكهرباءِ

دٍ إلنتـاجِ ب.  اسـتخدامَ مصـدرِ طاقـةٍ متجـدّ
الكهرباءِ

استخدامَ طاقةِ الشمسِ إلنتاجِ الكهرباءِج. 
استخدامَ مصدرِ طاقةٍ ينتجُ عنهُ كميةٌ كبيرةٌ د. 

منَ الملوثاتِ

إذا قامـتِ الدولـةُ بإنشـاءِ بحيرةٍ كبيـرةٍ لتجميعِ   ۲ 
ى:  المياهِ فيها فإنَّ هذهِ البحيرةَ تُسمَّ

خزانًا جوفيًّا طبيعيًّاأ. 
ا ارتوازيةً ب.  بئرً
خزانَ مياهٍ اصطناعيًّاج. 
بحيرةً طبيعيةًد. 

يعدُّ اسـتنزافُ طبقةِ األوزونِ فـي طبقاتِ الجوِّ   ۳ 
: ا؛ ألنّهُ العليا خطرً

ثِ الجوِّأ.  يزيدُ منْ تلوُّ
لَ النيتروجينَ إلى ب.  يمنعُ البكتيريـا أن تحـوِّ

ي التربةَ موادَّ تغذِّ
لَ الضبخنِج.  يسبّبُ تشكُّ
يسمحُ بوصولِ األشعةِ الضارةِ منَ الشمسِ د. 

إلى سطحِ األرضِ

: أدرسُ الشكلَ أدناهُ  ٤ 

  
  

  
 

  
  



؟ أيُّ المياهِ تمثِّلُ أقلَّ قطاعٍ في الشكلِ  

الماءُ المالحُأ. 
ماءٌ عذبٌ سائلٌ ب. 
ماءٌ عذبٌ بخارٌج. 
ماءٌ عذبٌ على هيئةِ ثلوجٍد. 





 .املصـدر األول طاقة الشـمس، واملصـدر الثاين طاقـة املياه
كالمهـا متجدد؛ ألن هـذه املصادر ال تنفد مهام اسـتخدمت 



.توفر طاقة نظيفة ال تسبّب  تلوث اهلواء

 ن توجـد األحافري عـادةً يف الصخور الرسـوبية؛ ألهنـا تتكوّ
 عند موت املخلوقات احلية ودفنها بالرسوبيات. 

 يمكـن محايـة اهلواء من التلـوث عن طريق تقليل اسـتخدام
الوقـود األحفـوري، والبحـث عـن بدائـل للمـواد التـي 
تسـتخدم يف الصناعـة وتسـبب تلوث اهلـواء أو تدمري طبقة 

 األوزن. 

    

 
    

 . يمثِّـلُ  الشـكالنِ أدنـاهُ بعـضَ مصـادرِ الطاقةِ  
لُ الشكلين، وأجيبُ عن السؤالين ٥، ٦. أتأمّ

هـلْ مصـادرُ الطاقـةِ التـي تراهـا في الشـكلينِ   ٥ 
دةٍ؟لماذا؟ دةٌ أَمْ غيرُ متجدّ متجدّ

؟ ما ميزاتُ استخدامِ هذهِ المصادرِ  ٦ 

عُ وجودَ األحافيرِ فيها؟  أيُّ أنـواعِ الصخورِ تتوقّ  ۷ 
ا؟ ولماذَ

؟ كيفَ يمكنُ حمايةُ الهواءِ منَ التلوثِ  ۸ 


١١٧٦٢١٨٣
٣١٨٧٤١٨٢
٥١٧٦٦١٧٦
٧١٧٥٨١٨٨
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•  سالمل التقدير  
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التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ٢ )

الفكرة الرئيسة والتفاصيل
الفكرة الرئيسة

صيل
التفا





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ٣ )

أتوقع

ما أتوقع
ث؟

ماذا حيد





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ٤ )

توقّع
عي توقّ

ث؟
ماذا حيد





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ٥ )

خلِّص

اخلالصة
(ملخص)





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ٦ )

خلِّص

اخلالصة
(ملخص)





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ٧ )

التتابع

األول

التايل

األخري





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ٨ )

السبب والنتيجة

النتيجةالسبب





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ٩ )

السبب والنتيجة

النتيجةالسبب





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ١٠ )

قارن

االختالفالتشابهاالختالف





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ١١ )

أصنف





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ١٢ )

املشكلة واحلل

املشكلة

اخلطوات نحو احلل

احلل





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ١٣ )

أستخلص النتائج

ت
االستنتاجا

ص
ت الن

إرشادا





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  (١٤ )

أستنتج

ماذا أستنتج؟
ف؟

ماذا أعر
ت

إرشادا





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  (١٥ )

حقيقة أم رأي

حقيقة
رأي







املطــويات
تعليامت عمل املطويات 

فيام ييل تعليامت توضح اخلطوات العملية لعمل خمتلف أشكال املطويات. 

ابدأ كام لو كنت تعمل مطوية شطرية اهلمربجر،  وذلك بطي الورقة    .١
وحتديد منتصف كل نصف.

اطوِ احلواف اخلارجية للورقة، بحيث تلتقي احلافتان عند منتصف   .٢
الورقة لتشكال مرصاعني.

اعمل شبه نصف كتاب.   .١
ه مثل شطرية النقانق، ويكون هذا عىل شكل شبه  اطوِ   .٢

، وبداخله صفحتان،  كتاب بغالف من ورق مقوّ
ويستخدم لتسجيل املعلومات.

اطوِ ورقة قياسها (٢٩سم×٢١سم) إىل النصف، ويمكن    .١
ا مثل شطرية النقانق.  طيها عموديًّ

ا مثل شطرية اهلمربجر، كام يف  يمكن طي الورقة أفقيًّ  .٢
الشكل املجاور. 

اطوِ ورقة قياسها ٢٩سم × ٢١سم إىل النصف عىل شكل شطرية   .١
اهلمربجر.

٢.  افتح إحد الطيات، واثن ٥سم من طرفها طوليًّا  لتشكيل جيب، واطو 
عىل طول اخلط املنقط. 

ألصق احلافة اخلارجية للجيب بكمية بسيطة من الصمغ.   .٣

: مطوية نصف الكتاب    أوالً

ا: مطوية املرصاع    رابعً

ثانيًا: مطوية عىل شكل كتاب مطوي   

ثالثًا: مطوية جيبية





١.  قم بطيّ ورقة قياسها ٢٩سم×٢١سم ثالثة أقسام، كام يف الشكل املجاور.

اطوِ ورقة قياسها ٢٩سم×٢١سم مثل شطرية النقانق.   .١
د منتصف  ٢.  اجعل الورقة بوضعها األفقي، بحيث يكون خط الطيّ إىل أعىل، وحدّ

 . خط الطي، ثم قم بطيّ الطرف األيمن منه لتصل حافته إىل منتصف خط الطيّ
اطوِ الطرف األيرس لتصل حافته إىل منتصف خط الطي لتصبح املطوية من ثالث   .٣

طيات / طبقات. 
عن  الناجتني  األخدودين  طول  عىل  وقصها  الطيات،   إحد وارفع  املطوية  افتح   .٤

اخلطوتني ٢، ٣، بحيث يتشكل ثالثة ألسنة يمكن رفعها إىل أعىل.

ا: مطوية ثالثية    خامسً

ا: مطوية لسانية ثالثية سادسً

ا: مطوية شبه الكتاب سابعً

ثامنًا: مطوية اجلدول املثني

 بحيث تكون إحد ضع ورقتني قياس ٢٩سم× ٢١سم إحدامها فوق األخر  .١
احلافتني أعىل من األخر بمسافة ٢٫٥سم.

وتكون  العلوية،  احلواف  مع  هلام  السفلية  احلواف  تتقابل  بحيث  الورقتني  اطو   .٢
املسافة بني احلواف األربع متساوية. 

عندما تصبح احلواف عىل مسافة واحدة بعضها من بعض، اضغط بشدة عىل طول   .٣
 . منطقة الطيّ

 إلحد األخدود  طول  عىل  غراء  وضع   ،األخر عن  إحدامها  الورقتني  أبعد   .٤
ا، حيث يمكنك تدبيسهام.  الورقتني، ثم أرجع الورقتني معً

أكرب.  أو  قياس ٢٩سم× ٢١سم  وأفقية عىل ورقة  ا عمودية  أسطرً ارسم   .١
(يكون عدد األعمدة والصفوف بحسب احلاجة). 

ا لعمل جداول.  اطوِ الورقة عموديًّ  .٢
اكتب عناوين األعمدة والصفوف بحسب احلاجة.   .٣



إظهار الفضول الطبيعي من خالل معاجلة األشياء واألفكار برباعة.

 ا ب طرقً يتابع املشاركة يف نشاطات مفتوحة النهاية خالل معاجلة األشياء أو األفكار برباعة واستكشافها، وجيرّ
ا. ا أو أوليًّ ا شخصيًّ غري مألوفة يف املعاجلة، ويُظهر تفسريً

.يستكشف األشياء أو األفكار ويعاجلها لكن دون مناقشة التفسري الشخيص

.يعتمد عىل اآلخرين يف معاجلة األفكار وتوجيهها

.ال ينهمك يف معاجلة األفكار  

ري مشاهداته ويسجلها، ويالحظ املتوقع وغري املتوقع. جيُ

.ا حواس متعددة يصف بدقة عدة مشاهدات ويسجلها مستخدمً

.يصف عدة مشاهدات، يمكن أن يتوقع مشاهدة بعضها

.يعتمد عىل اآلخرين لتوجيه مشاهداته

.ا قليالً من املشاهدات يسجل عددً

يطرح أسئلة قابلة لالختبار يمكن استكشافها من خالل االستقصاء العميل.

.ا دون توجيه املعلم  يطرح أسئلة قابلة لالختبار يمكن استكشافها علميًّ

.يطرح أسئلة قابلة لالختبار بتوجيه قليل من املعلم

.يطرح أسئلة قابلة لالختبار بتوجيه كبري من املعلم

.يستخدم أسئلة املعلم

سلم التقدير الرباعي النقاط لتقييم النشاط
تقويم القدرات الالزمة لتنفيذ استقصاء علمي

سلم التقدير اللفظي للنشاط





التخطيط والتنفيذ لالستقصاء العلمي.

.استيفاء االستقصاء للخطوات املنطقية

.احتواء االستقصاء عىل أخطاء منطقية

.يتطلب االستقصاء توجيهات كثرية من املعلم 

.يستخدم فقط االستقصاءات التي يوفرها املعلم

استعامل األجهزة واألدوات جلمع املعلومات وتوسيع اإلدراك.

.خيتار دائامً األجهزة واألدوات املناسبة، ويستخدمها بشكل صحيح

.يستخدم عادة األجهزة واألدوات املناسبة، و/أو يستخدمها بشكل صحيح 

.خيتار أحيانًا األجهزة واألدوات املناسبة، و/أو يستخدمها بشكل صحيح

.ا ما خيتار األجهزة واألدوات املناسبة، و/أو يستخدمها بشكل صحيح  نادرً

يستخدم البيانات لتطوير تفسري منطقي لإلجابة عن السؤال موضع االستقصاء.

