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oá ne uó n≤ oªdG

عوديةِ بتطويرِ مناهجِ التَّعليمِ وتحديثِها من منطلقِ االهتمامِ الذي   يأتي اهتمامُ المملكةِ العربيةِ السّ
ها في تحقيقِ التنميةِ  وليهِ حكومةُ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ بتنميةِ المواردِ البشريةِ، وعيًا بأهميةِ دورِ تُ

. الشاملةِ
ياضيَّاتِ والعلومِ  ابعِ االبتدائيِّ في إطارِ مشروعِ تطويرِ مناهجِ الرِّ فِّ الرَّ  ويأتي كتابُ العلومِ للصَّ
البِ  ، يكونُ للطَّ ياضيَّاتِ والعلومِ مِ الرِّ رٍ نوعيٍّ في تعليمِ وتعلُّ ، الَّذي يهدفُ إلى إحداثِ تطوُّ ةِ بيعيَّ الطَّ
يشتملُ  ؛  الكتابُ في جزأينِ . وقدْ جاءَ هذا  والتَّعليمِ مِ  التَّعلُّ ةِ  ئيسُ والمحوريُّ في عمليَّ الرَّ ورُ  الدَّ فيهِ 
: المخلوقات الحيَّة، واألنظمة البيئيَّة،  لِ شاملةً ؛ جاءتْ في جزئهِ األوَّ ما على ثالثِ وحداتٍ كلٌّ منهُ

واألرض ومواردها.
ما  أحدثِ  إلى  يستندُ   ، فاعلٍ تربويٍّ  وتنظيمٍ   ، قٍ بأسلوبٍ مشوِّ الكتابِ    حتوَ مُ وقدْ جاءَ عرضُ   
، وبما يتناسبُ معَ  مِ توصلتْ إليهِ البحوثُ في مجالِ إعدادِ المناهجِ الدراسيةِ بما في ذلكَ دورةُ التعلُّ

بيئةِ وثقافةِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ واحتياجاتِها التعليميةِ في إطارِ سياسةِ التعليمِ في المملكةِ.
ها، مراعيةً  البِ على تنفيذِ عةِ المستو، تتَّسمُ بقدرةِ الطُّ  كذلكَ اشتملَ المحتو على أنشطةٍ متنوِّ
ةَ المعبِّرةَ  ورَ التَّوضيحيَّ ، إضافةً إلى تضمينِ المحتو الصُّ ةِ بينهمْ هِ مبدأَ الفروقِ الفرديَّ في الوقتِ نفسِ
هِ المختلفةِ على  ، معَ تأكيدِ الكتابِ في وحداتِهِ وفصولِهِ ودروسِ الَّتي تعكسُ طبيعةَ الوحدةِ أوِ الفصلِ

. تنويعِ أساليبِ التقويمِ
، وتنميةِ مهاراتِهِ  ةَ في التَّفكيرِ والعملِ ةَ العلميَّ البِ المنهجيَّ يةَ اكتسابِ الطَّ دتْ فلسفةُ الكتابِ أهمِّ  وأكَّ
، باإلضافةِ إلى  سمُ وعملُ النَّماذجِ ةُ والرَّ ، والكتابةُ والقراءةُ العلميَّ ورِ ةِ والعمليّةِ، ومنها: قراءةُ الصُّ العقليَّ

. ةِ والفنِّ والمجتمعِ حَّ ها بالصِّ ، ومنْ ذلكَ ربطُ البِ ها على ربطِ المعرفةِ بواقعِ حياةِ الطَّ تأكيدِ
 ، البِ ةِ لد الطَّ ها في تعميقِ المعرفةِ العلميَّ لُ أنْ يُسهمَ تنفيذُ ، يؤمَ  ويرافقُ الكتابَ كراسةٌ لألنشطةِ
، وتنميةِ ميولِهِ واتِّجاهاتِهِ نحوَ العلمِ والعلماءِ. وإكسابهِ مهاراتِ البحثِ واالستقصاءِ في مجالِ العلومِ

هُ  مُ قَ الجميعَ لما فيهِ خيرُ الوطنِ وتقدُّ ، وأنْ يوفِّ ةَ منهُ قَ الكتابُ األهدافَ المرجوَّ  واللهَ نسألُ أنْ يحقِّ
  . هُ وازدهارُ
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. pájOƒ©°ùdG pá«Hô©dG páµ∏ªŸG ‘ É v«fÉcôH kÓ≤M

pAÉª∏©dÉc oπªYCG



 pçhóM ≈`` ǹ∏Y t∫óJ lá```Ø∏àîe oº```dÉ©e pá```jOƒ©°ùdG pá```«Hô©dG pá```µ∏ªªdG »```a oó```Lƒj

 p¢VQC’G pøWÉH »a oçó```ëj …òdG Éªa ,»°VÉªdG »a mIQ uôµàe má```«fÉcôH mäÉ```WÉ°ûf

? ná«fÉcôÑdG päÉWÉ°ûædG p√òg nÖuÑ°ù«d

pAÉª∏©dÉc oπªYCG

oá s«ª∏©dG oá≤jô£dG
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? pÚcGÈdG pøY o±ô©J GPÉe

. ? kás«fÉcôH p∫ÉÑédG o¢†©H tó©J GPÉªd

. ? o¿ÉcôÑdG oQƒãj Ée nóæY oçóëj GPÉe

. ? mäGƒéa ≈∏Y pá«fÉcôÑdG pQƒî°üdG o¢†©H …ƒàëJ GPÉªd

? pá∏Ä°SC’G p√òg røY päÉHÉLE’G oAÉª∏©dG oóéj n∞«c

 É ne o¢SQój lºdÉY t»Lƒdƒ«édG . pá```jOƒ©°ùdG pá«Lƒdƒ«édG páMÉ°ùªdG páÄ«g »```a p¿Óª©j p¿És«Lƒdƒ«L lπ```°ü«ah h lô```ªY

 pójõªdG náaô©e p¿Gójôj É nªgh , pø«cGôÑdG pá°SGQóH p¿É sªà¡j lπ°ü«ah h lôªY .É¡ pë£°S ≈∏Yh p¢VQC’G pøWÉH »a oçóëj

.É¡ pKhóM pÜÉÑ°SCG røY

p¿Gó«ŸG ‘ pá«©«Ñ£dG É¡ p©bGƒe ‘ nÚcGÈdG o¢SQój h lôªY

pÈàîŸG ‘ nÚcGÈdG o¢SQój lπ°ü«a
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? oAÉª∏©dG oπª©j GPÉe

ى  تنتشـرُ البراكينُ في المملكةِ العربيةِ السـعوديةِ علَ
هيئـةِ حزامٍ واسـعٍ يمتـدُّ من جنـوبِ المملكـةِ إلى 
ا الحـزامِ تَظهرُ  . وفي هذَ الشـمالِ والشـمالِ الغربيِّ
هاتُ  وَّ ا الجبـالُ والفُ ، منهَ معالـمُ مختلفـةٌ للبراكيـنِ

. اتُ رَّ البركانيةُ والحَ

oá s«ª∏©dG oá≤jô s£dG

علـمِ  فـي  ـانِ  مختصَّ وفيصـلٌ  و  عمـرٌ الباحثـانِ 
 . ا ما يسـبِّبُ البراكينَ الجيولوجيا، ويريدانِ أنْ يعرفَ
ريقـةِ العلميَّــةِ لإلجابةِ عنِ  طواتِ الطَّ ـا خُ بعَ وقـدِ اتَّ
ـةُ مجموعةٌ منَ العملياتِ  ريقةُ العلميَّ . فالطَّ األسـئلةِ
هم  ا العلماءُ لإلجابةِ عن األسئلةِ التي تساعدُ يقومُ بهَ
ةِ. وخطواتُ  بيعيَّ واهرِ والمعالمِ الطَّ على تفسـيرِ الظَّ
ةِ  ةِ تُرشـدُ الباحثينَ والعلماءَ إلى كيفيَّ ريقةِ العلميَّ الطَّ
تَّبـعُ العلمـاءُ جميـعَ  القيـامِ باالسـتقصاءِ، وقـدْ ال يَ
ه كلَّ مرةٍ. خطواتِ الطريقةِ العلميةِ بالتسلسـلِ نفسِ

 pIQƒæªdG páæjóªdG nÜôZ pábÉ°ûdG pI sô nM »a o∫ÉÑédG p√òg râf sƒµJ

. mIQôµàe má«fÉcôH mäÉWÉ°ûf pÖÑ°ùH

oá«ª∏©dG oá≤jô£dG

oßM’CG

o∫CÉ`°SCG

ká«°Vôa o¿ qƒ``cCG

ná«°VôØdG oÈàNCG

 oºYóJ oèFÉàædG

ná«°VôØdG

o∫CÉ°SCG / oèàæà°SCG

oèFÉàf

nás«°VôØdG o¢VQÉ©J
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ká s«°Vôa o¿ uƒcCG

 pøY o¢ûuàØJ »àdG pá```∏Ä°SC’G nøe nójó©dG oìô```WCG 1

?(GPÉªd) p`H oCGóÑJh , pÖÑ s°ùdG

 päGô``` u«¨àªdG  nø```«H  mäÉ```bÓY rø```Y  oå```ëHCG  2

. pá sª¡ªdG

. päÉbÓ©dG n∂∏àd káæµªe mäGô«°ùØJ oìôàbCG  3

ها. اختبارُ يمكنُ  التَّفسيراتِ  أنَّ  دُ  أتأكَّ  ←

 päÉ«°VôØdG oáZÉ«°U

ةُ جملةٌ  . الفرضيَّ ةً نَـا فرضيَّ و وفيصلٌ كوَّ الباحثانِ عمرٌ
هـا لإلجابـةِ عـنْ سـؤالٍ مـا. وكانـتْ  يمكـنُ اختبارُ
تُهمـا: إذا زادتْ كميـةُ الكلـورِ فـي الماجمـا،  فرضيَّ

زادتِ الفجواتُ في الصخورِ البركانيةِ.

 »a mäÉZGôa pOƒLh pÖÑ°S náaô©e p¿Gójôj oπ°ü«ah h lôªY

. pá«fÉcôÑdG pQƒî°üdG p¢†©H

pá∏Ä°SC’G oìôW

ـا صخـورٌ  بعـضُ المناطـقِ فـي باطـنِ األرضِ فيهَ
ى الماجما. وقدْ نتجـتِ البراكينُ عنِ  رةٌ تسـمَّ منصهِ
 . اندفـاعِ الماجمـا مـنْ باطـنِ األرضِ نحوَ السـطحِ
مـا تصلُ الماجما السـاخنةُ إلى سـطحِ األرضِ  عندَ
لُ نوعٌ منَ الصخـورِ الناريةِ  ، ويتشـكَّ تبـردُ وتتصلَّبُ

 . ى الصخورَ البركانيةَ أوِ السطحيةَ يسمَّ

و وفيصلٌ بجمـعِ عيناتِ صخورٍ  قـامَ الباحثـانِ عمرٌ
ةِ الشـاقةِ غـربَ المدينـةِ المنورةِ،    ـرَّ بركانيـةٍ مـنْ حَ
 ، ا مـنَ الفجواتِ ا كبيرً ها عـددً ا أنَّ فـي بعضِ ووجـدَ

 . ها اآلخرُ منَ الفجواتِ و بعضُ بينَما يكادُ يخلُ

ي يسـبِّبُ وجـودَ الفجواتِ  : ما الذِ لَ الباحثانِ تسـاءَ
فـي بعضِ أنواعِ الصخـورِ البركانيـةِ؟ إنَّهما يعرفانِ 
، ينبعثُ  ما تصلُ إلى سـطح األرضِ أنَّ الماجما عندَ
. كما أَنّهما  منها بخارُ المـاءِ والكلورُ وموادُّ أخـرَ
اعاتِ  قَّ عانِ أنْ يكونَ سـببَ الفجـواتِ خروجُ فُ يتوقَّ
الغازِ الموجودةِ في الماجما السـاخنةِ عندَ وصولِها 
. فالمتغيرُ  ، ومنها غـازُ الكلـورِ إلـى سـطحِ األرضِ
رُ عاملٌ  . والمتغيِّ ا هوَ غازُ الكلـورِ ه إذً المرادُ اختبـارُ