 ا عىل البيانات، و/أو املعلومات ا مقبوالً معتمدً يقوم دائامً بتسجيل البيانات بطريقة منطقية متسقة، ويطور تفسريً
من مصادر علمية موثوقة.

 ا عىل البيانات، و/أو املعلومات من ا مقبوالً معتمدً يقوم عادة بتسجيل البيانات بطريقة منطقية، ويطور تفسريً
مصادر علمية موثوقة.

 يسجل بيانات غري دقيقة / غري مكتملة، والتفسري يعكس بيانات ومعلومات غري دقيقة وغري مكتملة، ويعتمد
عىل مصادر علمية تفتقر إىل الدقة.

.البيانات غري مكتملة، والتفسري (إن وجد) غري منطقي

إجراءات التواصل، والنتائج، وتفسريات االستقصاء.

 ا توضيحية مفصلة لتفسري اإلجراءات يكتب التعليامت بدقة بحيث يتمكن اآلخرون من اتباعها؛ ويعمل رسومً
واألفكار، ويستخدم البيانات الكمية والوصفية لوصف األشياء ومقارنتها.

 البيانات النوعية لوصف األشياء أو ا عىل  اتباعها، ويعتمد أساسً يكتب التعليامت بحيث يتمكن اآلخرون من 
األحداث ومقارنتها.

.يكتب تعليامت غري كاملة

.يكتب تعليامت غري كاملة وغري دقيقة





الربط مع الكتابة

توفر النشاطات الكتابية الفرص للمعلمني بتكامل الكتابة مع 
وترد  الكتابية.  لالختبارات  التالميذ  وإعداد  العلوم،  منهاج 

املهام واألنشطة الكتابية يف كتاب التلميذ يف املواقع التالية:

  ،ر يف هناية كل درس، هناك سؤال كتايب حتت عنوان «أفكّ
ث، وأكتب»، ويف مراجعة الدرس. وأحتدّ

  انظر إىل مربعات الكتابة التكاملية حتت عناوين «كيف
تكون عاملًا»، «ومهارات االستقصاء العلمي»، ويف 

«الكتابة العلمية» يف دليل املعلم الستخدام طرق فعالة 
لتضمينها خالل الدروس.

ربط سلم التقدير باألنامط الكتابية
التقدير  سلم  يف  نقاط  أربع  ذات  املتعلقة  الكتابات  أشكال 
الشخيص،  الرسد  هي:  كتابية،  أنامط  ستة  وهلا  اللفظي، 
الرشحية  والكتابة  القصصية،  والكتابة  الوصفية،  والكتابة 
(كيف يمكن)، والكتابة املقارنة، والكتابة التفسريية. وهناك 
الكتابية  األنامط  لتقويم  سامت  سبع  يف  لفظي  تقدير  لم  سُ
رضورية  كتابية  مهارات  لبناء  مصمم  منها  نمط  كل  الستة. 
خاص؛  بشكل  العلمية  وللكتابة  عام،  بشكل  اجليدة  للكتابة 
باحلقائق  ومدعومة  ومنظمة  واضحة  علمية  فكرة  لتطوير 
والتفاصيل، باستخدام تراكيب لغوية متنوعة. هذه املهارات 
- من املهارات الكتابية- تركز عليها االختبارات التحصيلية 

يف سلم التقدير اللفظي املكون من سبع سامت.

سلم التقدير اللفظي للكتابة



األنامط الكتابية
شخصية    ← خربة  عن  حقيقية  بقصة  التعبري  عىل  الكتابية  النصوص  من  النمط  هذا  يساعد  الشخيص.  الرسد 

من حيث التسلسل الواضح واملنظم لألحداث. ومعظم االختبارات الكتابية تتطلب كتابة رسد نص منظم 
وواضح ومنطقي.

الكتابة الوصفية. تساعد التالميذ عىل تضمني تفاصيل دقيقة وواضحة يف الكتابة، بحيث متكنهم من اختيار    ←
مفردات حمددة وجذابة. ستساعد هذه املهارات التالميذ عند كتابة التقارير املختربية، ويف الكتابة الرسدية 

والتفسريية.
من    ← مقطع  املثال،  سبيل  فعىل  اخليايل.  الرسد  عىل  التالميذ  ليساعد  النمط  هذا  يستخدم  القصصية.  الكتابة 

اخليال العلمي بتفاصيل حيوية خمطط هلا يف سطور النص ومنظم منذ البداية. ومعظم االختبارات التحصيلية 
ا عىل حدث حقيقي أو خيال قصيص. ا مبنيًّ ا شخصيًّ تتطلب الرسد، بغض النظر إن كان رسدً

الكتابة الرشحية. تتطلب بعض املهام من التلميذ توضيح كيفية إمتام عمل أو عملية ما، مثل التجربة العلمية.    ←
إن مقدرة األطفال عىل تنظيم كتاباهتم خطوة بخطوة أداة مهمة يف كتاباهتم يف العلوم. كام أن إعطاء تفاصيل 

واضحة وتنظيم األحداث بتسلسل تتطلبه الكتابات اجليدة مجيعها.
أو    ← التشابه  أوجه  يبني  تقرير  أو  مقالة،  كتابة  عند  رضورية  مهارات  عىل  النوع  هذا  يركز  املقارنة.  الكتابة 

االختالف بني شيئني أو نتيجتني، ويستخدم هذا النمط املوضوعي عند الكتابة يف العلوم.
الكتابة التفسريية. يركز هذا النمط عىل املهارات الرضورية لكتابة ملخص، أو تقرير بحث أو مقالة. ويستخدم    ←

هذا النمط الكتايب غالبًا عند الكتابة عن العلوم. ويتم تقويمه عادة يف اختبارات كتابية.





استخدام عالمات سالمل التقدير

استخدم سلم التقدير املكون من أربعة مستويات أدائية لتقويم التلميذ يف األنشطة الكتابية.

سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة

لتحديد الدرجة املناسبة:

ف الوصف للنمط الكتايب املطلوب يف الكتابة. بأنامطها السـتة وهي: الرسد الشـخيص، والكتابة الوصفية، والكتابة    ← تعرَّ
القصصية، والكتابة الرشحية (كيف يمكن)، والكتابة املقارنة، والكتابة التفسريية ( كام يف تقرير).

م كتابة التلميذ عىل    ← ف الوصف املناسـب يف السـامت التي توضح نوعية عمـل التلميذ الكتايب يف هذا النمط. قـوِّ ثـم تعرَّ
. النحو التايل: (٤) ممتاز، (٣) جيد، (٢) مقبول، (١) غري مرضٍ

خذ يف احلسـبان كيف كانت اسـتجابة الطالب حمققة هلدف الكتابة. وحتقق من أن استجابته تُظهر السامت السبع للكتابة    ←
يف العلوم:

 األفكار واملحتو

 التنظيم

 نطق الصوت

 اختيار الكلامت

 سالسة اجلمل

 أصول الكتابة

 العرض
ضع الدرجة املناسبة (١ – ٤) بناء عىل استجابة الطالب للوصف املوجود يف سلم التقدير اللفظي.   ←

ألغراض املعاجلة:
ف نقاط الضعف لـد الطالب (مثل التنظيم، اختيار  يمكن اسـتخدام سـلم التقدير اللفظـي الرباعي النقاط للكتابة لتعرُّ  

الكلامت، طالقة اجلمل). وعىل أي حال، ال تضع درجات لكل سمة عىل انفراد.



١ غري مرض٢ٍ مقبول٣ جيد٤ ممتاز
األفكار واملحتو. يُظهر أصالة يف 
تطور األفكار أو قصة مقتبسـة من 

جتربة شخصية.

ا  األفـكار واملحتو. يطـور أفكارً
واضحـة معقولـة، بحيـث تطـور 

قصة حقيقية عن الكاتب. 

يُظهر صعوبة   .األفكار واملحتـو
يف  ويفشـل   ،املحتـو تطويـر  يف 

عرض إحساس قوي باهلدف.

ال حيـاول   .واملحتـو األفـكار 
تطويـر األفـكار أو اإلخبـار عـن 

حدث حقيقي.

التنظيم. يتمكن مـن التنظيم اجليد 
للرسد الشـخيص بشـكل سـلس، 
بحيث يلفت نظر القارئ يف البداية 

والوسط وحتى النهاية.

التنظيم. يتمكن من التنظيم للرسد 
الشـخيص، بحيث ال حيـري القارئ 

عند قراءته.

التنظيم. يتمكن من التنظيم للرسد 
الشـخيص، وقد حيتوي عىل أخطاء 
تنظيمية مثل عدم املتابعة بعد بداية 

جيدة. 

التنظيم. يفتقـر إىل الرتتيب بحيث 
يؤثر يف فهم النص واستيعابه.

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوت 
شـخيص وحـس مالئـم للهـدف 

وللمستمعني.

بصـوت  يعـرب  الصـوت.  نطـق 
شـخيص وبحـس مالئـم للهـدف 

وللمستمعني.

العـرض  الصـوت. حيـاول  نطـق 
بصوت شـخيص، لكن ال يتواصل 

كامالً مع املستمعني. 

نطـق الصـوت. ال حيـاول التعبـري 
املسـتمعني  مشـاركة   أو  بصوتـه 

رؤيته. 

كلـامت  خيتـار  الكلـامت.  اختيـار 
ا وأحاسـيس  مبتكـرة تنقـل صـورً

بطريقة طبيعية.

ا  جهـدً يبـذل  الكلـامت.  اختيـار 
ا  صـورً تنقـل  كلـامت  اختيـار  يف 

وأحاسيس.

اختيار الكلامت. خيتار كلامت عادة 
ما تكون مبهمة وتفتقر إىل اخليال.

عـدم  يُظهـر  الكلـامت.  اختيـار 
التمكـن من اختيـار املفردات التي 
تعرب عن صور واضحة أو خيالية.

نتـج مجـالً قوية  سالسـة اجلمـل. يُ
ومتنوعة وذات هدف، تشجع عىل 

القراءة الشفوية املعربة.

سالسـة اجلمل. ينتج مجالً متنوعة 
ـا بقليـل من  يمكـن قراءهتـا جهريًّ

التمرين.  

ـام ينتـج مجـالً  سالسـة اجلمـل. قلّ
متنوعـة، وإن حـدث ذلـك فإهنـا 

تفتقر إىل سهولة االنسياب.

سالسـة اجلمل. يستخدم مجالً غري 
مرحية أو غري كاملة بحيث ال تدعو 

إىل القراءة الشفوية.

أصـول الكتابـة. يُظهـر متكنًـا من 
أصـول الكتابـة املتبعـة، متضمنًـا 

اإلمالء والرتقيم والنحو.

بمعظـم  يتقيـد  الكتابـة.  أصـول 
أصول الكتابة املتبعة.

عـىل  حيتـوي  قـد  الكتابـة.  أصـول 
مشـكالت يف أصول الكتابـة املتبعة، 
ا اإلمالء أو الرتقيم أو النحو. متضمنً

أصـول الكتابة. عـدم التمكن من 
استخدام أصول الكتابة األساسية 

املتبعة وصعوبة يف القراءة.

ـا مرتبًا أو  العـرض. يسـتخدم خطًّ
يلفـت  حجمـه مناسـب، بحيـث 
انتباه القارئ للرسـالة املوجودة يف 

النص. 

العرض. يستخدم خط اليد بشكل 
مقروء، أو باحلجم املناسب بحيث 

تكون قراءة النص سهلة.

ا  ا مقـروءً العـرض. يسـتخدم خطًّ
ا، وقد خيتلـف حجمه خالل  نسـبيًّ

النص. 

العـرض. يسـتخدم عـدة خطوط 
ممـا  درجاهتـا،  مـن  أنـواع  وعـدة 

يصعب معه قراءة النص.

سلم التقدير اللفظي للكتابة



الربط مع الكتابة: سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة
السامت السبع للكتابة يف العلوم

الرسد الشخيص



١ غري مرض٢ٍ مقبول٣ جيد٤ ممتاز
ـا  إبداعً يُظهـر   .واملحتـو األفـكار 
وأصالـة يف تطويـر حمتـو وصفـي 
ا. ا ومركزً معني، بحيث يكون واضحً

 يطـور حمتو .األفـكار واملحتو
ا  ـا بطريقـة عامة، مسـتخدمً وصفيًّ

ا واضحة ومركزة.  أفكارً

يُظهر صعوبة   .األفكار واملحتـو
يف تطويـر أفكار واضحـة ومركزة 

وحمتو وصفي معني.

ال حيـاول   .واملحتـو األفـكار 
أو وصف  واضحـة ٍ عرض أفـكار ٍ

حمتو حمدد.

إعـداد  مـن  يتمكـن  التنظيـم. 
وصف سـلس ومنظم عند عرضه 

التفاصيل.

ا بطريقة جتمع  التنظيم. ينظم وصفً
التفاصيـل، بحيـث ال حيري القارئ 

عند قراءته النص.

ا قـد حيتوي  التنظيـم. يعمـل وصفً
عىل مشكالت يف البناء وأفكار غري 

مرتابطة. 

التنظيـم. يُظهر عدم ترتيب يؤثر يف 
فهم النص واستيعابه.

نطـق الصـوت. يسـتخدم صوتًـا 
ـا يؤثر يف املسـتمعني ويعرب عن  قويًّ

شخصية الكاتب.

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوت 
انتبـاه  جتـذب  وبطريقـة  شـخيص 

املستمعني إىل الكاتب.

العـرض  الصـوت. حيـاول  نطـق 
بصـوت شـخيص بحـس جيـذب 
يف  صعوبـة  جيـد  لكنـه  االنتبـاه، 

.املحافظة عىل املستو

نطـق الصـوت. ال حيـاول التعبـري 
يـروق   ال  بصـوت  أو  بصوتـه، 

للحضور. 

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفردات 
مؤثـرة قوية لتكوين صـورة ذهنية 

لد القارئ.

ا يف  اختيـار الكلـامت. يبذل جهـدً
اختيار املفردات الواضحة التي قد 

جتذب املستمعني.

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفردات 
انتبـاه  تلفـت  ال  بحيـث  تتكـرر 

املستمعني.

اختيـار الكلامت. يُظهـر عدم متكن 
من اختيـار املفردات الصحيحة أو 

التي تناسب الوصف.  

سالسـة اجلمل. يبنـي مجالً متنوعة 
بصـوت  قراءهتـا  يسـهل  بحيـث 

مرتفع.

سالسـة اجلمل. ينتج مجالً غالبًا ما 
تكون متنوعة وسهلة.  

سالسـة اجلمل. ينتج مجالً متنوعة 
أحيانًـا، لكنها غـري مكتملة وحمرية 

ومبهمة للقارئ.

مجـالً  يسـتخدم  اجلمـل.  سالسـة 
غـري كاملة بحيث يصعـب قراءهتا 

بصوت عال. 

أصـول الكتابـة. يُظهـر متكنًـا مـن 
بحيـث  املتبعـة،  الكتابـة  أصـول 

يكون الوصف سهل القراءة.

أصـول الكتابـة. يُظهـر متكنًـا مـن 
املتبعـة  الكتابـة  أصـول  معظـم 

ويطبقها يف الوصف.

غالبًـا  يُظهـر  الكتابـة.  أصـول 
الكتابـة  أصـول  يف  مشـكالت 
املتبعـة، متضمنًا اإلمالء أو الرتقيم 

أو النحو.

أصـول الكتابـة. يُظهر عـدم قدرة 
يف اسـتخدام األصـول األساسـية 

للكتابة.

العرض. يستخدم خط اليد بشكل 
مرتـب، وبحجـم مناسـب وهناك 
اتزان بني النص والفراغات بحيث 

يلفت انتباه القارئ.

العـرض. يسـتخدم خـط يـد مقبوالً 
مرتبًا، أو باحلجم املناسـب، باإلضافة 
إىل وجود مسـاحات متسـاوية بحيث 

جتذب انتباه القارئ إىل قراءة النص.

مقـروء  بخـط  يكتـب  العـرض. 
وبحجم منسـق، ولكن املساحات 

غري متساوية.

العـرض. يسـتخدم عـدة خطوط 
درجاهتـا،  مـن  أنـواع  وعـدة 
ممـا  متسـاوية  غـري  ومسـاحات 

يصعب معه قراءة النص.



الربط مع الكتابة: سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة
السامت السبع للكتابة يف العلوم

الكتابة الوصفية



١ غري مرض٢ٍ مقبول٣ جيد٤ ممتاز
األفـكار واملحتـو. يُظهـر خيـاالً 
يف تطويـر أفـكار القصـة وبنائهـا 

وحمتواها.

األفـكار واملحتـو. يُظهـر بعض 
القصـة  أفـكار  تطويـر  يف  اخليـال 

وبنائها وحمتواها.

األفـكار واملحتو. يُطور بشـكل 
وبناءهـا  القصـة  أفـكار  مقبـول 

وحمتواها.

األفكار واملحتـو. ال يبذل جهدًا 
يف تطوير مشوق  لألفكار أو اخليال 
واملحتو؛ وال يوجد بناء للقصة.

التنظيم. يعـرض مهارات تنظيمية 
قويـة يف بناء بداية مشـوقة للقصة، 

ويف وسطها وهنايتها.

املهـارات  يسـتخدم  التنظيـم. 
للقصـة  بدايـة  إلجيـاد  التنظيميـة 

ووسطها وهنايتها.

التنظيم. يُظهر صعوبة يف إجياد بناء 
للقصة. 

التنظيم. يبـدي عدم قدرة عىل بناء 
القصة. 

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوت 
يعكس نغمة القصة، وجيذب انتباه 

ا. املستمعني كثريً

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوت 
مالئم جيذب انتباه املستمعني. 

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوت 
اوالً التواصل مع املستمعني. حمُ

إظهار  حياول  ال  الصوت.  نطق 
ــا  اهــتــاممً ــبــدي  ي وال  ــه،  ــوت ص

باملستمعني. 

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفرداتـه 
بدقـة لتطويـر املكان والشـخوص 

وتسلسل األحداث. 

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفردات 
تطـور  تالئـم  ودقيقـة  متنوعـة 

القصة.

اختيـار الكلامت. ال خيتار مفردات 
متنوعة أو حمددة لتطوير القصة.

اختيار الكلامت. يستخدم مفردات 
غري صحيحة أو حمرية للقارئ.  

سالسـة اجلمـل. يتمكـن مـن بناء 
بحيـث  ومتنوعـة،  مشـوقة  مجـل 
تثري القصة، وتشـجع عىل إلقائها 

بصوت مرتفع.

نتج مجالً غالبًا ما  سالسـة اجلمل. يُ
تكون متنوعة وسهلة لد قراءهتا.  

سالسـة اجلمل. يبني مجالً مفهومة 
لكـن أحيانًـا يصعـب متابعتهـا أو 

قراءهتا.

سالسـة اجلمـل. يكتب مجـالً غري 
بحيـث يصعـب  أو حمـرية  كاملـة 

قراءهتا بصوت عال. 

معرفـة  يُظهـر  الكتابـة.  أصـول 
متمكنـة بأصول الكتابة املتبعة مثل 

اإلمالء، والرتقيم، والنحو.

معرفـة  يُظهـر  الكتابـة.  أصـول 
املتبعـة،  الكتابـة  أصـول  بمعظـم 
وحيتاج العمل إىل تدقيق ومراجعة 

مستمرين. 

حمدوديـة  يُظهـر  الكتابـة.  أصـول 
الكتابـة  أصـول  معظـم  بمعرفـة 
املتبعـة؛ وحيتـاج العمـل إىل تدقيق 

ومراجعة مكثفني.

أصـول الكتابـة. يُظهر مشـكالت 
يف اسـتخدام أصول الكتابة بشكل 

كبري تؤثر يف قراءة النص.

العرض. يستخدم خط يد مرتبًا أو 
ا بحجـم مناسـب لتعزيز فهم  خطًّ

النص وقراءته.

ا  ا مقـروءً العـرض. يسـتخدم خطًّ
وحياول بنجـاح اسـتخدام احلجم 

املناسب.

ا  ا مقـروءً العـرض. يسـتخدم خطًّ
شـكل  وجـود  مـن  الرغـم  عـىل 
يكـون  وقـد  وميالهنـا،  احلـروف 

حجم اخلط غري فعال.

العرض. يكتب قصة غري واضحة، 
حمرية بسبب مشكالت تتعلق بخط 

اليد أو حجم اخلط أو املسافات.

سلم التقدير اللفظي للكتابة



الربط مع الكتابة: سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة
السامت السبع للكتابة يف العلوم

الكتابة القصصية



١ غري مرض٢ٍ مقبول٣ جيد٤ ممتاز
األفـكار واملحتـو. يطـور ورقـة 
ا  ا واضحً (وثيقة) هادفة متثل تفسريً

للمهمة أو العملية. 

األفـكار واملحتـو. يطـور ورقـة 
معقـوالً  ا  تفسـريً متثـل  (وثيقـة) 

ا للمهمة أو العملية. وواضحً

األفـكار واملحتـو. يطـور ورقـة 
(وثيقة) تبـنيّ احلس باهلدف، لكن 
العمليـة  أو  التعليـامت  تفـرس  ال 

بطريقة واضحة. 

األفكار واملحتـو. ال يبذل جهدًا 
ا  يف إطالع القارئ كيف يعمل شـيئً
مـا، والكتابـة تبـني عـدم وضوح 

اهلدف.