ه في نتائجِ التجربةِ. رُ يؤثِّرُ تغيُّ
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? rº¡ pJÉ s«°Vôa oAÉª∏©dG oôÑàîj n∞«c

و وفيصـلٍ أنْ يُجريَـا  يْـنِ عمـرٍ هـلْ يمكـنُ للباحثَ
: ال؛ وبدلَ  ؟ لعـلَّ اإلجابـةَ بحثَهمـا داخلَ البركانِ
 . ذلكَ يُجـرِي العلماءُ أبحاثَهمْ فـي المختبرِ عادةً
ويسـتخدمُ العلمـاءُ فـي المختبـرِ أدواتٍ إلنتـاجِ 
ضغـطٍ وحرارةٍ يُماثالنِ الضغـطَ والحرارةَ داخلَ 

القشرةِ األرضيةِ.

pá s«é«JGôà°S’G oQÉ«àNG

ا فرضيَّتهما يحتاجُ الباحثانِ إلى جمعِ  لكيْ يختبـرَ
. التَّجربةُ  ؛ وذلكَ بإجراءِ عددٍ منَ التَّجاربِ ـةِ األدلَّ
ةِ أوْ  اختبارٌ عملـيٌّ يمكنُ منْ خاللِهِ إثباتُ الفرضيَّ

ها. رفضُ

päGAGôLE’G o§«£îJ

بْلُ أنَّ العلمـاءَ يكتبونَ خطواتِ  لقـدْ تعلَّمتُ منْ قَ
نَ  ؛ وذلـكَ ليتمكَّ إجـراءِ تجاربِهـم بشـكلٍ واضحٍ
. وإذا  اتٍ عديدةً اآلخـرونََ منْ إعـادةِ التَّجربةِ مـرَّ
ةُ  تائجُ متشـابهةً كانـتِ البراهيـنُ واألدلَّ كانـتِ النَّ
. وفـي تجربـةِ هذيـنِ الباحثيـنِ كانَ الكلورُ  قويَّـةً
. والمتغيرُ المستقلُّ  هوَ المتغيِّرَ المسـتقلَّ الوحيدَ
بُ فيها،  هوَ المتغيرُّ الذي يؤثِّرُ في النتائجِ أوْ يتسـبَّ
ـمُُ فيـهِ. ومعظـمُ التَّجـاربِ تَختبرُ  ويمكـنُ التحكُّ
ا، ولضمانِ ذلكَ يحاولُ  ا مستقالًّ واحدً عادةً متغيِّرً
 الَّتي  الباحثونَ والعلماءُ ضبطَ المتغيِّراتِ األخرَ

. تائجِ قدْ تؤثِّرُ في النَّ

. läGƒéa É¡«a oô¡¶j x»fÉcôH môî°U røe láæ«Y
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päÉfÉ«ÑdG o™ªL

ها في  ـا، ووضعَ فتَّـتَ عمـرُ بعـضَ الصخـورِ وطحنهَ
ماءٍ ثم وضعَ الناتجَ في كبسـوالتٍ فلزيةٍ صغيرةٍ، كما 
يَّـاتٍ مختلفةً منَ الكلورِ إلـى كلٍّ منها، ما  مِّ أضـافَ كَ
ها  فْ إليهـا الكلورَ باعتبارِ عدا كبسـولةً واحدةً لمْ يُضِ
، ووضعَ الكبسوالتِ  ها بإحكامٍ . ثمَّ أغلقَ عينةً ضابطةً
 ، داخـلَ وعاءٍ أسـطوانيٍّ مصنـوعٍ منَ الكـرومِ القويِّ
ـا داخلَ األسـطوانةِ  غـطِ تدريجيًّ وبـدأَ في زيـادةِ الضَّ
ليرفـعَ درجـةَ الحرارةِ ويصـلَ بها إلى مـا يقاربُ ١٠ 
هـا في هذهِ  ، وتركَ أضعـافِ درجةِ حـرارةِ فـرنِ الخبزِ
ها،  ا. ثم قامَ بتبريدِ األسـطوانةِ وفتحِ الظروفِ أسـبوعً
، وقـامَ بعـدِّ  دةَ بالمجهـرِ خـورَ المبـرَّ ثـمَّ الحـظَ الصُّ
، ثمَّ قامَ بإجراءِ  لَ القراءةَ الفجواتِ الموجودةِ، وسـجَّ

. دِ منْ صحةِ النتائجِ ، للتأكُّ التَّجربةِ في وقتٍ آخرَ

 ≈dEG  pQƒ∏µdG  øe káJhÉØàe mäÉ«ªc lπ°ü«a o∞«°†j

. pQƒî°üdG päÉæ«Y

 pAGôLE’ mIô«¨°U m™£b ≈dEG Qƒî°üdG oâ«àØJ tºàj

. pôÑàîªdG »a É¡«n∏Y pÜQÉéàdG

أختربُ الفرضيةَ
رُ في أنواعِ البياناتِ المختلفةِ التي يمكنُ  1 أفكّ  

ها الختبارِ الفرضيةِ . استعمالُ

. 2 أختارُ أفضلَ طريقةٍ لجمعِ هذهِ البياناتِ

 •. ذُ تجربةً في المختبرِ  أنفّ

 أالحظُ الظواهرَ والمعالمَ الطبيعيةَ (عمل • 

ميداني).

ا (باستخدامِ الحاسوبِ ).•   أعملُ نموذجً

ها. ذُ ةً لجمعِ هذهِ البياناتِ وأنفِّ طّ 3 أضعُ خُ

. دُ منْ إمكانيةِ إعادةِ خطواتِ العملِ    أتأكَّ
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١ ٢العيِّنةُ  ٣العيِّنةُ  العيّنةُ 

   päÉæ u«©dG oáfQÉ≤e

. pô¡éªdG nâëJ p¿ÉãMÉÑdG Ég nógÉ°T É nªc pQƒî°üdG nøe läÉæ«Y

جدولُ البياناتِ
الحرارةِالمحاولةُ غطُدرجةُ  لضَّ اعاتُالكلورُا الفقَّ

ال يوجدُ ٠ %٢٠٠مل بار٩٢٠ ˚س١

قليلة٠٫٨ٌ %٢٠٠مل بار٩٢٠ ˚س٢

عديدة٠٫٩ٌ %٢٠٠مل بار٩٢٠ ˚س٣

päÉfÉ«ÑdG oπu∏MCG

 rhCG m§ s£îe rhCG mπµ°T rhCG m∫hóL »a päÉfÉ«ÑdG oº``` u¶fCG  1

. mQƒ°U páYƒªée

 mäGô u« n̈ àe oô¡¶oJ É¡s∏©d päÉfÉ«ÑdG p•ÉªfCG røY oåëHCG   mäGô u« n̈ àe oô¡¶oJ É¡s∏©d päÉfÉ«ÑdG p•ÉªfCG røY oåëHCG  2

. m¢†©H »a É¡ o°†©H oô uKDƒj ká sª¡e

دُ منْ مراجعةِ البياناتِ عنْ طريقِ  ← أتأكَّ
. أخرَ مصادرَ  منْ  ببياناتٍ  مقارنِتها 

? päÉfÉ«ÑdG oAÉª∏©dG oπu∏ëj n∞«c

بتسـجيلِ  ـا  قامَ البيانـاتِ  الباحثـانِ  جمـعَ  مـا  عندَ
ةَ الكلورِ  يَّ ال كمِّ ـةٍ متناهيةٍ، كما سـجَّ مالحظاتِهما بدقَّ
ا بوصـفِ كلِّ قطعةِ  المنطلِـقِ مـنْ كلِّ كبسـولةٍ، وقامَ
ا بعـدِّ الفجواتِ الموجـودةِ فيها  ـةٍ، ثمَّ قامَ صخـرٍ بدقَّ

 . ما البياناتِ في جدولٍ ، ثمّ نظَّ باستخدامِ المجهرِ

p•ÉªfC’G pøY oåëÑdG

تائجِ الَّتي حصلَ عليها  يبيِّنُ الجدولُ المجاورُ بعضَ النَّ
. وقدِ استغرقتْ كلُّ  يَا ٥٠ تجربةً ؛ حيثُ أجرَ الباحثانِ
، أيْ أنَّ البحثَ اسـتغرقَ  ا مـنَ العمـلِ تجربةٍ أسـبوعً
ال مـنْ خاللِ  منهمـا حوالَـيْ سـنةٍ كاملةٍ. ولقـدْ توصَّ
ةٍ  يَّ ي على كمِّ خورِ الَّتي تحتوِ تائجِ إلى أنَّ عيِّنـةَ الصُّ النَّ
ـا العينةُ  . أمَّ أكبـرَ منَ الكلـورِ فيها عددُ فجـواتٍ أكبرُ

. الضابطةُ الخاليةُ منَ الكلورِ فلم يكنْ فيها فجواتٌ

pAÉ£NC’G oí«ë°üJ

و وفيصـلٌ بمراجعـةِ  ـيِّ الوقـتِ قـامَ عمـرٌ ضِ ومـعَ مُ
إجراءاتِهـم، وقـد تبيَّـنَ لهـم أنَّ تجاربَهـم تسـيرُ في 
. وفي حالةِ العثـورِ على أيِّ أخطاءٍ  المسـارِ الصحيحِ
فـإنَّ ذلـكَ يُضيِّعُ فرصـةَ اسـتخدامِ البيانـاتِ بطريقةٍ 
ي إعادةَ  صحيحةٍ. لذلكَ فإنَّ اكتشـافَ أخطاءٍ يستدعِ

. التجاربِ منْ جديدٍ
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? oAÉª∏©dG oèàæà°ùj n∞«c

هم تدعمُ  رَ الباحثـانِ ما إذا كانـتْ نتائجُ يجـبُ أن يقرِّ
هما بنتائجِ  مـا يقارنانِ نتائجَ فرضيتَهـم أم ال. لذلك فهُ
 فـي  الدراسـاتِ التـي أُجريَـتْ علـى براكيـنَ أخـرَ
، وهـذهِ المقارنةُ تسـمحُ لهمِ  المملكـةِ أو فـي العالمِ
لَ  بالوصـولِ إلـى اسـتنتاجاتٍ صحيحـةٍ. لقـدْ توصَّ
الباحثانِ منَ المقارنـةِ إلى أنَّ زيادةَ كميةِ الكلورِ تزيدُ 

 . عددَ الفجواتِ في الصخرِ

ا قد ال تدعمُ  لُ إليها العلماءُ تجريبيًّ تائـجُ الَّتي يتوصَّ النَّ
: لماذا؟ وقدْ  . وفي هذهِ الحالةِ يسألُ العلماءُ ةَ الفرضيَّ
يلجؤونَ إلى إعادةِ التَّجربةِ بطريقةٍ أخر. وقدْ تكونُ 
ُ غيرَ صحيحةٍ، وعندئذٍ يلجؤون إلى صياغةِ  الفرضيَّـة

ةٍ بديلةٍ. فرضيَّ

 oπ o°UGƒàdG

ا يضـمُّ نتائـجَ تجاربِهما؛  و وفيصلٌ تقريـرً أعـدَّ عمـرٌ
. ويتَّبعُ  ينَ هما، ويقارناها مع باحثِينَ آخرِ ليتبادالَ نتائجَ
لِ المعلوماتِ  كثيـرٌ منَ العلمـاءِ هذهِ الطريقةَ في تبـادُ

وتوصيلِها إلى الناسِ لالستفادةِ منها.

mIójóL má∏Ä°SCG oìôW

لَ إليها العلماءُ إلى أسـئلةٍ  ي النتائجُ التي توصَّ قد تؤدِّ
و وفيصـلٌ معرفـةَ الغـازاتِ  جديـدةٍ؛ فقـدْ أرادَ عمـرٌ
 التي توثِّرُ فـي حجمِ االنفجـاراتِ وإذا كانَ  األخـرَ

للكلورِ األثرُ في حدوثِ االنفجاراتِ البركانيةِ؟

؟ ما ينفجرُ البركانُ وماذا يحدثُ عندَ

oÖàcCGh oç sóëJCGh oô uµaCG

؟ ما أهميةُ الطريقةِ العلميةِ للعلماءِ؟ 1 ما أهميةُ الطريقةِ العلميةِ للعلماءِ

2  ما األسـئلةُ األخر عنِ البراكينِ التي قدْ أفكرُ فيها؟   ما األسـئلةُ األخر عنِ البراكينِ التي قدْ أفكرُ فيها؟ 

. قِ أختارُ سؤاالً منها، وأضعُ له فرضيةً قابلةً  للتحقُّ

3  مـاذا يعمـلُ العلمـاءُ إذا كانـتِ البيانـاتُ ال تتَّفقُ  معَ   مـاذا يعمـلُ العلمـاءُ إذا كانـتِ البيانـاتُ ال تتَّفقُ  معَ 

؟ الفرضيَّةِ

. pøjôNBG pø«ãMÉH n™e É nª o¡ néFÉàf lπ°ü«ah h lôªY o∫OÉÑàj

oèàæà°SCG

 »às«°Vôa oºYóJ  oäÉfÉ«ÑdG pâ```fÉc GPEG Ée  oO uóMCG   »às«°Vôa oºYóJ  oäÉfÉ«ÑdG pâ```fÉc GPEG Ée  oO uóMCG  1

.É```¡ oªYóJ ’ rh CG

 nô«µØsàdG oó```«YCG máë°VGh nô«Z oèFÉà sædG pâ```fÉc GPEG   nô«µØsàdG oó```«YCG máë°VGh nô«Z oèFÉà sædG pâ```fÉc GPEG  2

 ká s£N o™°VCG sº```K , pá s«°VôØdG pQÉ```ÑàNG pá≤jôW »```a

.kIó```jóL

.É```¡«a nø```jôNB’G n∑QÉ°TCG ≈sàM nè```FÉà sædG oπ ué°SCG  .É```¡«a nø```jôNB’G n∑QÉ°TCG ≈sàM nè```FÉà sædG oπ ué°SCG  .É```¡«a nø```jôNB’G n∑QÉ°TCG ≈sàM nè```FÉà sædG oπ ué°SCG  3

. ا منْ طرحِ األسئلةِ دُ دائمً أتأكَّ  ←
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هذهِ  همْ  وتساعدُ  . ةِ العلميَّ ريقةِ  الطَّ تنفيذِ  عندَ  عديدةً  مهاراتٍ  العلماءُ  يستخدمُ 
العالمِ  األسئلةِ حولَ  واإلجابةِ عنِ   ، المعلوماتِ ةُ على جمعِ  العلميَّ المهاراتُ 

: المهاراتِ منْ حولِنا. ومنْ هذهِ 

األشياءَ  فَ  ألتــعــرَّ ــي  حــواسِّ أستعملُ   . oß`````M’CG

 . والحوادثَ

لإلجابةِ  ها  اختبارُ يمكنُ  عبارةً  أضعُ   . kás«°Vôa  o¿ uƒcCG

. ؤالِ السُّ عنِ 

 . المعلوماتِ في  اآلخرينَ  أشاركُ   . oπ°UGƒJCG

 . مجموعاتٍ في  المتشابهةَ  األشياءَ  أضعُ   . o∞uæ°UCG

، ثمَّ أُجري العمليَّاتِ  . أرتِّبُ البياناتِ nΩÉbQC’G oΩóîà°SCG

. البياناتِ لتفسيرِ  واطرح)   ، فْ وأضِ  ، (عدّ ةَ  الحسابيَّ

ـا... لتوضيحِ  ا، مخططً ـمً É. أعملُ مجسَّ kLPƒªf oπ``ªYCG

. ، وكيفَ تعملُ كيفَ تبدو األشـياءُ

 r¿CG nπÑb º¡ pJÉs«°Vôa oAÉª∏©dG oÆƒ°üj

.ÉgnQÉÑàNG GhDhóÑj

 oøµªj »àdG oäÉ¶MÓªdG Ée

 »a pÜÉéæ°ùdG pøY É¡ o©ªL

↑ ? pIQƒ°üdG √òg
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دُ األشـياءَ الَّتي تضبطُ أوْ تغيِّرُ  . أحدِّ päGôu«¨àªdG oΩóîà°SCG

نتائجَ التَّجربةِ.

ها  . أسـتفيدُ منَ المعلومـاتِ الَّتي جمعتُ päÉfÉ«ÑdG oô`` u°ùaCG

. ؤالِ أوْ في حلِّ مشكلةٍ، أو مقارنةِ النتائجِ لإلجابةِ عنِ السُّ

 ، . أسـتخدمُ األدواتِ المناسـبةَ إليجـادِ الحجمِ o¢``ù«bCG

، ودرجةِ الحرارةِ. ، والكتلةِ، والوزنِ منِ ، والزَّ والمسافةِ

عـةً لحادثةٍ أوْ تجربةٍ مبنيةٍ على  . أكتبُ نتائجَ متوقَّ o™`` sbƒJCG

. حقائقَ أو مالحظاتٍ

نَ لـديَّ مـنَ الحقائـقِ  ـا تكـوَّ نُ فكـرةً ممَّ . أكـوِّ oè``àæà°SCG

 . والمالحظاتِ

ها. ةَ أوْ أعارضَ . أُجري تجربةً ألدعمَ الفرضيَّ oÜ uôLCG

oäÉ¶MÓŸG

? p¢VQC’G oIOhO o∑ sôëàJ n∞«c

?É¡ p°ùŸ nóæY oçóëj GPÉe

? pIOh tódG oáÄ«H oÒ¨àJ n∞«c

 láÑ°SÉæe lá≤jôW o∫hGóédG

← päÉfÉ«ÑdG pº«¶æàd

← .º¡pHQÉéJ pAÉæKCG »a päGô«¨àªdG oAÉª∏©dG oΩóîà°ùj pÜÉàµdG Gò```g p∫ƒ```°üa »```a oó```éJ n±ƒ```°S
 p√òg . pá```«ª∏©dG päGQÉ```¡ªdG pAÉæÑd ká```£°ûfCG
 pÜÉ°ùàcG ≈∏Y ∑ oó```YÉ°ùJ n±ƒ°S oá£°ûfC’G
 níÑ°üJ r»µd É¡«dEG oêÉ```àëJ »àdG päGQÉ¡ªdG

.É kª pdÉY
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18 pº«ª r°üsàdG oIQÉ n¡ ne

oá«```````æ≤àdGh oΩƒ```````∏©dG

pº«```ª°üàdG oIQÉ````¡e

الًّ  روا حَ وا عنْ حلٍّ لها. في بعضِ األحيانِ يجبُ أنْ يَبتكِ ما يشعرُ العلماءُ بوجودِ مشكلةٍ، يجبُ أنْ يَبحثُ عندَ
ا لحل مشاكل مشابهة. وا حلوالً استخدمت سابقً لُ ا، وفي أحيانٍ أخر يجبُ أنْ يعدّ جديدً

oºq∏©JCG←

؛ لمساعدتِي على تصميمِ  pº«ª°üàdG َ؟ أستخدمُ مهارة نِي تصميمُ جسرٍ كيفَ يمكنُ
. الحلِّ

ها. فُ  1 أحددُ المشكلةَ وأصِ

؟ هُ لَ ؟ وما الوزنُ الذي يجبُ أنْ يتحمَّ ها. كمْ سيكونُ طولُ الجسرِ ، يجبُ أنْ أفهمَ لكيْ أحلَّ المشكلةَ

.  2 أقترحُ الحلَّ

دُ  هُ المعلوماتِ الالزمةَ لحلِّ المشكلةِ. أحدّ نَ الحلُّ الذي سـأقترحُ يجبُ أنْ يتضمَّ
، والوقتَ المطلوبَ لحلِّ المشكلةِ. الموادَّ الالزمةَ

ا.  3 أبني نموذجً

، ويسـتخدمُ  رةٍ طبقَ األصلِ لجسـمٍ النموذجُ عبارةٌ عنْ مقياسٍ صغيرٍ أوْ نسـخةٍ مصغّ
. همْ المهندسونَ المعماريونَ النماذجَ الختبارِ تصاميمِ

. هُ  4 أختبرُ التصميمَ وأراجعُ

: ي، أطرحُ األسئلةَ التاليةَ ما أقيّمُ تصميمِ عندَ
؟•  هلْ يعملُ التصميمُ بشكلٍ جيدٍ
؟•  هلْ تؤدِّي التغييراتُ في التصميمِ إلى إجراءِ تحسيناتٍ في الحلِّ

. رُ الحلَّ  5 أفسّ

ها. معظمُ التصاميمِ  في النهايةِ أتواصلُ حولَ كيفيةِ حلِّ المشكلةِ أوْ سببِ عدمِ حلِّ
ـي أمامَ  ها فـي المـرةِ األولَى. أعـرضُ تصميمِ ـا عنـدَ تنفيذِ ال تكـونُ صحيحـةً تمامً

. نُ الصورَ والرسومَ واألشكالَ ، يتضمَّ هُ مجموعةٍ؛ لمناقشتِهِ أوْ كتابةِ تقريرٍ حولَ
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oÜ qôLCG←

مشـابكُ  عصيـرٍ  ماصـاتُ   ، الصـقٌ شـريطٌ   oáeRÓdG tOGƒªdG

، قطعُ نقـدٍ فلزيةٍ، كأسٌ  ، أشـرطةٌ مطاطيةٌ ، ورقُ كرتـونٍ ورقٍ
. ، أعوادُ تنظيفِ األسنانِ أوِ األذنِ بالستيكيةٌ

 1 أسـتخدمُ مهـارةَ pº«ª°üàdG لبناءِ الجسـرِ منْ موادَّ شـائعةِ 

. أبنِي الجسرَ بينَ مقعدينِ أوْ بينَ  االسـتخدامِ في غرفةِ الصفِّ
لَ الجسرُ  . يجبُ أنْ يتحمَّ     مترٍ

٢
، وأجعلُ طولَهُ حوالَيْ    ١ _  كتابينِ

. ي على ٢٠ قطعةَ نقدٍ فلزيةً ا بالستيكيةً تحتوِ كأسً

 2 أرسـمُ الشـكلَ الذي سيظهرُ عليهِ الجسـرُ قبلَ بدءِ بنائِهِ. 

. أضعَ أسماءَ الموادِّ المستخدمةِ في بناءِ الجسرِ

.  3 أقومُ ببناءِ التصميمِ

ي. هلْ يحتملُ الجسرُ الكأسَ البالستيكيةَ   4 أختبرُ تصميمِ

ي على القطعِ النقديةِ؟ التي تحتوِ

. ه مرةً أخرَ هِ، واختبارِ ، أقومُ بإعادةِ تصميمِ  5 إذا لمْ يحتملِ الجسرُ الكأسَ

. ي لبقيةِ الطالبِ في الصفِّ  6 أشرحُ تصميمِ

o≥ÑWCG←

؟ ي على ٤٠ قطعةَ نقدٍ لَ كأسٍ تحتوِ ؛ حتَّى يستطيعَ تحمّ ي للجسرِ نُ تصميمِ  1 كيفَ أحسّ

دُ  ها زمالئِي. أحدِّ هُ ها والصعوباتِ أوِ المشكالتِ التي يواجِ هُ  2 أقارنُ بينَ الصعوباتِ أوِ المشكالتِ التي أواجِ

ما إذا كانَ هناكَ مشكالتٌ مشتركةٌ أمْ ال.