بطريقـة  الكتابـة  ينظـم  التنظيـم. 
تنقل القارئ بطريقة سلسـة خالل 
النص يف كل خطوة يف أثناء تفسريه 

الواضح لعملية أو مهمة حمددة. 

يف  اخلطـوات  يعـرض  التنظيـم. 
العملية بطريقـة جيدة، وينتقل من 

نقطة إىل أخر بوضوح.

املعلومـات  يعـرض  ال  التنظيـم. 
واالنتقـال  واضحـة؛  بطريقـة 

ضعيف. 

بـدي عـدم مقـدرة عىل  التنظيـم. يُ
ذات  تفاصيـل  توفـري  أو  تنظيـم 

عالقة. 

نطـق الصـوت. يسـتخدم صوتـه 
الشـخيص ليُظهـر اهتاممـه باهلدف 

وباملستمعني.

ا لتفسـري  نطق الصوت. يبذل جهدً
األفـكار بطريقـة مالئمـة للهدف 

وللمستمعني. 

نطـق الصوت. يسـتخدم صوتًا ال 
يبني دائامً االهتامم هبدف الكتابة أو 

املستمعني.

ا يبني  نطق الصـوت. ال يبذل جهدً
اهتاممه باهلدف أو املستمعني. 

مفـردات  خيتـار  الكلـامت.  اختيـار 
تعـرب عـن الزمـن، مثـل: أوالً وثم، 
باإلضافة إىل كلامت تعرب عن املكان، 
مثل: يف األعىل واألسـفل، التي تبني 

ا خلطوات العملية. فهامً واضحً

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفـردات 
الورقـة  هـدف  ختـدم  وظيفيـة 
(الوثيقة) لتفسري املهمة أو العملية. 

اختيار الكلامت. يستخدم مفردات 
ال ختـدم الفهم الكامـل للمهمة أو 

العملية التي يتم رشحها.

اختيار الكلامت. يُظهر عدم مقدرة 
عىل اختيار املفردات املناسـبة لكل 
من املوضوع واهلدف واملستمعني.  

سالسة اجلمل. يتمكن من بناء مجل 
قوية تدعم حمتو الورقة ومنهجيتها؛ 

ويتحكم يف نوع اجلمل وأطواهلا.

سالسة اجلمل. يتمكن من بناء مجل 
ا؛ ويتحكم يف  هلا معنى وتنساب معً

املحافظة عىل مجل بسيطة.

نتج مجالً مفهومة  سالسـة اجلمل. يُ
لكنهـا قصـرية ومتقطعـة أو غـري 

متنوعة.

سالسـة اجلمل. يسـتخدم مجالً أو 
، وصعبة،  تعابـري ذات حسٍّ متـدنٍّ

ويستحيل متابعتها. 

أصول الكتابة. يطبق أصول الكتابة 
املتبعة بدقة وبشكل فعال؛ والعمل 

حيتاج إىل تدقيق بسيط. 

أصـول الكتابـة. يسـتخدم أصول 
الكتابة املتبعة بشكل متنوع وبدقة؛ 

والعمل حيتاج إىل تدقيق بسيط.

أصول الكتابـة. يرتكب أخطاء يف 
أصول الكتابة املتبعة، مثل: اإلمالء 

والرتقيم واألخطاء النحوية.

أصـول الكتابة. يُظهـر عدم مقدرة 
الكتابـة  أصـول  اسـتخدام  عـىل 

املتبعة.

رضية  العـرض. يسـتخدم طريقة مُ
ا  لعـرض املحتـو بنجـاح متزامنً
مع النص والرسـوم لدعم املفاهيم 

الرئيسة وتوضيحها.

ا سـهل القراءة  العرض. يبنـي نصًّ
يف معظمـه، ويعـرض املحتو مع 
النص والرسـوم لتوضيح املفاهيم 

الرئيسة.

العرض. يُظهر تباينًا يف حجم اخلط 
وانحداره، باإلضافة إىل املسـافات 
والربط بني أجزاء النص، والرسوم 

ليست دائامً واضحة. 

العـرض. يُظهـر عدم مقـدرة عىل 
املناسـب،  اخلـط  حجـم  اختيـار 
أو اسـتخدام مسـافات متسـاوية، 
وغـري قادر عىل دعم عمله بالصور 

والرسوم.



م التقدير الرباعي النقاط للكتابة الربط مع الكتابة: سلّ
السامت السبع للكتابة يف العلوم

الكتابة الرشحية



١ غري مرض٢ٍ مقبول٣ جيد٤ ممتاز
ا  األفـكار واملحتو. يطـور أفكارً
بطريقـة  مقارنـة  لعمـل   وحمتـو

مفيدة وهادفة. 

ا  األفـكار واملحتو. يطـور أفكارً
التشـابه  أوجـه  لبيـان   وحمتـو

واالختالف بصورة فعالة.

ا  األفـكار واملحتو. يطـور أفكارً
وحمتـو لبيـان املقارنـة، لكـن ال 

تلفت انتباه القارئ.

األفكار واملحتو. ال حياول تطوير 
املقارنة.

التنظيم. ينظم املعلومات والتفاصيل 
يف شـكل فئات تبـني أوجه التشـابه 

واالختالف بشكل واضح.

املعلومـــات  ينظـــم  التنظيـــم. 
والتفاصيل ويف فئـات لبيان أوجه 
التشابه واالختالف بشكل مالئم.

التنظيـم. ينظـم بعـض التفاصيـل 
واملعلومات يف فئات. 

التنظيـم. يبـدي عـدم مقـدرة عىل 
تنظيـم التفاصيـل واملعلومـات يف 

فئات. 

بصوت  يعرض  الصوت.  نطق 
املستمعــني  تفاعـــــل  يشجــع 

ومشاركتهم.

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوت 
يلبي متطلبات املستمعني.

نطـق الصـوت. يفتقـر إىل صوت 
شـخيص فعال، أو يعرض بطريقة 

ال تراعي إحساسات املستمعني. 

ا  نطـق الصـوت. ال يبــذل جهــدً
لتكويـــن صـــوت شــخيص يف 

الكتابة. 

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفردات 
وخمتلفـة  متشـاهبة  مثـل  املقارنـة، 
االختـالف  نقـاط  إىل  لإلشـارة 

والتشابه.

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفردات 
التشـابه  أوجـه  لبيـان  املقارنـة 
أو  األشـياء  بـني  واالختـالف 

األفكار. 

اختيار الكلامت. يستخدم مفردات 
حتاول دعم املقارنة وربط األفكار.

ا  اختيـار الكلـامت. ال يبـذل جهـدً
يف اسـتخدام املفـردات التـي تبني 

التشابه واالختالف.

سالسة اجلمل. يتمكن من بناء مجل 
مشوقة تدعو إىل القراءة اجلهرية.

سالسـة اجلمـل. يتمكـن مـن بناء 
مجل قد تكـون آليـة، ولكن يمكن 

ا بشكل عام. قراءهتا جهريًّ

نتج مجالً متقطعة  سالسـة اجلمل. يُ
ويصعـب  غريبـة  تبـدو  قصـرية 

قراءهتا.

سالسـة اجلمـل. يكتب مجـالً غري 
كاملـة أو حمـرية، بحيـث يصعـب 

قراءهتا بصوت مرتفع.

معرفـة  يُظهـر  الكتابـة.  أصـول 
متمكنـة بأصـول الكتابـة املتبعـة، 
تشـمل الرتقيم والقواعد واإلمالء 

واهلوامش. 

أصول الكتابة. يُظهر معرفة مالئمة 
بأصول الكتابة املتبعة.

ا  أصـول الكتابة. يظهر متكنًا حمدودً
باألصول املتبعة يف الكتابة.

أصـول الكتابة. يُظهـر عدم مقدرة 
عـىل توظيـف األصـول املتبعـة يف 

الكتابة.

ا  ا مكتوبًا مرحيً العرض. يعرض نصًّ
للعني وسـهل القراءة، بحيث يتيح 
الفرصـة للقارئ باالسـتدالل عىل 

أوجه التشابه وأوجه االختالف.

ا يوجه  ـا واضحً العرض. ينتج نصًّ
أوجـه  عـىل  الرتكيـز  إىل  القـارئ 

التشابه وأوجه االختالف.

يعـرض  ال  ـا  نصًّ ينتـج  العـرض. 
بشـكل فعال أوجه التشابه وأوجه 

االختالف.

أو  صعبًـا  ـا  نصًّ يُظهـر  العـرض. 
يستحيل قراءته وفهمه.

سلم التقدير اللفظي للكتابة



الربط مع الكتابة: سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة
السامت السبع للكتابة يف العلوم

الكتابة املقارنة



١ غري مرض٢ٍ مقبول٣ جيد٤ ممتاز
 حمتو يطور   .واملحتو األفكار 
الرئيسة  الفكرة  يدعم  ا  واضحً

ويالئم اهلدف واملستمعني. 

 حمتو يطور   .واملحتو األفكار 
ويركز عىل مالءمة اهلدف ويريض 

املستمعني.

 ،حمتو يطور   .واملحتو األفكار 
الرئيسة،  الفكرة  دعم  وحياول 

ويلفت انتباه املستمعني. 

ال حياول أن   .واملحتو األفكار 
يطور حمتو يركز عىل هدف 

ويريض املستمعني.

تنظيمية  مهارات  يبدي  التنظيم. 
ووسطها  الكتابة  مقدمة  يف  قوية 

وخامتتها بشكل فعال.

تنظيمية  مهارات  يبدي  التنظيم. 
ا  ووسطً مقدمة  تتضمن  جيدة 
فعالني، وخامتة تلخص املعلومات.

تنظيمية  مهارات  يبدي  التنظيم. 
ا  مبنيًّ ا  استنتاجً يشتق  ال  حمدودة؛ 

عىل احلقائق املعطاة.

تنظيمية  مشاكل  يُبدي  التنظيم. 
تؤثر يف النص وقراءته.

بصوت  يعرض  الصوت.  نطق 
واهلدف  املوضوع  يالئم  شخيص 

ا. واملستمعني جدًّ

بصوت  يعرض  الصوت.  نطق 
واهلدف  املوضوع  يالئم  شخيص 

واملستمعني.

بصوت  يعرض  الصوت.  نطق 
شخيص ال يالئم املوضوع واهلدف 

أو حاجات املستمعني.

ا  جهدً يبذل  ال  الصوت.  نطق 
لتطوير صوت شخيص. 

مفردات  خيتار  الكلامت.  اختيار 
املوضوع  تالئم  ودقيقة  واضحة 

واهلدف واملستمعني.

مفردات  خيتار  الكلامت.  اختيار 
ا. جتعل املوضوع واضحً

مفردات  خيتار  الكلامت.  اختيار 
مالئمة  بطريقة  الرسالة  توصل 

ولكن تقليدية.

مفردات  خيتار  الكلامت.  اختيار 
غري دقيقة، وحتري القارئ.

بناء  من  يتمكن  اجلمل.  سالسة 
مجل متنوعة تثري الفهم والنص.

بناء  من  يتمكن  اجلمل.  سالسة 
قراءهتا  ويسهل  معنى  هلا  مجل 

بصوت مرتفع.

سالسة اجلمل. يتمكن من بناء مجل 
تبدو غريبة يف بعض األوقات.

غري  مجالً  يكتب  اجلمل.  سالسة 
كاملة أو مجالً يصعب قراءهتا.

دقيقة  معرفة  يُظهر  الكتابة.  أصول 
عالمات  فيها  بام  الكتابة  بأصول 

الرتقيم والقواعد واإلمالء.

دقيقة  معرفة  يُظهر  الكتابة.  أصول 
الكتابة  أصول  معظم  باستخدام 
املتبعة؛ والعمل حيتاج إىل قليل من 

التدقيق.

يف  أخطاء  يرتكب  الكتابة.  أصول 
اإلمالء  مثل:  املتبعة،  الكتابة  أصول 
القواعد؛  يف  واألخطاء  والرتقيم 
والعمل حيتاج إىل الكثري من التدقيق.

يف  أخطاءً  يُظهر  الكتابة.  أصول 
أصول الكتابة بشكل يؤثر يف قراءة 

النص واستيعابه.

ا  مرحيً ا  ابيًّ كتَ ا  نصًّ يعرض  العرض. 
النص  حيث  من  ومتكامالً  للعني 
والرسوم، ويستخدم الصور واخلرائط 

املعلومات وحتسينها. لدعم 

ا لتوضيح  العرض. يستخدم صورً
النقاط يف النص، عىل الرغم من أن 

الصور ال تدعم دائامً املعلومات.

العرض. يعرض يف معظم األحيان 
التكامل  ولكن  للفهم،  قابالً  ا  نصًّ

بني النص والصور حمدود.

ا ال يتيح  ا حمريً العرض. يعرض نصًّ
املعلومات  إىل  الوصول  للقارئ 

فيه.



م التقدير الرباعي النقاط للكتابة الربط مع الكتابة: سلّ
السامت السبع للكتابة يف العلوم

الكتابة التفسريية



خلفية علمية


ممالك املخلوقات احلية

  الدرس األول : تصنيف املخلوقات احلية
  الدرس الثاين : النبات


اآلباء واألبناء

  الدرس األول : التكاثر
  الدرس الثاين : دورات احلياة


التفاعالت يف األنظمة البيئية

  الدرس األول : العالقات يف األنظمة البيئية
  الدرس الثاين : التكيف والبقاء 


الدورات والتغريات يف األنظمة البيئية
  الدرس األول : الدورات يف األنظمة البيئية

  الدرس الثاين : التغريات يف األنظمة البيئية


أرضنا املتغرية

  الدرس األول : معامل سطح األرض

  الدرس الثاين : العمليات املؤثرة يف سطح األرض


محاية موارد األرض

  الدرس األول : مصادر الطاقة

  الدرس الثاين : اهلــواء واملــاء 






الفصل األول

ممالك املخلوقات احلية

الدرس األول  تصنيف املخلوقات احلية

 .  وتصنيفها  احلية  املخلوقات  بتسمية  يُعنى  الذي  العلم  يُسمى 
ويف عام ١٧٥٣م، قام العامل السويدي كاروليس لينيوس (١٧٠٧ – ١٧٧٨م) 
حيتوي  اآلن.  إىل  مستعمالً  يزال  ال  الذي  للتصنيف  األسايس  النظام  بتأسيس 
ا -عىل مستويات للتنظيم من العام إىل اخلاص،  النظام احلديث- وهو أكثر تعقيدً
تشمل الفئات التالية : اململكة، الشعبة، الطائفة، الرتبة، الفصيلة، اجلنس، النوع. 
وهناك ست ممالك تشمل: النباتات، واحليوانات، والطالئعيات، والفطريات، 

والبكترييا احلقيقية، والبكترييا البدائية.

تُعد مملكة النباتات من أكرب املاملك. وعىل عكس النباتات التي تصنع غذاءها 
بنفسها، حتصل احليوانات عىل الطاقة عن طريق استهالك النباتات واحليوانات 
األخر. ينمو كل نوع من أنواع احليوانات إىل حجم معني، وبعضها - ومنها 
حيوان القندس يستمر يف النمو طوال حياته. كام أن لكل نوع فرتة حياة حمددة. 
ومجيع احليوانات تقريبًا تستمر يف احلركة واالنتقال من مكان إىل آخر إال بعض 
بمكان  ملتصقة  تبقى  فإهنا  اإلسفنجيات؛  ومنها  الرتكيب  البسيطة  احليوانات 
املصادر  توافرت  ما  إذا  النمو  النباتات يف  واحد طوال حياهتا. وتستمر معظم 
وأعضاء  عصبي  جهاز  احليوانات  وملعظم  تتحرك.  ال  ثابتة  وهي  هلا،  الكافية 

. حسّ
كان العامل لينيوس أول من استعمل نظام التسمية الثنائية واللغة الالتينية، 
ا باحلرف الكبري، واالسم الثاين  حيث يمثل االسم األول اجلنس، ويكتب بدءً
يمثل النوع ويكتب باألحرف الصغرية. كام تُكتب مجيع األسامء عىل نحو مائل. 

الدرس الثاين  النبات

الثمرة عبارة عن مبيض ناضج حيتوي عىل البذور، وهناك أربعة أنواع من 
الثامر، هي: البسيطة، واملركبة، والكاذبة، والعنقودية.

للثمرة  الداخيل  النسيج  ويكون  واحد،  مبيض  من  البسيطة  الثامر  تتكون 
ا، ومنها: العنب والطامطم واملوز. عادة ما تكون القرشة اخلارجية للثمرة  طريًّ

ناعمة أو طرية امللمس، وحتتوي يف الداخل عىل بذرة واحدة أو أكثر.

الثامر مفردة  ليق- من جمموعة من  العُ العنقودية -ومنها توت  الثامر  تتكون 
-ومنها  بة  املركّ الثامر  ا  أمّ نفسها.  الزهرة  يف  منفصلة  مبايض  من  تتطور  النواة، 
بعض.  من  بعضها  ينمو  متعددة  أزهار  مبايض  من  فتنمو  األناناس-  ثمرة 
وحتتوي الثامر الكاذبة -ومنها الكمثر والتفاح- عىل أجزاء أخر من النبات 
نسيج  عن  عبارة  مثالً   الكمثر من  يؤكل  الذي  فاجلزء  املبيض.  إىل  باإلضافة 

ساق حييط بالثمرة احلقيقية.

الوعائية  النباتات  املاء إىل   جذور وسيقان وأوراق. يدخل  للنباتات 
حزم  عىل  والسيقان  اجلذور  وحتتوي  الرتبة.  يف  النبات  تدعم  التي  اجلذور  عرب 
عن  بعضها      يف  تنفصل  واللحاء  اخلشب  من  تتكون  وعائية 
بعض بطبقة تُسمى الكامبيوم. وحتمل اخلاليا اخلشبية املوجودة داخل الكامبيوم 
خارج  املوجودة  اللحائية  اخلاليا  وتقوم  األوراق.  إىل  املعدنية  واألمالح  املاء 

.الكامبيوم بحمل الغذاء الذي يُصنع يف األوراق إىل أجزاء النبات األخر
ترتفع السوائل عرب اخلاليا اخلشبية بعمليات التوتر والتامسك/ والتالصق. 
الناتج  التوتر  يتسبب  التبخر  وعندما خترس األوراق بعض رطوبتها من خالل 
عن الضغط املنخفض يف األوراق يف سحب املاء من اجلذور، كام تسحب املاصة 
وباملواد  ببعض،  بعضها  االلتصاق  إىل  املاء  جزيئات  ومتيل  أعىل.  إىل  السائل 
 يليه  الذي  يتبعه اجلزيء  ارتفاع كل جزيء إىل أعىل  األخر. وعند 
أعىل،  إىل  السائل  يرتفع     وبمساعدة    
بارتفاعه. األرضية  اجلاذبية  تسمح  وال  أعىل،  من  السحب  عامل  دون  ولكن 

اهلواء،  من  الكربون  أكسيد  ثاين  الضوئي  البناء  عملية  أثناء  يف  النباتات  تأخذ 
البناء  أثناء  الذي تمَّ ختزينه يف  الغذاء  الفائدة من  وتطلق األكسجني. ولتحقيق 
 ، الضوئي تعتمد النباتات عىل عملية التنفس اخللوي التي تستعمل األكسجنيَ
أكثر إىل  العام تطلق أكسجينًا  الكربون، ولكنها يف املجمل  ثاين أكسيد  وتطلق 
البيئة. ويتم تبادل الغازات يف النباتات مع البيئة يف أثناء البناء الضوئي والتنفس 
اخللوي من خالل الثغور التي تفتح وتغلق يف األوراق. وخيتلف التنفس اخللوي 
يف اإلنسان عامّ حيدث يف النبات؛ حيث تأخذ الرئتان عند اإلنسان األكسجني من 
اهلواء وتطلق ثاين أكسيد الكربون، وتزود الرئاتُ اخلاليا يف اجلسم باألكسجني، 
وختلّصها - عن طريق عملية التنفس- من ثاين أكسيد الكربون الذي ينتج من 

حتليل امليتوكندريا للسكريات هبدف احلصول عىل الطاقة. 