ا؟. ا مهمًّ عدُّ بناءُ نموذجٍ للجسرِ أمرً ا، لماذا يُ ا حقيقيًّ ذُ جسرً  3 إذا كنتَ تنفّ

نِي استخدامُ مهارةِ التصميمِ في حلِّ مشكلةٍ منْ واقعِ الحياةِ؟  4 كيفَ يمكنُ

؟ ؟ ما أهميةُ الجسورِ في حياةِ الناسِ ها منذُ مدةٍ. كيفَ تغيّرتْ تصاميمُ الجسورِ  5 أبحثُ في جسورٍ تمَّ بناؤُ

ná∏µ°ûªdG oO uóMCG

p¬«æHCGh nêPƒªædG oº uª°UCG

nêPƒªædG oôÑàNCG

 tπëj oêPƒªædG

ná∏µ°ûªdG

 oêÉàëj oêPƒªædG

mø«°ùëJ ≈dEG

pá∏µ°ûªdG uπëd t»ægòdG o∞°ü©dG

» pª«ª°üJ »a nøjôNB’G o∑QÉ°TCG

pº«ª°üàdG pIQÉ¡e oá°Sóæg

؟  قطعةَ نقدٍ

دُ  ها زمالئِي. أحدِّ هُ ها والصعوباتِ أوِ المشكالتِ التي يواجِ هُ أقارنُ بينَ الصعوباتِ أوِ المشكالتِ التي أواجِ

» pª«ª°üJ »a nøjôNB’G o∑QÉ°TCG



pá q«fGó«ŸG päGQÉjõdG ‘

/» pªu∏ n© oª nc  nô`` nNBG  É k°ü rî n°T  o≥`` paG nQ oCG  rπ`` nH  ,… pó`` rM nh  oÖ`` ng rPnCG  n’ •

. q… nópdG nh pó nMnCG rhnCG ,» pà nªu∏ n© oe

 pá n≤ naG nƒ oe  n¿h oO  päÉ`` nJÉ nÑ sædG  phnCG  päÉnfG nƒ n« nëdG  o¢``ùªdnCG  n’  •

.»pæj pPDƒ oj ró nb É¡ n°† r© nH s¿nC’ ;»pà nªu∏ n© oe/» pªu∏ n© oe

 qp∞ s°üdG pá na rô oZ ‘

k’hoDƒ r°ù ne o¿ƒ ocnCG

. mΩG nô pà rMÉ pH nøj pô nNB’Gh , ná nÄ« pÑdG nh , ná s« nëdG päÉ nbƒo∏ rî nªdG oπeÉ nYoCG

. n∂dP ≈∏Y o∞«æëdG Éæ oæjO såM É nªc

nI nQÉ```` n°TpE’G  inQ nCG  É`` ne nó ræ pY nh  , päÉ` n¡`« pL rƒ sàdG  n™``«` pª nL  oCG nô rbnCG •

 päÉ nª«p∏ r© nJ  o™`` pÑ sJ nCG "G kQ pò nM  rø`` oc "  »`` pæ r© nJ  n»``gh "   "

. pá ne nÓ s°ùdG

 rø`` pe pá`` q°UÉ nîdG pá`` ne nÓ s°ùdG päÉ`` n¡« pL rƒ nàpd  G kó`` u« nL »`` p̈ r°UoCG  •

.»pà nªu∏ n© oe/» pªu∏ n© oe

 uπ oc pAG nô rLpEG nπ rÑ nb p¿ƒ`` oHÉ s°üdG nh pAÉ nªdÉ pH s… nó nj oπ`` p°ù rZnCG  •

 . o√ nó r© nH nh m•É n°ûnf

 n¢``V sô n© nJ nCG n’ ≈`` sà nM ; pø``« pî r°ù sàdG n¢``U rô ob o¢``ù pªrdnCG n’  •

 ≈ n≤ rÑ nj n¢U rô o≤dG s¿nCG oô`` sc nò nJnCG . p¥h oô`` oër∏ pd

 pQÉ s« sàdG pπ`` r°ü na nó`` r© nH n≥`` pFÉ nb nópd É`` kæ pNÉ n°S

. u» pFÉ nH nô r¡ nµdG

 nø pe oÖ pµ n°ù ræ nj ró`` nb É ne má`` nY rô o°ù pH o∞`` u¶nfoCG •

 ≈nd pEG oÖo∏ rWnCG rhnCG , pAÉ n« r°TnC’G nø pe o™ n≤ nj rhnCG , pπ`` pFG nƒ s°ùdG

. nI nó nYÉ n°ù oªdG »pà nªu∏ n© oe/» pªu∏ n© oe

.»pà nªu∏ n© oe/»ªu∏ n© oe päÉ nª«p∏ r© nJ n≥ ra nh uOG nƒ nªdG nø pe o¢üs∏ nî nJnCG •

 pπ rã pe , o™ n≤ nJ nç pOG nƒ`` nM u…nCG rø nY »`` pà nªu∏ n© oe/» pªu∏ n© oe oô`` pÑ rNoCG •

 nø pe oQ nò rMnCG nh , pπ`` pFG nƒ s°ùdG pÜÉµ p°ùrfG ph nCG , pêÉ`` nL tõdG pô`` t°ù nµ nJ

.» p°ù rØ næ pH É p¡Ø p« p¶ ræ nJ

 nó ræ pY ná n« pbG nƒdG nIQÉ`` s¶ sædG o¢ùÑdnCG  •

. pI nô pjÉ n£ nà oªdG uOG nƒ nªdG phnCG pπ pFG nƒ s°ùdG n™ ne pπ oeÉ n© sàdG

. pÖn¡s∏dG nø pe … pô r© n°T rhnCG » p°ù pH nÓ ne pÜG nô pà rbG nΩ nó nY » pYG nQoCG  •

 pI nõ p¡ rLnC’G n™`` ne pπ`` oeÉ n© sàdG nπ`` rÑ nb G kó`` u« nL q… nó`` nj o∞`` uØ nLoCG  •

. pás« pFÉ nH nô r¡ nµdG

. pá nH pô résàdG pAÉ næ rKnCG » pa nÜG nô s°ûdG phnCG nΩÉ n© s£dG o∫ nhÉ næ nJnCG n’  •

 nI nõ p¡ rL nC’Gh päG nh nOnC’G oó``« pYoCG pá`` nH pô résàdG pAÉ`` n¡àfG nó`` r© nH  •

.É¡ pæ pcÉ nenCG ≈ndpEG

 oπ p°ù rZ nCG nh , p¬`` pÑ« pJ rô nJ nh p¿É nµ`` nªdG pá naÉ n¶nf ≈``n∏ nY oß`` paÉ nMoCG •

. m•É n°ûnf uπ oc pAG nô rLpEG nó r© nH p¿ƒ oHÉ s°üdG nh pAÉ nªdÉ pH s… nó nj
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¤hC’G oIóMƒdG

oá s«ëdG oäÉbƒ∏îªdG

.É njÓN øe o¿ sƒµàJ oá«◊G oäÉbƒ∏îŸG

. pIôgõdG p≥«MQ ≈∏Y oá∏ëædG i sò¨àJ



 ? oá q«ëdG oäÉbƒ∏îªdG Ée 

  ? o∞sæ°üJ n∞«ch

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

 o∫hC’G o¢SQódG

? oá«◊G oäÉbƒ∏îŸG oº s¶æ oJ n∞«c

  pÊÉãdG o¢SQódG

? oá«◊G oäÉbƒ∏îŸG o∞sæ°ü oJ n∞«c

pá«ëdG päÉbƒ∏îªdG o∂dÉªe

قالَ تعالَى:

األنعام

22 o∫hC’G oπ°üØdG
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páeÉ©dG pIôµØdG oäGOôØe  

 p¥ƒ∏îªdG »a mIóMh oô¨°UCG  oá s«∏îdG

. u»ëdG

 Énj nÓ nîdG nø pe lá nYƒ oª ré ne  oè« p°ù sædG

. pán∏ pKÉ nªnà oªdG

 oΩƒ≤J páé°ùfC’G nøe láYƒªée  oƒ°†©dG

.áæ«©e áØ«Xh pAGOCÉH É k©e

 nø```e lá```Yƒªée  t…ƒ``«ëdG oRÉ``¡édG

 pΩÉ«≤∏d É k©e oQnRBÉ```àJ pº°ùédG »a pAÉ```°†YC’G

. pá«°SÉ°SC’G pIÉ«ëdG p∞FÉXƒH

 p¢üFÉ°üN røe lás« u°UÉN  oáØ u°üdG

. u»ëdG p¥ƒ∏îªdG

 »àdG iôÑµdG oáYƒªéªdG  oáµ∏ªªdG

.á«ëdG äÉbƒ∏îªdG É¡«a o∞sæ°üJ
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o∫ shC’G o¢SQ sódG

É````` njÓ``îdG

 p√òg røe mó```MGh tπc ? oπÑb røe o¬``` oJógÉ°T r¿CG n≥Ñ°S rπ```g ? pIQƒ``` t°üdG »```a inQCG G nPÉ```e

. pô¡éªdÉH s’EG o¬nàjDhQ o™«£à°SCG n’h ,G vóL lô«¨°U p≥jOÉæ s°üdG
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? oás«◊G oäÉbƒ∏îŸG o¿ sƒµàJ s·

o±ó¡dG

. päÉÑsædG pAGõLCG p±É°ûµà°S’ máØ∏àîe má¶MÓe nÖ«dÉ°SCG oΩóîà°SCG

oäGƒ£ÿG

 n∞«c  oø`̀ u«`̀HCGh  , p¬«∏Y  o√ nAGõ```LCG  oÖ`̀à`̀cCGh  , pπ°üÑdG  näÉÑf  oº`̀°`̀SQCG   . oèàæà°SCG  1 

. p¢û«©dG ≈∏Y näÉÑsædG É¡æe mAõL tπc oóYÉ°ùj

 Éªc  nAGõ```̀LC’G  oº``°``SQCGh  ,É`̀ v«`̀dƒ`̀W  näÉ`̀Ñ`̀ sæ`̀dG  n™£≤j  r¿CG  »ªu∏©e  ≈``̀dEG  oÖ`̀∏`̀WCG  2 

.ÉgnAÉª°SCG oÖàcCGh ,Ég oógÉ°TCG

 , pπ°üÑdG  p¥É°S  pIô°ûH  pIógÉ°ûªd  nIôuÑµªdG  ná°Só©dG  oΩóîà°SCG   . oßM’CG  3 

.√ oógÉ°TCG Ée oº°SQCG sºK , pábQƒdGh

 káëjô°Th  , pπ°üÑdG  p¥É°S  pIô°ûÑd  káëjô°T  nô°†ëj r¿CG  »ªu∏©e ≈dEG  oÖ∏WCG  4 

 Ée  oº°SQCGh  , pô¡éªdG  nâëJ pø«àëjô s°ûdG  oógÉ°TCG  sºK  , mäÉÑf  pábQƒdiôNCG

. pô¡éª∏d i nôÑµdGh iô¨ t°üdG pø«J sƒ≤dG É keóîà°ùe o√ oógÉ°TCG

nèFÉàædG o¢ü∏îà°SCG

 iôÑµdG pI sƒ```≤dG p∫É```ª©à°SG nó```æY »```JÉ¶MÓe räô``` s«¨J n∞```«c . oπ°UGƒJCG  5 

. pô¡éª∏d

 pábQnh pI nô n°ûnHh pπ n°ünÑdG p¥É°S pIô n°ûnH røe wπc nÖ scôàJ sºe . päÉfÉ«ÑdG oô u°ùaCG  6 

?»d h oóÑJ Éªc päÉÑsædG

nôãcCG o∞°ûµà°SCG

 p≥ t≤ësà∏d ká s£N o™°VCG ? pπ°üÑdG nQhòL oâ°üëa GPEG nógÉ°TCG r¿CG oøµªj GPÉe  

.É¡oH uôLCG sºK , n∂dP røe

má∏°üH

päÉÑf pábQh

mIôuÑµe má°SóY

mô¡éemô¡ée

 p¥É°S pIô°ûÑd mIô s°†ëe níFGô°T

mäÉÑf pábQhh pπ°üÑdG

:≈dEG oêÉà rMCG

oIƒ£îdG2 

25o±É°ûµà°S’G



t»°SÉ°SC’G o∫GDƒ°ùdG

? oá«ëdG oäÉbƒ∏îªdG oº qn¶æoJ n∞«c

oäGOôØªdG

oá«∏îdG

oø«é°ùcC’G

oè«°ùsædG

oƒ°†©dG

t…ƒ«ëdG oRÉ¡édG

 pIAGô≤dG oIQÉ¡e

 oáfQÉ≤ªdG

o∞∏àîJo∞∏àîJ

←

←

←

? oás«ëdG oäÉbƒ∏îªdG Ée

ها اللهُ تعالَى منْ خاليا.  ، خلقَ ةٌ باتـاتُ والحيواناتُ مخلوقاتٌ حيَّ النَّ
. نُ منْ خاليا، وكذلكَ أجسامُ النَّملِ ونباتُ البصلِ فجسمي يتكوَّ

  . ةِ ةُ أصغرُ وحدةٍ في بناءِ المخلوقاتِ الحيَّ  الخليَّ

 läÉLÉM É¡d oás«ëdG oäÉbƒ∏îªdG

ةٍ واحدةٍ،  نُ المخلوقُ الحيُّ منْ ماليينِ الخاليا، أوْ منْ خليَّ قـدْ يتكوَّ
 ، ةِ إلى الماءِ، والغذاءِ وفي كلِّ حالةٍ، تحتاجُ جميعُ المخلوقاتِ الحيَّ
وإلـى مـكانٍ لتعيشَ فيهِ، كمـا أنَّها تحتاجُ إلى األكسـجينِ وهوَ غازٌ 

موجودٌ في الهواءِ وفي الماءِ.

 oôKÉµàJ oás«ëdG oäÉbƒ∏îªdG

 ، ةٍ للحياةِ، منها التَّكاثرُ يقومُ المخلوقُ الحيُّ بخمسِ وظائفَ أساسيَّ
ـهِ، ويقـومُ بهِ أبٌ  وهـوَ إنتـاجُ مخلوقاتٍ حيَّـةٍ جديدةٍ منَ النوعِ نفسِ
ا. والطيـورُ الصغيرةُ بينَ الطائرين في  واحدٌ أو يشـتركُ فيهِ أبوانِ معً
الصورةِ هيَ منْ نسـلِهما. وكلمةُ النسـلِ تعنِي األفرادَ الجديدةَ التي 

رِ المخلوقاتِ الحيةِ. نتُجُ عنْ تكاثُ تَ

 oôKÉµàJ oás«ëdG oäÉbƒ∏îªdGƒ oªæJ oás«ëdG oäÉbƒ∏îªdG
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 iôNCG o∞FÉXh

ها، ولكـنْ ليسَ كلُّ  ـا جلدُ ةُ وتكبرُ ينسـلخُ عنهَ ـحليَّ ـو السِّ مـا تنمُ عندَ
. ولكيْ  و وتكبـرُ ها تنمُ ، رغـمَ أنَّ جميعَ الحيوانـاتِ يحـدثُ لها ذلـكَ
اقةِ. فكيفَ تحصـلُ عليها؟ تحصلُ  تقـومَ بذلكَ فإنَّها تحتاجُ إلـى الطَّ
؛ فالماعزُ الذي  هُ اقةِ منَ الغـذاءِ الَّذي تأكلُ ةُ على الطَّ المخلوقـاتُ الحيَّ
ةِ  . وبعضُ المخلوقاتِ الحيّ ى الحشـائشِ  علَ و في الصورةِ يتغذَّ يبـدُ

ا. هِ ها بنفسِ ومنها النباتاتُ تصنعُ غذاءَ

 . ه ال بدَّ أنْ يتخلَّصَ منَ الفضالتِ وبعدَ أنْ يتناولَ المخلوقُ الحيُّ غذاءَ
ه المخلوقُ الحيُّ منَ الفضالتِ التي  لُ ي يتناوَ فُ الغذاءِ الذِ ويمكنُ تعرُّ

ها. يطرحُ

راتِ  ةَ أنَّها تسـتجيبُ لتغيُّ ميِّـزُ المخلوقاتِ الحيَّ ومـنَ الوظائفِ التي تُ
ا تأخذُ جميـعُ نباتاتِ تبَّاعِ الشـمسِ في  ، لماذَ ـرَ البيئـةِ مـنْ حولِها. تُ
 ، هُ مثلُ سائرِ النباتاتِ ـه؟ نباتُ تـبَّاعِ الشـمسِ مثلُ الصورةِ االتجاهَ نفسَ
ى نموُّ النباتاتِ في اتجاهِ ضوءِ الشمسِ  وءِ. ويســمَّ و في اتِّجاهِ الضَّ ينمُ

. االنتحاءَ الضوئيَّ

»°ùØf oÈàNCG 

? pÜƒ°SÉëdG pøY oäÉJÉÑsædG o∞∏àîJ n∞«c . o¿QÉbCG

?GPÉªd ? w»M l¥ƒ∏îe ÉfCG rπg  . oóbÉ sædG oô«µØsàdG

? w»M l¥ƒ∏ É¡ tjCG

pIÉ«ëdG oáØ«Xhoá«∏ë°ùdGoôî°üdGoIQÉ«°ùdG

?ƒ oªæJ πg

? pAGò¨dG ≈dEG oêÉàëJ πg

 oêôîoJ πg

? mäÓ°†a

? oôKÉµàJ πg

 oÖ«éà°ùJ πg

? páÄ«ÑdG päGô«¨àd

 oás«ëdG oäÉbƒ∏îªdG o¢üs∏îàJ

. päÓ°†ØdG nøe

? w»M l¥ƒ∏îe oIQÉ«°ùdG πg

 oIQÉ«°ùdG  oΩƒ```≤J rπg oåëHCG : lOÉ°TQEG

 É n¡H oΩƒ≤J » pàdG pá°ùªîdG p∞FÉXƒdÉH
? oá«ëdG oäÉbƒ∏îªdG

n∫hóédG oCGôbCG

. pábÉ£dG ≈∏Y p∫ƒ°üë∏d pAGò¨dG ≈dEG oás«ëdG oäÉbƒ∏îªdG oêÉàëJ. päGô t«¨sà∏d oás«ëdG oäÉbƒ∏îªdG oÖ«éà°ùJ
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 ÉjÓîdGh oás«JÉÑ sædG ÉjÓîdG o¬ nHÉ°ûàJ nº«a

? o∞∏àîJ nº«ah , oás«fGƒ«ëdG

 . ةً ها على البقاءِ حيَّ جميعُ الخاليا لها أجزاءٌ صغيرةٌ تساعدُ
. فالخاليا  ةٍ إلى أخرَ لكـنَّ هذهِ األجزاءَ تختلفُ منْ خليَّ

ةِ.  ها في الخاليا الحيوانيَّ ةُ لها أجزاءٌ ال يوجدُ مثلُ باتيَّ النَّ

π«ahQƒ∏c É¡«a oá«JÉÑædG ÉjÓîdG

ى  ةِ على أجزاءٍ خضراءَ تسـمَّ باتيَّ ي معظمُ الخاليا النَّ تحتوِ
، وهـيَ مملـوءةٌ بمـادةٍ خضراءَ  البالسـتيداتِ الخضـراءَ
، تسـاعدُ النَّبـاتَ علـى صنـعِ غذائِهِ  ى الكلوروفيـلَ تسـمَّ
ةُ فالَ تحتوي  ةُ الحيوانيَّ ا الخليَّ . أمَّ باستخدامِ ضوءِ الشمسِ

 . على البالستيداتِ أو الكلوروفيلِ

w…ƒ∏N lQGóL É¡d oá«JÉÑædG ÉjÓîdG

ى الجدارَ  ةِ يسـمَّ باتيَّ ةِ النّ هنـاكَ جدارٌ صلبٌ يحيـطُ بالخليَّ
ـا الخاليا  . أمَّ نـدوقَ ، يعطيهـا شـكالً يشـبهُ الصُّ الخلـويَّ
 . ا غشاءٌ خلويٌّ ، ولكنْ لهَ ا جدارٌ خلويٌّ ةُ فليسَ لهَ الحيوانيَّ

ها مستديرٌ غالبًا. والخاليا الحيوانيةُ شكلُ

 » pªëjh oº``` nYój lÖ```∏°U lÖ```«côJ : pá``«∏îdG oQGó``L  1

. ná«JÉÑædG ná«∏îdG

 pAõédG G nò```g »a oAGò```¨dG o¥ nô```ëoj : É``jQóæcƒà«ªdG  2

. páeRÓdG pábÉ£dÉH ná«∏îdG nO uhõ«d

 pAGò¨dG n™fÉ°üe tó```© oJ : oAGô°†îdG oäGó``«à°SÓÑdG   3

.π«ahQƒ∏µdG pIOÉe ≈∏Y … pƒàëJh , pá«∏îdG »a

. pá«∏îdG pá£°ûfCG p™«ªL »a oº sµëàj lÖ«côJ : oIGƒædG  4

 uƒªfh pπ tµ```°ûJ »a oº sµëàj lÖ```«côJ : oΩƒ``°SƒehôµdG  5

. pá«∏îdG

 oá«JÉÑædG oá«∏îdG

4

5

6

8

2

1

3

7
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lá«fGƒ«M ÉjÓNlá«JÉÑf ÉjÓN

pá«∏îdG oQGóL

pá«∏îdG oAÉ°ûZ

oäGó«à°SÓÑdG

 oIGƒsædG

oá sjQÉ°ü©dG oIƒéØdGlIô«¨°UlIô«Ñc

oΩRÓHƒà« s°ùdG

ÉjQóæcƒà«ªdG

 oäÉeƒ°SƒehôµdG

pá s«∏îdG oAGõLCG

 ÉjÓîdG n™e oás«JÉÑsædG ÉjÓîdG o¬nHÉ°ûàJ nº«a

? o∞∏àîJ nº«ah , pás«fGƒ«ëdG

 o¿QÉbCGh , pá s«JÉÑ sædG pá s«∏îdG nAGõLCG oCGôbCG : lOÉ°TQEG

. pá s«fGƒ«ëdG pá s«∏îdG pAGõLCG nø«Hh É¡ næ«H

n∫hóédG oCGôbCG

 o¿õîj pá```«∏îdG »a lÖ«côJ : oá`` sjQÉ°ü©dG oIƒ``éØdG 6

 ≈∏Y … pƒàëJ oá«JÉÑædG ÉjÓîdG . päÓ°†ØdGh nAGò```¨dGh nAÉªdG

 ≈∏Y … pƒàëàa oá«fGƒ«ëdG É```jÓîdG É seCG , pø«Jƒéa hCG mIƒ```éa

 . päGƒéØdG nøe pójó©dG

 

 , pá«∏îdÉH o§«ëj G vóL l≥«bQ lAÉ£Z : pá«∏îdG oAÉ°ûZ  7

 pQGóL nπ```NGO lOƒLƒe nƒ```¡a pá«JÉÑædG pá```«∏îdG »a É``` seCG

 . pá«∏îdG

 É¡ oª¶©e o¿ sƒµàj , má```∏FÉ°S o¬ rÑ p°T lIOÉe :ΩRÓ``Hƒà«°ùdG  8

 pá«FÉ«ª«µdG uOGƒ```ªdG p¢†©H ≈∏Y …ƒàëJh , pAÉ```ªdG nø```e

. pá sª¡ªdG

4

5
2

6

8

7

  oá«fGƒ«ëdG oá«∏îdG

»°ùØf oÈàNCG 

 pá«∏îdG  oQGó`̀L  o∞∏àîj  nº«a . o¿QÉbCG

? pá«∏îdG pAÉ°ûZ røY

 pás«∏î∏d oøµªj rπg . oóbÉ sædG oô«µØsàdG

 ? p¿ƒs∏dG nAGô°†N n¿ƒµJ r¿CG pá``` q«fGƒ«ëdG

?GPÉªd
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ا عنْ  ! مـا الَّذي يجعـلُ قلـبَ اإلنسـانِ مختلفً ـرَ تُ
يكـونُ  مـا  عندَ ؟!  مختلفـةٌ الخاليـا  هـلِ  هِ؟  جلـدِ
نًـا مـنْ خاليـا عديـدةٍ يكونُ  المخلـوقُ الحـيُّ مكوَّ

 . للخاليا وظائفُ مختلفةٌ

 . باتـاتِ لها جذورٌ لتوضيـحِ ذلكَ فـإنَّ الكثيرَ منَ النَّ
واألمـالحَ   المـاءَ  الجـذورِ  هـذهِ  خاليـا  تمتـصُّ 
، ولكـنَّ هـذهِ الخاليـا ال تسـتطيعُ صنـعَ  المعدنيَّـةَ
، إالَّ أنَّ  ي على الكلوروفيـلِ الغـذاءِ؛ ألنّهـا ال تحتوِ