الفصل الثاين
اآلباء واألبناء

الدرس األول  التكاثر

دون  البويضة  تتطور  حيث  التكاثر،  أشكال  من  شكل     
قليل  عدد  يف  التكاثر  من  النوع  هذا  وحيدث  املنوي.  احليوان  من  إخصاب 
أو  الدوارات  بني  ا  جدًّ شائع  وهو  األولية.  احليوانات  وبعض  النباتات  من 
العجليات وهي ، والقرشيات واحلرشات. ويف العديد 
بة  املخصّ غري  البويضة  من  ينشأ  النحل-  -ومنها  االجتامعية  احلرشات  من 
بة إناث عامالت وملكات. وبعض  ذكور عاملة، وينتج عن البويضات املخصّ
العذري  التوالد  بعملية  اإلناث  تنتج  البنات)-  (قمل  املنّ  -ومنها  احلرشات 
البويضات  ختصيب  ويتم  واإلناث،  الذكور  تولد  اخلريف  ويف  السنة،  معظمَ 
التي تنتج اإلناث فقط، والتي تتكاثر بالتوالد العذري حتى حيني موعد فصل 
ا  اخلريف التايل. ويندر حدوث التوالد العذري بني الزواحف، لكن هناك نوعً
ا،  متامً عمياء  وهي  متطابقة،  وكأهنا  ذيلها،  رأسها  يشبه  الصغرية  األفاعي  من 
تتكاثر اإلناث منها بالتوالد العذري. وهناك ثعبان األصلة الكبرية التي تكون 
ا خلمس سنوات متتالية وهي معزولة عن الذكور. وكان العلامء  أجنة حتمل بيضً
ب بحيوانات منوية خمتزنة، ولكن الفحوص أثبتت  يعتقدون أن البيض قد ختصّ
ا مع األم، مما يؤكد إنتاجها عن طريق التوالد العذري. أن األجنّة متطابقة وراثيًّ

وقد قام العلامء يف السابق بحثِّ بعض احليوانات عىل التوالد العذري- وبخاصة 

بعضُ الثدييات- عن طريق إجراء العالج الكيميائي والفيزيائي عىل البويضات غري 

جاك  املنشأ  واألملاين  األمريكي  البيولوجي  العامل  قام  ١٩٠٠م  عام  ويف  بة.  املخصّ

باستعامل  لووب  العامل  قام  املحفز.  العذري  التوالد  من  حالة  أول  بتسجيل  لووب 

ويف  طبيعية.  أجنّة  إىل  وتطورت  نمت  بة،  خمصّ غري  ضفدع  بويضات  لتحفيز  إبرة 

التوالد العذري يف  عام ١٩٣٦م قام عامل الغدد األمريكي جرجيوري بينكس بحفز 

األرانب عن طريق معاجلة بويضات األرنب خارج جسمها، ثم إعادة البويضات إىل 

الرحم مرة أخر. ويُعد التوالد العذري شكالً آخر للتكاثر اجلنيس بسبب اعتامده 

عىل خاليا األنثى اجلنسية، وال يمكن تشبيهه باالستنساخ الذي يتم فيه وضع خلية 

حيوان بالغ يف بويضة متت إزالة النواة منها.

الدرس الثاين  دورات احلياة

دورة حياة احليوان
تضع   األسامك  معظم  أن  من  الرغم  وعىل  صغارها.  حتمل  الولود  احليوانات 
-ومنها  املعقدة  الرتاكيب  ذات  األسامك  بعض  أن  إال  املاء.  يف  وختصب  بيوضها 
قرش الشعب املرجانية- تلد صغارها. لكن هذه القروش ليس هلا مشيمة كتلك 
األم،  مع  ربطه  وتعمل عىل  باجلنني،  ملتصقة  تكون  التي  الثدييات،  يف  املوجودة 
ا عن ذلك يكون اجلنني يف هذه األسامك  وتزوده بالغذاء واألكسجني، لكنها عوضً
ا بغشاء الرحم، وتكون األجنة ملتصقة باملح لتستمد منه الغذاء، ثم يولد  ملتصقً
ا.  الصغار عندما يصبحون قادرين عىل احلياة بعد فرتة محل متتد من ٨-١٦ شهرً

ا. وعند الوالدة يكون طول صغري هذا القرش من ٣٣-٥٠ سنتمرتً
وتسمى األسامك الولود احلقيقية أو ذات احلمل الداخيل. ويف بعض األسامك 
املسامة «ذات احلمل اخلارجي» تغادر البيوض اجلهاز التناسيل لألنثى إىل املاء قبل 
اإلخصاب أو بعده، ثم حتمل األنثى ـ وأحيانًا الذكر ـ البيض املخصب يف جتويف 

ا للفقس. اجلسم، حتى يصبح جاهزً

دورة حياة النبات
البيئية.  النظم  مجيع  يف  أسايس  دور  التلقيح  ووسائل  النباتات  بني  للعالقة 
فاحلرشات تلقح حوايل ٧٥% من أنواع النباتات. كذلك تعد الفواكه والبذور يف 
النباتات غذاء للعديد من الطيور والثدييات من غري البرش التي هلا دور يف عملية 
فامللقحات  ؛   وامللقحات  النباتات  بني  فالعالقة  لذلك  التلقيح. 
حتصل عىل الكثري من الطاقة واملواد الغذائية من رحيق النباتات التي تلقحها. فعىل 
سبيل املثال يلقح نبات األيكة من خالل حرشة العث الصغري التي تضع بيضها يف 

أزهارها، ثم تعيش يرقاهتا يف النبات نفسه، وتتغذ عىل حبوهبا.
 وكان العلامء يعتقدون إىل فرتة قريبة أن ملقحات النباتات عىل درجة عالية من 
التخصص، وأن كل نبات له نوع من امللقحات خمتص به، ومنها نوع من النحل أو 
ا من النبات قد يرتدد عليه العديد من امللقحات.  العث. أما اآلن فقد اتضح أن نوعً
أما امللقحات فإن كل نوع منها يرتدد عىل أنواع حمددة من النباتات. ولتوضيح ذلك 
ح بالنحل، ومع ذلك يلقح النحل نباتات أخر، منها  نذكر أن زهرة األوركيدا تلقَّ
الطامطم والباذنجان والفراولة، وأنواع أخر من النباتات. ويركز بعض أنصار 
احلفاظ عىل البيئة عىل محاية ملقحات النباتات للحفاظ عىل البيئة، رغم اعتقادهم 

أن انقراض نوع واحد من امللقحات ليس له تبعات خطرية عىل النباتات.








الفصل الثالث

التفاعالت يف األنظمة البيئية

الدرس األول العالقات يف األنظمة البيئية

حتصل النباتات اخلرضاء عىل الطاقة من الشمس. وخالل البناء الضوئي تقوم 
هذه املخلوقات احلية بتحويل الطاقة إىل غذاء. وتصنّف بوصفها منتجات ومتثل 
التي  الطاقة  املنتجات نصف  األول يف أي سلسلة غذائية. وتستعمل   املستو
حتفظها تقريبًا للقيام بعملياهتا احليوية وختزين الباقي. وتسمى احليوانات التي 
ا اسم آكالت األعشاب،  أيضً  ويطلق عليها  النباتات  تأكل 
وهي حتصل هذه الطاقة املختزنة يف النباتات. تقوم آكالت األعشاب -باستعامل 
ا خملوقات  جزء من الطاقة - باألنشطة احليوية وختزن نسبة قليلة يف أجسامها. أمّ
املستو الثاين  فتتغذ عىل املستهلكات األوىل. ويطلق عىل 
ا القارتة (أيْ آكالت اللحوم  املخلوقات احلية التي تأكل النباتات واحليوانات معً
املختزنة  الطاقة  بعض  تتلقى  األوىل  املستهلكات  تأكل  وعندما  واألعشاب)، 
وتستعملها للقيام بأنشطتها احليوية وختتزن كمية قليلة منها. وتستمر املستويات 
حتى تصل إىل املستو األعىل الذي حيتوي عىل آكالت اللحوم العليا. وتسمى 
من  مستهلكٌ  يأكل  ة  مرَّ كل  ويف  التغذي.  مستويات  هذه  األطعمة  مستويات 
ا من مستو أدنى، وحيصل عىل نسبة صغرية من الطاقة  مستو أعىل مستهلكً
التي كانت خمتزنة. وتقل كميات الطاقة من مستو غذائي إىل آخر، ويُمثَّل هذا 
هبرم الطاقة الذي يبني انتقال ١٠% فقط من الطاقة املتوافرة يف مستو غذائي 

إىل املستو اآلخر.

املنتجات يف بعض األحيان بسبب عدم توافر الطاقة أو املواد الرضورية  تلجأ 
إىل إجياد مصادر أخر وختزين الطاقة الستعامهلا يف املستقبل، وقد حيتوي هذا 
ثات التي ترتكز يف أنسجة املُنتِجات، فتقوم املُستهلِكات األوىل  املصدر عىل امللوِّ
وبسبب  بدورها.  والتي ختتزهنا  املختزنة،  ثات  امللوِّ املُنتِجات هبضم  تأكل  التي 
عدم توافر الطاقة يف أي مستو غذائي يبدأ املستهلك يف تناول كميات كبرية من 
املستو األدنى منه. وتأكل احليتان مثالً أطنانًا من العوالق النباتية كل يوم لتفي 
ثات يف أنسجة املستهلك  بحاجاهتا من الطاقة، ونتيجة لذلك يصبح تركيز امللوّ
لقتل  املزارعون  التي يستعملها   (DDT) مادة ثات  امللوّ ا. ومن هذه  عاليًا جدًّ

احلرشات، والتي كادت تقيض عىل بعض أنواع الطيور ومنها النرس األصلع.

البيئي عبارة عن  للتنظيم والفاعلية، والنظام  ا  البيئية نموذجً تعد األنظمة 
األشياء من حوهلا، ومنها  ا ومع  معً تتفاعل  احلية  املخلوقات  جمموعة من 
ضوء الشمس واحلرارة واهلواء والصخور والرمل والرتاب. يمكن إجياد 
النظام البيئي يف مستويات خمتلفة. ويمثل  أول مستو من 
التنظيم يف النظام البيئي، وهو عبارة عن مجيع املخلوقات احلية يف النظام.  
فجميع أفراد النظام -كام يف جمتمع اإلنسان- يعتمد بعضهم عىل  بعض. 
الصغرية،  والثدييات  واحلرشات  النباتات  جتد  قد  الصحراء  جمتمع  ويف 
النباتات  تزود  حيث  احلجم.  الكبرية  والثدييات  واألفاعي،  والطيور، 
والغذاء،   باملأو  األخر احلية  املخلوقات  واليوكا-  الصبار  -ومنها 

وتزود املخلوقات احليةُ الصغرية املخلوقاتِ احليةَ الكبرية فيه بالغذاء.

الديدان  فجميع   .  املجتمع  يف  املتشاهبة  األنواع  ومتثّل 
اجلامعات  تتكيف  احللزون.  مجاعة  وكذلك  مجاعة،  ل  تشكّ الرتبة  يف  مثالً 
يف النظام البيئي للعيش يف بيئتها، ولذلك لن جتد متاسيح تعيش يف منطقة 

. األرايض العشبية مثالً

ا  ا خاصًّ ى املكان الذي يعيش فيه املخلوق احلي  ، كام أن له دورً ويُسمّ
ما  فيه  احلي  املخلوق  دور  مع  املوطن  احتاد  عن  وينشأ  املجتمع،  يف  يؤديه 
يعرف  الذي يشمل النشاطات التي يقوم هبا املخلوق احلي، 

والتي تؤثر يف خملوقات أخر تعيش يف هذا النظام.