، وتقومُ  هنـاكَ خاليَا أُخر تحتوي على الكلورفيلِ
. بصنعِ الغذاءِ في النباتِ

مِ الحمراءُ بنقلِ  اليا الدَّ ـا  في الحيواناتِ فتقـومُ خَ أمَّ
ا.  هَ األكسجينِ وموادَّ أخر داخلَ أجسامِ

إشـاراتٍ  تنقـلُ  الَّتـي  ـةُ  العصبيَّ الخاليـا  وهنـاكَ 
. فعنـدَ الحاجةِ إلى  ) بينَ أجزاءِ الجسـمِ (معلوماتٍ
، فتستجيبُ  ماغُ أوامرَ إلى الساقينِ المشيِ يُعطي الدِّ

  . كِ ، وتبدأُ في التَّحرُّ خاليا عضالتِ الساقينِ

 lƒ°†Y oÖ∏≤dG

.nΩ sódG tï°†j

 røe l¿ sƒµe lƒ°†Y oÖ∏≤dG

. máY uƒæàe máé°ùfCG

 oás«∏°†©dG ÉjÓîdG oπ uµ°ûJ

. s»∏°†©dG nè«°ùsædG

 røe l¿ sƒµe lƒ°†Y oÖ∏≤dG

 oás«∏°†©dG ÉjÓîdG oπ uµ°ûJ

 pº«¶æsàdG oäÉjƒà°ùe

lƒ°†Y

oè«°ùf

ÉjÓN

?É njÓîdG oº¶àæJ n∞«c
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káé°ùfCG o¿ uƒµJ ÉjÓîdG

دِ الخاليا، تنتظمُ الخاليا الَّتي  في المخلوقِ المتعـدِّ
ا. النَّسيجُ مجموعةٌ  لَ نسيجً ها لتشكِّ لها الوظيفةُ نفسُ
يَ  ا لتؤدِّ مـنَ الخاليـا المتماثلةِ تجتمعُ وتتعـاونُ معً

. دةً وظيفةً محدّ

kAÉ°†YCG o¿ uƒµJ oáé°ùfC’G

ا يقـومُ بوظيفةٍ  نَ عضوً ا لتكـوِّ األنسـجةُ تجتمـعَ معً
نُ منْ  ، ويتكوَّ مِ دةٍ. فالقلبُ مثالً يقومُ بضخِّ الدَّ محـدَّ

أنسجةٍ مختلفةٍ.

 kIõ¡LCG o¿ uƒµ oJ oAÉ°†YC’G

ا يقومُ  نَ جهـازً ـا لتكـوِّ تعمـلُ األعضـاءُ وتتـآزرُ معً
ى  دةٍ مـنْ وظائـفِ الحيـاةِ، ويسـمَّ بوظائـفَ محـدَّ
. فالقلبُ عضوٌ منْ أعضاءِ الجهازِ  الجهـازَ  الحيويَّ
. مَ إلى جميعِ أجزاءِ الجسمِ الدورانيِّ الَّذي ينقلُ الدَّ

 oAÉ°†YC’Gh oáé°ùfC’Gh ÉjÓîdG

 ÉjÓîdG nøe má``` s«∏N pº°SG pôcòH mÖdÉW tπc oΩƒ```≤j  1 

 , má«∏°†Y má«∏N , má«Ñ°üY má«∏N , mΩO pá«∏N : pá```«dÉsàdG
. mábÉ£H ≈∏Y Ég nôcP »àsdG pá s«∏îdG nº°SG oÖàµj sºK

 mè«°ùf pπ«µ°ûàH oÜÓ£dG oΩƒ≤j  .É`` kLPƒªf oπªYCG  2 

 mOôa tπc , má```«FÉæK mäÉYƒªée pø```jƒµJ p≥jôW rø```Y
 »a Éªc ,É¡ p°ùØf pá s«∏îdG pº°SÉH kábÉ£H oπªëj É¡«a

 .√ÉfOCG pIQƒ t°üdG

 páé°ùfC’G nøe ḿ GƒfCG páKÓK pπ«µ°ûàH ÜÓ£dG oΩƒ≤j  3 

. páØ∏àîªdG

. pº°ùédG pIõ¡LCG póMCG pπ«µ°ûàd ká≤jôW oóLCG  4 

 l lá«∏N

lá«Ñ°üY

 lá«∏N

lá«Ñ°üY

»°ùØf oÈàNCG 

? pè«°ùsædG pøY oƒ°†©dG o∞∏àîj n∞«c . o¿QÉbCG

 oäÉbƒ∏îªdG oêÉ```àëJ GPÉªd . oóbÉ sædG oô``«µØsàdG

? máØ∏àîe mAÉ°†YCG ≈dEG oáØ∏àîªdG oás«ëdG
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?ÉjÓîdG oIógÉ°ûe oøµªj n∞«c

ها  ا، ال يمكنُ رؤيتُ معظمُ الخاليا صغيرةٌ جدًّ
 الخاليا فإنّنا  دةِ. ولكيْ نـرَ بالعيـنِ المجـرَّ

. نحتاجُ إلى مجاهرَ

oôgÉéªdG

ها تكبِّرُ األشـياءَ أكثرَ  المجاهرُ الّتى نسـتعملُ
. ةُ ا تكبِّرها العدسةُ اليدويَّ ا ممَّ كثيرً

ها؛ فقوةُ  ةِ تكبيرِ وتختلفُ المجاهـرُ فـي قـوَّ
ها العلماءُ أكبرُ  تكبيرِ المجاهرِ الَّتي يستخدمُ
 ، ها في المدرسةِ ا منْ تلكَ الَّتي نستخدمُ كثيرً
ا منَ العدسـةِ  ها أكبـرُ كثيرً ةُ تكبيرِ والَّتـي قـوَّ

ةِ. المكبِّرةِ اليدويَّ

يسـتخدمُ العلماءُ المجاهرَ للكشفِ عنْ 
المخلوقاتِ الصغيرةِ التي ال تُر بالعـينِ 
المجـردةِ، ومنهـا مسـبِّباتُ األمراضِ 
، ومنها  المعديةِ كالبَكتيريَا والفيروساتِ

ِ المسبِّبةِ لمرضِ  ة أنواعُ البكتيريا العصويَّ
ا  ، وفيـروسُ األنفلونزَ ئويِّ االلتهـابِ الرِّ

المسـبِّبُ لمرضِ األنفلونزا.

»°ùØf oÈàNCG 

 oIô```ÑµªdG oá```°Só©dG o¬```nHÉ°ûàJ nº```«a . o¿QÉbCG

? p¿ÉØ∏àîj nº«ah , pô¡éªdG n™e oájhó«dG

 oôgÉéªdG oΩóîà°ùJ GnPÉªd . oóbÉ sædG oô«µØsàdG

? päÉ«Ø°ûà°ùªdG »a

Gõfƒ∏ØfC’G o¢Shô«a

 nôgÉéªdG oAÉª∏©dG oΩóîà°ùj

p¢VGôeC’G päÉnÑuÑ°ùe røY p∞°ûµ∏d

oásjƒ°ü©dG Éjô«àµÑdG
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lQ sƒ°üe l¢ü sî∏e

 oá`` s«ëdG  oäÉ``bƒ∏îªdG  o¿ sƒ```µàJ
 oóYÉ°ùJ É```jÓîdG p√ò```g .É```jÓN rø```e
 p¢ùªN pAGOCG ≈```∏Y ná s«ëdG päÉ```bƒ∏îªdG

. má s«°SÉ°SCG májƒ«M n∞FÉXh

 nÖ```«cGôJ  ≈```∏Y  É```jÓîdG  …ƒ```àëJ
 .É```¡ØFÉXh  pAGOCG  ≈```∏Y  É```g oóYÉ°ùJ
 oÖ```«cGôJ É```¡H oá`` s«JÉÑ sædG É``jÓîdG

 É``jÓîdG  »```a  oó```LƒJ  ’  lá``` s°UÉN
. pá s«fGƒ«ëdG

 øe o¿ sƒµàj pá``` s«ëdG päÉbƒ∏îªdG o¢```†©H
 øe o¿ sƒ```µàj É```¡ o°†©Hh , mIó```MGh má``` s«∏N
 ÉjÓîdG oº```¶àæJ .G vóL mIô```«ãc ÉjÓN
 ÉjÓîdG pO qó©àªdG u»```ëdG p¥ƒ∏îªdG »a
 nAÉ``°†YC’Gh  ná``é°ùfC’G  n¿ uƒ```µàd

. nIõ¡LC’Gh

…QÉµ ranCG oº u¶nfoCG 

 ká``̀ sjƒ``̀ £``̀ e oπ`````ª`````YCG
 pπµ°ûdG  »a páæ s«ÑªdÉc
 Ée É`̀¡`̀«`̀a o¢``̀ü``̀ uî``̀dCG
.ÉjÓîdG pøY ¬oàª∏©J

oÖàcCGh oç sóëJCGh oô qµaCG

 ÉjÓîdGh oá s«JÉÑ sædG ÉjÓîdG o¬HÉ°ûàJ nº«a . o¿QÉbCG  1 

? p¿ÉØ∏àîJ nº«ah , oá s«fGƒ«ëdG
∞∏àîJ∞∏àîJ ¬HÉ°ûàJ

 u»ëdG p¥ƒ∏îªdG »a mÖ«côJ oô¨°UCG . oäGOôØªdG  2 

................................ ≈ sª°ùj
 n¿ sƒ```µàj r¿CG oø```µªj rπ```g  . oó``bÉ qædG oô``«µØsàdG  3 

. n∂dP oô u°ùaCG ? mIóMGh má s«∏N røe t»ëdG o¥ƒ∏îªdG
 pAGõLC’G t…CG  . náë«ë s°üdG náHÉLE’G oQÉàNCG  4 

? r§≤a pá«JÉÑædG pá«∏îdG »a oóLƒj pá«dÉàdG
.äGó«à°SÓÑdG -Ü    .ÉjQóæcƒà«ªdG -CG  

.Ωƒ°SƒehôµdG -O   . t…ƒ∏îdG oAÉ°û¨dG -`L  
 o™````«`ª`L  . ná``ë«ë s°üdG ná``HÉLE’G oQÉ``àNCG  5 

: pá s«JÉÑ sædG ÉjÓîdG
 . n≥jOÉæ s°üdG o¬Ñ°ûJ -CG  

 .É¡ n°ùØf náØ«XƒdG … uODƒJ -Ü  
. pπµ s°ûdG oá s«°†«H -`L  

 .π«ahQƒ∏c ≈∏Y …ƒàëJ ’ -O  
 oäÉbƒ∏îªdG oº qn¶æoJ n∞«c . t»°SÉ°SC’G ∫GDƒ°ùdG  6 

? oá«ëdG

ká°üb oÖàcCG

 ÉfCGh o¬Ø°UCG qºK , mó© oH røY o¬ oJógÉ°T x»M m¥ƒ```∏îe røY ká s°üb oÖàcCG
 GPÉe . o√ÉjÓN nógÉ°TCG ≈qàM nôãcCÉa nôãcCG o¬æe oÜôàbCG » ufCG oπ``` s«îJCG

? nôãcCG É¡«a oÜôàbCG mI sôe uπc »a oógÉ°TCG

oôjó≤àdG

 nóæYh , pô¡éªdG p∫Éª©à°SÉH ká s«∏N 38 pIógÉ°ûªH pAÉª∏©dG oóMCG nΩÉb
 o√ógÉ°T Ée p±É©°VCG ná°ùªN nógÉ°T nô¨°UCG mô«ÑµJ nI sƒb p¬``` pdÉª©à°SG

?É kÑjô≤J pá«fÉãdG pIôªdG »a nógÉ°T ká«∏N rºµa .≈dhC’G pI sôªdG »a

oáHÉàµdGh oΩƒ∏©dG oäÉ s«°VÉj uôdGh oΩƒ∏©dG 
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 ká``̀ sjƒ``̀ £``̀ e oπ`````ª`````YCG
 pπµ°ûdG  »a páæ s«ÑªdÉc
 Ée É`̀¡`̀«`̀a o¢``̀ü``̀ uî``̀dCG
 pπµ°ûdG  »a páæ s«ÑªdÉc
 Ée É`̀¡`̀«`̀a o¢``̀ü``̀ uî``̀dCG
 pπµ°ûdG  »a páæ s«ÑªdÉc

 oäÉbƒ∏îªdG

 oá s«ëdG

 oá s«JÉÑædG ÉjÓîdG

 ÉjÓîdGh

oá s«fGƒ«ëdG

 oáé°ùfC’G

 oAÉ°†YC’Gh

oIõ¡LC’Gh



oá¶MÓªdG : oáHƒ∏£ªdG oIQÉ¡ªdG

ـا ألداءِ وظيفةٍ منْ  وعةٌ من األعضاءِ تعملُ معً ، وهـوَ مجمُ لقدْ درسـتُ مفهومَ الجهازِ
وظائـفِ الحيـاةِ. يوجدُ في النباتاتِ جهازٌ يقومُ بنقلِ الماءِ منَ التربةِ إلى كلِّ خليةٍ منْ 

؟ لقد ’Gƒ¶M النباتاتِ . فَ العلماءُ ذلكَ . كيفَ عرَ خالياهُ

← oºs∏©JCG

مِ عـنِ العالَمِ منْ  ـي الخمـسِ ألتعلَّ ـةً أوْ أكثرَ منْ حواسِّ مـا oßM’CG أسـتخدمُ حاسّ عندَ
ونَ في مالحظتِها  حولي. ورغمَ أنَّ العلماءَ يعرفونَ الكثيرَ عنِ النباتاتِ إال أنَّهم يستمرُّ
فوا  ودراسـتِها، ويقومونَ بتسجيلِ مالحظاتِهم ومشاركةِ معلوماتِهم معَ اآلخرينَ ليتعرَّ
مِ األشـياءِ منْ  هْ . العلماءُ يسـتخدمونَ مالحظاتِهم لمحاولةِ فَ أشـياءَ جديدةً باسـتمرارٍ

. ا يستطيعُ فعلَ ذلكَ نَّ ا العالَمِ . كلُّ واحدٍ مِ حولِهم في هذَ

←  oÜ uôLCG 

لَ  رُ أنْ أسـجِّ . أتذكَّ ا النشـاطِ سـوفَ oß``M’CG كيـفَ ينتقلُ المـاءُ فـي النبـاتِ فـي هـذَ
مالحظاتِي .

 , p¢ùaôµdG nøe l¥É°S , lá≤©∏e , oAÉ``bQR mΩÉ©W oá¨Ñ p°U , w»LÉLR l¿ÉªWôH , lAÉ``e oäGhOC’Gh tOGƒªdG

 . w¢ü n≤ pe

، وأضيفُ قطراتٍ قليلةً منْ   1  أصبُّ ١٠٠ مللتر منَ الماءِ في البرطمانِ

كُ المزيجَ بملعقةٍ. صبغةِ الطعامِ الزرقاءِ إليه، وأحرِّ
 2  أسـتخدمُ المقصَّ لقصِّ ٣ سم من أسفلِ ساقِ 

. أضعُ ساقَ نباتِ الكرفسِ في  نباتِ الكرفسِ
. لُ الوقتَ البرطمانِ . وأسجِّ

 ،  oßM’CG  3 سـاقَ نباتِ الكرفـسِ مدةَ ٣٠ دقيقةً

ي  بمالحظتـِ أسـتعينُ  ي.  مالحظتـِ لُ  وأسـجِّ
. لوصفِ طريقةِ انتقالِ الماءُ فِي النباتِ

1  أصبُّ ١٠٠

كُ المزيجَ بملعقةٍ. صبغةِ الطعامِ الزرقاءِ إليه، وأحرِّ
2  أسـتخدمُ المقصَّ لقصِّ 

. أضعُ ساقَ نباتِ الكرفسِ في  نباتِ الكرفسِ
. لُ الوقتَ البرطمانِ . وأسجِّ

oßM’CG سـاقَ نباتِ الكرفـسِ مدةَ  3

ي  بمالحظتـِ أسـتعينُ  ي.  مالحظتـِ لُ  وأسـجِّ
. لوصفِ طريقةِ انتقالِ الماءُ فِي النباتِ
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? oâ∏©a GPÉe? oâ¶M’ GPÉe

← o≥ uÑWCG

. أعيدُ المهارةَ باستخدامِ نباتٍ آخرَ  oßM’CG اآلنَ كيفَ ينتقلُ الماءُ في نباتاتٍ أخرَ

. أتشاركُ معَ زمالئِي. لُ مالحظاتِي في الجدولِ المبيَّنِ أدناهُ ( كالوردِ مثالً ). أسجّ
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»fÉsãdG  o¢SQ sódG

 päÉbƒ∏îªdG o∞«æ°üJ

pás«ëdG

 . pás«ëdG päÉbƒ∏îªdG nøe ḿ ƒ```f r»nfƒ«∏e røe oôãcCG p¢VQC’G ≈∏Y oó```Lƒj

? n∂dP o±ôYCG n∞«c ? pIQƒ t°üdG »a oás«ëdG oäÉbƒ∏îªdG Ée

36 áÄ«¡àdG



      ? nás«◊G päÉbƒ∏îŸG o∞uæ°UCG n∞«c

 o±ó¡dG

  mäÉYƒªée »a oäÉfGƒ«ëdGh oäÉJÉÑsædG o∞sæ°üJ n∞«c o∞°ûµà°SCG

. máØ∏àîe n¢üFÉ°üN ≈∏Y kAÉæH

oäGƒ£ÿG

 m¥ƒ∏îe uπµd kábÉ£H oπªYCG sºK ,»àÄ«H røe mäÉJÉÑfh mäÉfGƒ«M nIô°ûY oQÉàNCG  1 

. pIQhÉéªdG pQƒ t°üdG oΩGóîà°SG oøµªj . o√ oQÉàNCG x»M

 nº«ah  ,É`̀¡`̀ oJô`̀à`̀NG  »`̀à`̀ sdG  oá`̀ s«`̀ë`̀dG  oäÉbƒ∏îªdG  o¬HÉ°ûàJ  nº«a . oßM’CG  2 

 rπg  ? lπ`̀jP  rhCG  lQÉ≤æe  rhCG  láëæLCG  o¬ oJôàNG  …ò`̀ sdG  p¿Gƒ«ë∏d  rπg  ? o∞∏àîJ

 n¢üFÉ°üN oπ ué°SCGh ,k’hóL oπªYCG ? lQhòH rhCG lQÉgRCG o¬ oJôàNG …òsdG päÉÑsæ∏d

. x»M m¥ƒ∏îe uπc

 ká¡HÉ°ûàe n¢üFÉ°üN oπªëJ »àsdG  päÉbƒ∏îªdG  päÉbÉ£H o™°VCG . o∞uæ°UCG  3 

 oAÉª∏©dG Ég nóªàYG »àsdG p∞«æ°üsàdG p≥FGôW ióMEG p√ògh . mäÉYƒªée »a

. päÉfGƒ«ëdGh päÉJÉÑsædG p∞«æ°üàd

oèFÉà sædG o¢ü∏îà°SCG

 uπc »a p¬ pà°SGQóH oâªb x»M m¥ƒ∏îe uπc n¢üFÉ°üN o¢ü sëØJCG . oßM’CG  4 

. pábÉ£ÑdG ≈∏Y »pJÉ¶MÓe oπ ué°SCGh , máYƒªée

 ?inôNCG más«M mäÉbƒ∏îªd p≥HÉ s°ùdG p∞«æ°üsàdG oOÉªàYG oøµªj rπg  . o™ sbƒJCG  5 

. máYƒªée uπc »a É¡ o©°Vh oøµªj iôNCG mäÉfGƒ«Mh mäÉJÉÑf »a oô uµaCG

nôãcCG o∞°ûµà°SCG

 sºK  ,» pFÓeR  Ég nóªàYG  »àsdG  p¢üFÉ°üîdGh  p∞«æ°üsàdG  n≥FGôW  o± sô`̀©`̀JCG  

. o¬ oJôàNG …òsdG u»ëdG p¥ƒ∏îªdG p¢üFÉ°üN nø«Hh É¡næ«H o¿QÉbCG

 •m¥GQhCG

 •x¢ü≤e

 •møjƒ∏J pΩÓbCG

:≈dEG oêÉà rMCG

 sºK  ,» pFÓeR  Ég nóªàYG  »àsdG  p¢üFÉ°üîdGh  p∞«æ°üsàdG  n≥FGôW  o± sô`̀©`̀JCG  

 m¥ƒ∏îe uπµd kábÉ£H oπªYCG sºK ,»àÄ«H røe mäÉJÉÑfh mäÉfGƒ«M nIô°ûY oQÉàNCG  

 •m¥GQhCG
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o¢ù«FôdG o∫GDƒ°ùdG

? oá«ëdG oäÉbƒ∏îªdG o∞qnæ°üoJ n∞«c

oäGOôØªdG

oáØ u°üdG

oáµ∏ªªdG

 pIAGô≤dG oIQÉ¡e

 o∞«æ°üsàdG

←

←

←

? oás«ëdG oäÉbƒ∏îªdG o∞sæ°üJ n∞«c

ةُ فرزِ  ؟ عمليَّ ؟ كيـفَ قمتَ بذلـكَ ـكَ ا فرزَ مالبسِ هـلْ حاولتَ يومً
ما نصنِّفُ األشـياءَ  المالبـسِ طريقـةٌ لتصنيفِ األشـياءِ؛ فنحنُ عندَ

. نضعُ المتشابهَ منها في مجموعاتٍ

ها في  فاتِ الَّتي نعتمدُ ولكيْ نصنِّفَ األشـياءَ يجبُ أنْ نعـرفَ الصِّ
ها  رُ في صفاتٍ أخر يمكنُ أنْ أستخدمَ . أفكِّ ونِ مثالً ، كاللَّ التَّصنيفِ
ا  . والمخلوقـاتُ الحيةُ تصنَّفُ فـي مجموعاتٍ أيضً فِـي التصنيفِ

بحسبِ صفاتِها.

oäÉØ u°üdG

ةِ في مجموعـاتٍ كبيرةٍ، درسَ العلماءُ  لتصنيـفِ المخلوقاتِ الحيَّ
فةُ هيَ إحد خصائـصِ المخلوقاتِ  . والصِّ فـاتِ العديـدَ منَ الصِّ

 . ةِ الحيَّ

، وقدرةِ المخلـوقِ الحيِّ  ينظـرُ العلمـاءُ بعنايةٍ إلى شـكلِ الجسـمِ
نةِ  علـى الحركةِ، وكيفَ يحصلُ على غذائِهِ، وعـددِ الخاليا المكوِّ
، وهـلِ الخاليا تحتـوي على نـواةٍ أو أجزاءٍ أخـر. ويصنِّفونَ  لـهُ

. ا على واحدةٍ أو أكثرَ من هذهِ الصفاتِ المخلوقاتِ الحيةَ اعتمادً

  , päÉJÉÑsædG  øe n¢ù«dh päÉ qjô£ oØdG øe oΩhô°ûªdG

  .É¡ p°ùØæH ÉgnAGòZ o™æ°üJ ’ oäÉsjô£ oØdG
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احليواناتُ باتاتُ النَّ طريَّات الفُ الئعيَّاتُ الطَّ البكترييا  البكترييا
البدائيَّة اململكةُ