إذا تنافس خملوقان حيَّان عىل الغذاء واملكان؛ سريبح واحد وخيرس اآلخر. 
خسارة  منها  عدة،  ألسباب  البيئي  احليز  إخالء  األحيان  بعض  يف  ويتم 
املوطن أو انقراض املخلوقات. وعندما حيدث هذا يتغري النظام. فإذا متَّت 
 معني ازداد عدد املخلوقات احلية يف املستو إزالة خملوق حي من مستو
البيئي  احليز  يمتلئ  النهاية  ويف  الغذائية،  املصادر  يف  يؤثر  مما  منه،  األدنى 

.بمخلوقات حية أخر

وإذا فشل أحد األنواع يف التنافس مع نوع آخر عىل احليز البيئي، أو عند 
توافر حيز آخر تبدأ األنواع يف التكيف لتتمكن من إشغال حيز مشابه آخر. 
ومن ذلك جزر جاالباغوس، التي حتتوي عىل أنواع خمتلفة من الطيور التي 
تكيفت مناقريها يف احلجم والشكل ليتمكن كل نوع منها من تناول غذاء 
ا من الطيور حيتل كل  ا خمتلفً خمتلف عن اآلخر، ونشأ عن هذا األمر ٤١ نوعً

ا. ا خمتلفً ا بيئيًّ نوع منها حيزً







الدرس الثاين التكيف والبقاء 

ع معرفة التأثريات النامجة عن التغريات يف النظام البيئي  قد يكون توقّ

ٌ واحد يف النظام البيئي قد يكون له آثار مضاعفة يف أنواع عدة  ا، فتغريُّ صعبًا جدًّ

من  احلراري  االحتباس  يزيد  مثالً  الباردة  املناطق  ففي  احلية.  املخلوقات  من 

. قد تكون التغريات يف النظام البيئي رسيعة  مواسم نمو األشجار فتزداد طوالً

أو تدرجيية، وقد تعني يف الزمن اجليولوجي مئات أو آالف السنني. إن التكيف 

من  ويزيد  السلوكية،  أو  اجلسدية  احلي  املخلوق  بنية  عىل  يطرأ  (تغري)  تعديل 

احتامل  من  تزيد  احلي  املخلوق  بقاء  فرص  وزيادة  معينة،  بيئة  يف  بقائه  فرص 

تكاثره، مما يعني نقل هذه التعديالت إىل األجيال القادمة. وهذه التغريات التي 

. حتدث ببطء والتغريات املقيسة تُسمى

تغريات  أن  إىل  تشري  حيث   ،أخر قصة  تروي  األحافري  سجالت  أن  إال 

وقد  مفاجئة.  تغريات  يليها  التدرجيية،  التغريات  نمط  تشابه  احلي  املخلوق 

انقراضات  إىل  تؤدي  التي  الكارثية  األحداث  نتيجة  املفاجئة  التغريات  حتدث 

اجلامعية  االنقراضات  أسباب  حول  الدائر  اجلدل  عن  النظر  وبغض  مجاعية. 

تؤدي  كارثي.  حدث  السبب  أن  عىل  الناس  معظم  يتفق  للديناصورات، 

احليَّة  املخلوقات  يدعو بعض  مما  البيئي،  احليز  توافر  إىل  اجلامعية  االنقراضات 

إىل شغل هذه األماكن، حتى ولو دعتها احلاجة إىل التكيف، والتنافس من أجل 

التكاثر والبقاء. وينتج العديد من تغريات التكيف الرسيعة عن تغريات املناخ 

املفاجئة، مثل االحتباس احلراري.

وقد الحظ بعض العلامء أن االحتباس احلراري وتأثريه يف دورات الفصول 

أد إىل تغريات وراثية يف أنواع خمتلفة من املخلوقات احلية. فقد أد اإلرضار 

بعض  لوحظ  وقد  النمو.  فصول  إطالة  إىل  األرضية  الكرة  من  الشاميل  باجلزء 

واحلرشات  والطيور  السناجب  ومنها  احليوانات،  بعض  سلوك  يف  التعديل 

كاهلجرة والتكاثر؛ استجابة هلذه الدورات املختلفة.


الفصل الرابع

الدورات والتغريات يف األنظمة البيئية
 الدورات يف األنظمة البيئية
الدورات والتغريات يف األنظمة

الدرس األول

يبلغ عدد السكان يف العامل حوايل ٦٫٥ باليني نسمة، وبحلول عام ٢٠٥٠م 
يف  زيادة  تتطلب  العدد  وزيادة  باليني.   ٩٫١ إىل  السكان  عدد  زيادة  يتوقع 
استعامل األرايض اليابسة لتأمني العيش، وقد تؤخذ هذه األرايض عىل حساب 
احلياة الربية والغابات واألرايض الزراعية. ويعتمد العامل عىل الزراعة إلطعام 

الشعوب، ويتوقع زيادة اإلنتاج الزراعي عىل الرغم من قلة األرايض.
استعامل  إىل  املزارعني  جلوء  هي  األمر  هذا  لتحقيق  الوحيدة  والطريقة 

األسمدة النيرتوجينية.
حيتاج املخلوق احلي إىل عنرص النيرتوجني لصنع الربوتينات، وهو رضوري 
ا لنمو النبات. ويؤثر نقص النيرتوجني يف نوعية املحاصيل، وتكون النتيجة  جدًّ
ا صغرية احلجم. يزيد إضافة السامد النيرتوجيني  ا وثامرً ا صفراء، وأزهارً أوراقً
السامد  توافر  بنسبة ٣٠%. ومع عدم  ن من جودهتا  املحاصيل، وحيسّ إنتاج  من 
الطبيعة.  يف  النيرتوجني  دورة  عىل  الزراعة  اعتمدت  للمزارعني  النيرتوجيني 

وتصف  آلية انتقال النيرتوجني يف النظام البيئي.
وحيتوي هواء األرض عىل ٧٨% من النيرتوجني، إال أن النباتات واحليوانات 
ا مع  ا ثابتًا أو متحدً ال تستطيع استعامل النيرتوجني احلر؛ فهي تتطلب نيرتوجينً

بات مثل النيرتيت أو األمونيا. نًا مركّ األكسجني أو اهليدروجني، مكوّ
املثبتة  البكترييا  من  نوعني  طريق  عن  النيرتوجني  معظم  تثبيت  ويتم 
للنيرتوجني يف الرتبة. ويعيش أحد النوعني يف الرتبة مستعمالً الطاقة من املواد 
النيرتوجني. أما النوع اآلخر فيعيش يف جذور بعض  العضوية املتعفنة لتثبيت 
النيرتوجني. وعند  لتثبيت  النبات  كربوهيدرات  الطاقة من  النباتات مستعمالًً 
الرتبة يف صورة  النيرتوجني إىل  النباتات واحليوانات تنطلق خملفاهتا من  موت 
الدورة،  هذه  يف  احلديثة  الزراعية  املامرسات  غريت  وقد  الدورة.  إلمتام  أمونيا 
لها، مما  فاملحاصيل التي تنتج يتم حصدها وإزالتها من األرض قبل موهتا وحتلّ
يُفقد الرتبة بعض النيرتوجني، إال أن املزارعني يلجؤون لتعويض هذا النقص 

بإضافة األسمدة النيرتوجينية إىل حماصيلهم.
ينشأ اضطرابٌ  الطبيعية  الدورات  ا يف  أنه كلام أحدث اإلنسان تغريً ويبدو 
ا يف مصادر املياه. فعند  يف أمور أخر؛ فزيادة األسمدة النيرتوجينية حتدث أثرً
ثًا  ا تلوّ إضافة النيرتوجني يترسب بعضه إىل املياه اجلوفية أو املياه السطحية حمدثً





التوازن للحصول  املائية، ويف  يف ماء الرشب، ويؤثر ذلك يف املخلوقات احلية 
عىل نوعية جيدة من املحاصيل ومحاية البيئة يف الوقت نفسه. فعىل سبيل املثال: 
جيب عدم إضافة األسمدة النيرتوجينية يف املواسم املاطرة لئال ينقلها املاء الزائد 
إىل جوف األرض. كام أن استعامل األشكال العضوية من النيرتوجني قد يدعم 

األسمدة النيرتوجينية.



الدرس الثاين التغريات يف األنظمة البيئية

تعيش  التي  احلية  غري  واألشياء  احلية  املخلوقات  بأنه  البيئي  النظام  ف  يعرّ
حية"،  "خملوقات  مصطلح  الناس  يسمع  عندما  ما.  منطقة  يف  ا  معً وتتفاعل 
الثدييات،  أو  واألسامك  والطيور  واحلرشات  البكترييا  يف  التفكري  يف  يبدؤون 
التي  التغريات  يف  قوي  تأثري  له  فاإلنسان  نعم  أنفسهم.  يف  يفكرون  ال  ولكن 

حتدث يف النظام البيئي.
ا معه فقط ما  ا، هياجر من مكان إىل آخر آخذً ا ماهرً كان اإلنسان القديم صيادً
حيتاج إليه للبقاء. ومع الزمن تطورت احلضارات املختلفة. وبدأت جمموعات 
من الناس تعيش يف مناطق معزولة. وال يزال العديد من الناس يامرسون هذا 
ويطلق  معينة،  ديانات  تتبع  حضارات  أو  جمموعات  عن  عبارة  وهم  التقليد، 
معينة  مناطق  حتتل  اجلامعات  هذه  بدأت  وقد   .  اسم  عليهم 
ولغتهم  أسالفهم  عادات  عىل  حمافظة  مستعمرات  صورة  يف  فيها  وتستقر 

وتقاليدهم.
وحتتل هذه اجلامعات املناطق التي تزودهم بحاجاهتم. وقد سعوا مع العديد 
من املحافظني عىل البيئة إىل معرفة املعلومات املتوافرة عن بيئتهم التي يعيشون 

فيها لكي يستمروا يف احلفاظ عليها وعىل مصادرها الطبيعية.
اة البيئة يعملون اآلن مع السكان األصليني حلامية هذا النظام  والعديد من محُ
الفقمة وطيور  للمحافظة عىل  آالسكا  منطقة  التعاون يف  هذا  ويشاهد  البيئي. 
السكان  معلومات  العلامء  يستعمل  األمازون  منطقة  ويف  واألسامك.  البحر 
األصليني عن احلياة الربية لعمل خريطة للجامعات احليوية النباتية واحليوانية. 
حلامية  إجراءات  وضع  عند  األصليني  السكان  آراء  احلسبان  يف  يؤخذ  ا  وحاليًّ

البيئة التي يعيشون فيها.


الفصل اخلامس

أرضنا املتغرية

الدرس األول  معامل سطح األرض

وعرض  وحتليل  ومعاجلة  وإدخال  جلمع  نظام   GIS اجلغرايف  املعلومات  نظام 
وإخراج املعلومات املكانية والوصفية ألهداف حمددة؛ إذ تساعد عىل التخطيط 
واختاذ القرار فيام يتعلق بالزراعة وختطيط املدن والتوسع يف السكن، باإلضافة 
البيانات،  قاعدة  يُسمى  ما  إنشاء  التحتية ألي مدينة عن طريق  البنية  قراءة  إىل 
اخلرائط والصور  املعلومات اجلغرافية- ومنها  إدخال  النظام من  ننا هذا  ويمكّ
اجلوية والصور الفضائية والوصفية وأسامء اجلداول- ومعاجلتها؛ أيْ تنقيحها 
ا، وعرضها  ا وإحصائيًّ اخلطأ، وختزينها واسرتجاعها وحتليلها حتليالً مكانيًّ من 
عىل شاشة احلاسوب أو عىل ورق يف صورة خرائط وتقارير ورسوم بيانية أو من 

خالل املوقع اإللكرتوين.

ر،  مصوّ نحو  عىل  عرضها  تم  إذا  استيعاهبا  يسهل  املعلومات  من  والعديد 
ل توصيلها ألناس خمتلفني يف أنامط حياهتم. مما يسهّ

التساؤالت  من  كثري  عن  اإلجابة  عىل  اجلغرافية  املعلومات  نظم  وتساعد 
املتخصصة، مثل: ما النمط الزراعي؟ وما أنواع املحاصيل التي تناسب الوحدة 
أنبوب  قطر  وما  وإحداثياهتا؟   ٢٥ الوحدة  مساحة  ما  والقياسات:  الزراعية؟ 
الري؟ واملوقع: أين تقع وحدة زراعية ما؟ والرشط: ما أنابيب الري التي قطرها 
إىل  الرتبة من عام ١٩٦٥م  ٣٠٠مم يف منطقة ما؟ والتغري مثل: درجة ملوحة 
التي  السكان واملناطق  العالقة بني توزيع  ما  النمطي:  عام ٢٠٠٦م، والتوزيع 
تكثر فيها املياه ؟ والسيناريوهات املتعلقة باهليدرولوجيا: ماذا حيدث إذا زاد تغري 

تدفق مياه الري يف األنبوب؟
ويمكن أن يظهر نظام املعلومات اجلغرايف التغريات مع الزمن؛ فقد يستطيع 
احلياة  يف  احلرارة  أو  اإلنسان  أثر  تُظهر  اخلرائط  من  سلسلة  إعداد  البيئة  علامء 

الربية النباتية.







الدرس الثاين العمليات املؤثرة يف سطح األرض

عام  ففي  الزالزل.  أكثر من  الرباكني  توقع حدوث  ا يف  تقدمً العلامء  أحرز 
٢٠٠٠م استطاع العلامء توقع اندفاع بركان جنوب مدينة مكسيكو قبل ساعات 
من اندفاعه األعظم. حيث ارتكز توقع انفجاره عىل مالحظة بعض املعطيات 
الزلزالية  البيانات  جلمع  األساسية  األدوات  ومن  الربكان.  حلدوث  السابقة 
حتت  بؤرته  وموقع  الزلزال  قوة  عن  معلومات  يعطي  الذي  السيزموجراف 
أن  كام  الربكان.  منطقة  حتت  املامجا  ارتفاع  نتيجة  حيدث  الذي  األرض  سطح 
تشوهات سطح األرض تدل عىل ارتفاع الصخور املنصهرة، وتغري زاوية ميالن 
ا. إن قياس تركيز الغازات  الربكان خالل اندفاع املامجا يف داخله يكون واضحً
فوق فوهة الربكان يعطي أدلة مهمة، فخالل اندفاع املامجا من الباطن إىل فوهة 
الربكان تنطلق غازات ثاين أكسيد الكربون وثاين أكسيد الكربيت من الصخور 

املنصهرة واملندفعة إىل اهلواء.
ويف عام ١٩٩١م استطاع فريق جيولوجي يف الواليات املتحدة توقع احتامل 
الفلبني بدقة، حيث الحظوا زيادة رسيعة يف مستويات غاز  حدوث بركان يف 
ثاين أكسيد الكربيت. وقد وجد العلامء أن كل بركان خمتلف ومميز عن أي بركان 

آخر، ولكل بركان معطيات من البيانات متيزه من غريه.
ا التوقع اجليد الحتامل ثوران  من أجل السالمة العامة للسكان، من املهم جدًّ
بركان وقت اندفاعه؛ ألنه إذا تم إجالء الناس من املنطقة املتوقع حدوث بركان 

فيها أكثر من مرة فستنعدم الثقة عند إعالن حتذيرات يف املستقبل.
عىل الرغم من أن توقع حدوث الزالزل يزودنا بمعلومات قيمة حول تركيب 
األرض والعمليات التي تتم فيها، إال أن اهلدف األسايس هو إعطاء حتذيرات 
للناس إلنقاذ حياهتم وتقليل األرضار النامجة عنها. يوافق اجليولوجيون عىل أن 
السهل توقع  العلمية، وإذا كان من  الناحية  الزالزل صعب من  توقع حدوث 

مكان حدوثه فإن من الصعب حتديد الوقت الذي سيحدث فيه الزلزال.
ا، وعىل  إن تكرار حدوث الزلزال يعتمد عىل األوقات التي حدث فيها سابقً
الرغم من صعوبة ذلك، كان هناك نجاح غري طبيعي يف توقع حدوث الزالزل، 
رشق  شامل   ٧٫٤ بقوة  زلزال  توقع  الصني  يف  الزالزل  علامء  استطاع  حيث 
ا عىل جمموعة من املعطيات، منها: التغري يف مستو منسوب املياه  الصني، اعتامدً
اجلوفية، وارتفاع تضاريس األرض، واهلزات األولية. وقد تم إجالء السكان 
أقل  كان  العدد  لكن  القتىل واجلرحى  من  املؤكد وجود عدد  املدينة. ومن  من 
؛ ألنه يف السنة  ا مما لو مل يكن هناك حتذير. لكن هذا النجاح مل يستمر طويالً كثريً
التي تلت ذلك حدث زلزال بقوة ٧٫٦ ومل يتم توقع حدوثه؛ ألنه مل يكن هناك 
أي نوع من املعطيات والتغريات البيئية التي كان من املمكن أن تدل عىل احتامل 

حدوث زلزال.


الفصل السادس

محاية موارد األرض

الدرس األول  مصادر الطاقة

بالطاقة  تعمل  السيارات  معظم  كانت  عرش  التاسع  القرن  بدايات  يف 
الكهربائية، أما العربات التي تعمل بالبنزين فكانت مزعجة وتُطلق الغازات، 
الدول،  بعض  يف  ا  كتشفً مُ اخلام  الزيت  يكن  ومل  ا.  يدويًّ تشغيلها  إىل  وحتتاج 
ا بعد عام  واجً وكان البنزين باهظ الثمن. وبدأت السيارات الكهربائية تالقي رَ

١٩٢٠م.
يف  وتأثرياهتا  الطبيعية  املوارد  حمدودية  حول  الوعي  ومع  قرن،  مرور  بعد 
احلياة  طبيعة  لكن  البديلة.  واملركبات  الكهربائية  السيارات  تراجعت  البيئة، 
الطرق  إىل  ا  ا، ونظرً أيضً السائقني  الوقت احلايل تغريت واختلفت حاجات  يف 
الرسيعة التي تصل بني البلدان واملدن فإن عىل السيارات أن تكون قادرة عىل 
قطع مسافات طويلة دون احلاجة إىل وقود إضايف، وأن تتم عملية تعبئة البنزين 
ا أن تقطع هذه املسافات وهي قادرة عىل  برسعة وبكفاءة، وعىل السيارات أيضً

أن حتافظ عىل الرسعات املنخفضة.
النفط.  بمنتجات  تسري  ال  التي  املركبات  فهي  البديل  الوقود  مركبات  ا  أمّ
وهناك أنواع كثرية من البدائل ستجعل املحركات التي تعمل بالبنزين شيئًا من 
والطاقة  واهليدروجني،  الطبيعي،  والغاز  الكحول،  البدائل  هذه  ومن  املايض 

الشمسية والكهربائية، والوقود اهلجني.
نة فهي املركبات التي تستعمل أكثر من مصدر للطاقة،  وأما املَركبات املهجّ
بالبنزين  تعمل  التي  املحركات  وهي  ا،  حاليًّ السوق  يف  متداول  ومعظمها 
والكهرباء. يصنع الوقود العضوي من زيوت اخلرضاوات أو دهون احليوانات 
املطاعم  للسيارات، ولكن زيوت  ا  الثمن ومكلفة الستعامهلا وقودً وهي غالية 
للسيارات،  ا  وقودً استعامهلام  يمكن  الديزل  مع  لطا  خُ إذا  الصويا  فول  وزيت 

وهذا النوع من الوقود غري ضار بالبيئة، وهو من املوارد املتجددة.
حترق  خاليا  توافر  حالة  ففي  اهليدروجني،  مثل  واعدة  بدائل  وهناك 
ا فإن مثل هذه اخلاليا  اهليدروجني واألكسجني إلنتاج تيار كهربائي يدير حمركً

غري ملوثة للبيئة حيث تُطلق حرارة وماء. 





الدرس الثاين اهلــواء واملــاء 

عندما تسخن املياه تتبخر من سطح األرض وترتفع إىل أعىل، وتتكثف 
املياه. املسامة دورة  الدورة  أمطار يف  يف اجلو وتسقط مرة أخر يف صورة 
نة املياه اجلوفية، أو جتري عىل السطح من  وقد تدخل إىل باطن األرض مكوّ

خالل املسطحات املائية وتتجمع يف النهاية يف البحار واملحيطات.
تكون  فقد  احلجم،  يف  ختتلف  املائية  املسطحات  هذه  حول  املناطق  إن 
صغرية أو كبرية احلجم تغطي ماليني األمتار من األرض. وعندما تتجمع 
وجتري املياه خالل الينابيع واألهنار تكون هناك فرصة لتلوثها، حيث حتمل 
مسافات  معها  وتنقلها  احلرشية  واملبيدات  األسمدة  ومنها  ثات  امللوّ املياه 
العاملون  ويقوم  واملحيطات.  البحار  يف  املصابّ  إىل  تصل  حتى  طويلة، 
يف قسم إدارة املياه والعلامء بدراسة جسم مائي واحد كنهر مثالً من أجل 
ستكون  الدراسات  أن  أدركوا  وقد  ا.  عمومً البيئية  املشكالت  مع  التعامل 
للمسطحات  املحاذية  واملناطق  املصابّ  عند  كانت  إذا  أكثر  فاعلية  ذات 
املائية. وأينام يعيش اإلنسان فسيكون بالقرب من مصادر املياه، مما يعني أن 
ثات  النشاطات التي يقوم هبا ستكون مؤثّرةً يف سالمة املياه. إن وجود امللوّ
يؤثر يف حياة  إليها  السامة  املواد  أن وصول  ل من جودهتا، كام  يقلّ املياه  يف 
الناس. وتدمري الغابات وإزالة الغطاء النبايت يزيد من فرصة تعرية الرتبة، 
واملناطق  املائية  املسطحات  وتزيد  للمياه.  امتصاصها  فرصة  من  ل  ويقلّ
ترفيهية.  منطقة  بوصفها  منها  اإلفادة  ويمكن  املنطقة،  مجال  من  املحاذية 
واالهتامم بالبيئة ليس مسؤولية الدولة فقط بل هي مسؤولية مشرتكة تقع 

عىل عاتق كل شخص ينتفع هبذه البيئة.