عديدةٌ عديدةٌ  واحدةٌ أوْ
عديدةٌ

 واحدةٌ أوْ
عديدةٌ

واحدةٌ واحدةٌ عددُ اخلاليا

 النوَ

 حتصلُ عىل
 غذائِها منْ
 خملوقاتٍ
أخر

ها  تصنعُ غذاءَ
ها بنفسِ

 حتصلُ عىل
 غذائِها منْ
 خملوقاتٍ
أخر

ها  تصنعُ غذاءَ
 أوْ حتصلُ عليهِ

 منْ خملوقاتٍ
أخر

ها  تصنعُ غذاءَ
 أوْ حتصلُ عليهِ

 منْ خملوقاتٍ
أخر

ها  تصنعُ غذاءَ
 أوْ حتصلُ عليهِ

 منْ خملوقاتٍ
أخر

الغذاءُ

 احلركةُ منْ

مكانٍ إىل آخرَ

pá s«ëdG päÉbƒ∏îªdG o∞«æ°üJ

pá«ëdG päÉbƒ∏îªdG o∂dÉªe

ةِ  اتَّفــقَ العلماءُ على تقسـيمِ المخلوقـاتِ الحيَّ
، والمملكـةُ هـيَ المجموعةُ  إلى سـتِّ ممالـكَ
 ، ةُ الكبـر الَّتي تصنَّـفُ إليهـا المخلوقاتُ الحيَّ
ةٍ. هذهِ  ويشتركُ جميعُ أفرادِها في صفاتٍ أساسيَّ
 وأخر ، باتاتِ : مملكةٌ للنَّ ـتُّ هيَ الممالكُ السِّ
، ومملكتانِ للبكتيريـا لوجودِ أنواعٍ  للحيوانـاتِ
 وأخـر ، الئعيَّـاتِ كثيـرةٍ منهـا، ومملكـةٌ للطَّ

. طريَّاتِ للفُ

»°ùØf oÈàNCG 

 nO uó©àe Év«M É kbƒ∏îe o∞uæ°UCG p∂```dÉªªdG u…CG »```a . o∞qæ°UCG

? p¬ p°ùØæH o√ nAGòZ o™æ°üj ’h o∑ sôëàj ,ÉjÓîdG

 ÉgnAGòZ o™æ°üJ Éjô«àµÑdG ṕ GƒfCG o¢†©H . oóbÉ sædG oô«µØsàdG

? päÉJÉÑsædG páµ∏ªe »a o∞sæ°üJ ’ GPÉªd .É¡ p°ùØæH

 p∂`̀ pdÉ`̀ nª`̀ ne rø```̀ nY É`̀ nj rô`̀«`̀ pà`̀ rµ`̀ nÑ`̀dG É`̀ nà`̀ nµ`̀ n∏`̀ rª`̀ ne o∞`̀ p∏`̀ nà`̀ rî`̀ nJ nº`̀«`̀a

?i nô rNoC’G p™nH rQ
nC’G pás« nëdG päÉ nbƒo∏ rî nªdG

 »a Éjô«àµÑdG »``` nàµ∏ªe r… nOƒªY ≈dEG oô```¶fCG . lOÉ``` n°T rQpEG

. p∂dÉªªdG pá s«≤H nø«Hh Éª¡ næ«H o¿QÉbCG sºK , p∫hóédG

n∫hóédG oCGôbCG
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? máµ∏ªe »a oás«ëdG oäÉbƒ∏îªdG oº s¶æJ n∞«c

ـنجابُ  ، مـا العالقـةُ بينَهما؟ السِّ أنظـرُ إلـى السـحليةِ والسـنجابِ
غمِ منْ وجودِ  ةِ، علـى الرَّ ةُ ينتميـانِ إلى المملكةِ الحيوانيَّ ـحليَّ والسِّ
مَ العلماءُ الممالكَ إلى مجموعاتٍ أصغرَ  اختالفاتٍ بينَهما. لذا قسَّ
عبةِ الواحدةِ تتشابَهُ في صفةٍ واحدةٍ  ، وأفرادُ الشُّ ى كلٌّ منها شعبةً يسمَّ

 . ، مثلِ وجودِ عمودٍ فقريٍّ على األقلِّ

، وكلُّ طائفةٍ  وائـفَ ى الطّ ـعبةُ مجموعاتٍ أصغرَ تسـمَّ وتضـمُّ الشُّ
. مُ إلى فصائلَ تبُ تقسَّ . والرُّ تَبَ ى الرُّ تضمُّ مجموعاتٍ أصغرَ تسمَّ

وكلُّ مجموعـةٍ تضـمُّ عددَ أفـرادٍ أقلَّ منَ أفـرادِ المجموعـةِ الَّتي 
هُ فيما بينَها.  ما قلَّ عددُ أفرادِ المجموعةِ زادَ التَّشابُ ها، وكلَّ قبلَ

، واألصغرُ  وأصغرُ مجموعتينِ في التَّصنيفِ هما مجموعةُ الجنسِ
. مجموعةُ النَّوعِ

ةِ منَ  ــحُ المخططُ المجـاورُ مجموعاتِ المخلوقاتِ الحيَّ ويوضِّ
، وخصائصَ كلِّ مجموعةٍ  التصنيفِ العامِّ إلى التصنيـفِ الخاصِّ

منها.

pá«fGƒ«ëdG páµ∏ªªdG nøe oÜÉéæ°ùdG

 oôKÉµàJh , päÉfGƒ«ëdG páµ∏ªe oOGôaCG o∑ sôëàJ

.i sò¨àJh

 , uπbC’G ≈∏Y mIóMGh máØ°U »a ÉgoOGôaCG o¬nHÉ°ûàJ

.É¡ peÉ°ùLCG »a x…ô≤a mOƒªY pOƒLh pπãe

 páYƒªéªdG p√òg oOGôaCG oèàæoJ

.Ég pQÉ¨°üd ÉkÑ«∏M

 É¡d páYƒªéªdG p√òg oOGôaCG

. lI sOÉMh lá∏jƒW lás«eÉeCG l¿Éæ°SCG

 É¡d páYƒªéªdG p√òg oOGôaCG

. pô© s°ûdG oáØ«ãc l∫ƒjP

 p√òg oOGôaCG o≥s∏°ùàJ

.nQÉé°TC’G páYƒªéªdG

 nøe móMGh m∞æ°U ≈∏Y …ƒàëj 

. pás«ëdG päÉbƒ∏îªdG

 oôKÉµàJh , päÉfGƒ«ëdG páµ∏ªe oOGôaCG o∑ sôëàJ

 páYƒªéªdG p√òg oOGôaCG oèàæoJ

 É¡d páYƒªéªdG p√òg oOGôaCG

oáµ∏ªªdG

oáÑ© t°ûdG

oáØFÉ s£dG

oáÑJ tôdG

oá∏«°üØdG

o¢ùæédG

ó ƒædG
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w» uæH lô¡Xh o¢†«HCG lQó°U

w…ô≤a lOƒªY É¡d

lI sOÉMh lá∏jƒW lás«eÉeCG l¿Éæ°SCG

l¢TƒØæe lπjP

nQÉé°TC’G o≥∏°ùàJnQÉé°TC’G o≥∏°ùàJ

nÖ«∏ëdG oèàæJ

w…ô≤a lOƒªY É¡dw…ô≤a lOƒªY É¡d

»°ùØf oÈàNCG 

 pΩCG oá```Ñ©°ûdG : oô```ÑcCG √ pOGô```aCG oOó```Y pø```«àYƒªéªdG t…CG . o∞`` uæ°UCG

? oáÑJôdG

 ≈dEG »ªàæJ má``` s«M mäÉ```bƒ∏îªd oø```µªj rπ```g . oóbÉ qædG oô``«µØsàdG

?GPÉªdh ?É¡ p°ùØf páÑ© t°ûdG »a n¿ƒµJ r¿CG máØ∏àîe n∂dÉªe

 páÑ©°ûdG nøe oÜÉéæ°ùdGh oá«∏ë°ùdG

w…ô≤a lOƒªY o¬d ÉªgÓch ,É¡ p°ùØf

41oô«°ùØàdGh oìô°ûdG



  . päÉHÉ¡àd’G ÖuÑ°ùj Éjô«àµÑdG nøe ĺ ƒf

  . päÉ qjô£ oØdG øe ĺ ƒf oIô«ªîdG

? pá q«ëdG päÉbƒ∏îªdG p∂dÉªe o¢üFÉ°üN Ée

ـا  ـمَ العلمـاءُ المخلوقـاتِ الحيّـةَ بتصنيفِهـا فِـي مجموعـاتٍ تبعً نظّ
ها في خصائصَ معينةٍ، وكلُّ مملكةٍ منها تدلُّ على بديعِ صنعِ  الشتراكِ

، وعلى أهميتِها في توازنِ الحياةِ. ومنْ هذهِ المخلوقاتِ  الخالقِ الحكيمِ
 ، ى المخلوقاتِ الحيةَ الدقيقةَ ما هوَ صغيرٌ ال يُر بالعينِ المجردةِ، ويُسمَّ
طريّاتِ  نُ منْ خليـةٍ واحدةٍ، مثل البكتيريا وبعضِ أنواعِ الفُ ها يتكوَّ ومعظمُ
. وهنـاكَ أنـواعٌ أخر مـنَ المخلوقـاتِ الحيةِ التـي نراها  والطالئعيـاتِ
نُ مـنْ عدةِ خاليـا، ومنها  ا فـي تركيبِها؛ حيـث تتكوَّ بأعيـنِنـا أكثـرُ تعقيـدً
، قالَ تعالَى:  النباتاتُ والحيواناتُ وبعضُ أنواعِ المخلوقاتِ الحيةِ الدقيقةِ

 الحاقة.

Éjô«àµÑdG

ها. وهيَ  تعدُّ البكتيريا والبدائياتُ أصغرَ المخلوقاتِ الحيةِ الدقيقةِ وأبسطَ
ا المخلوقانِ الوحيـدانِ اللذانِ ال يحتويانِ  نُ منْ خليةٍ واحـدةٍ. وهمَ تتكـوَّ
ي إليها البكتيريا.  نّفتِ البدائياتُ فـي المملكةِ التِي تنتمِ علـى نواةٍ. وقد صُ
لُ النباتاتِ  ها اآلخرُ يحلِّ ها، وبعضُ ها بنفسِ بعضُ أنواعِ البكتيريا تصنعُ غذاءَ

والحيواناتِ الميتةَ للحصولِ على الغذاءِ.

oäÉ sjô£ oØdG

. بعـض أنـواع الفطريـات تحملُ بعـضَ صفاتِ  مخلوقـاتٌ حيَّـةٌ دقيقـةٌ
باتـاتِ والحيوانات؛ فتُشـبهُ النباتاتِ في احتـواءِ خالياها على جدرانٍ  النَّ
، وتُشـبهُ الحيواناتِ فـي عدمِ احتـواءِ خالياها علـى كلوروفيل؛  ـةٍ خلويَّ

ها. ها بنفسِ لذلكَ ال تستطيعُ أنْ تصنعَ غذاءَ

 ، ؛ إذْ تُستخدمُ في صنعِ الخبزِ وتعدُّ الخميرةُ منْ أكثرِ الفطريَّاتِ استعماالً
نُ من خليةٍ  . والخميـرةُ منَ الفطرياتِ التـي تتكوَّ تسـبِّبُ انتفاخَ العجينِ فَ
نُ  طرِ الكمأةِ والمشرومِ تتكوَّ واحدةٍ، وهناكَ بعضُ أنواعِ الفطرياتِ مثل فُ

.من عدةِ خاليا. ةً ليستْ كلُّ البكتيريا ضارَّ

ها. وهيَ  تعدُّ البكتيريا والبدائياتُ أصغرَ المخلوقاتِ الحيةِ الدقيقةِ وأبسطَ
ا المخلوقانِ الوحيـدانِ اللذانِ ال يحتويانِ  نُ منْ خليةٍ واحـدةٍ. وهمَ تتكـوَّ
ي إليها البكتيريا.  نّفتِ البدائياتُ فـي المملكةِ التِي تنتمِ علـى نواةٍ. وقد صُ
لُ النباتاتِ  ها اآلخرُ يحلِّ ها، وبعضُ ها بنفسِ بعضُ أنواعِ البكتيريا تصنعُ غذاءَ
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oäÉ s«©FÓ s£dG

ها؛ فمنْهـا مخلوقاتٌ حيـةٌ وحيدةُ  عُ الطالئعيـاتُ فـي أنواعِ تتنـوَّ
الخليةِ، ومنْها مخلوقاتٌ عديدةُ الخاليا.

الئعيَّـاتِ المختلفةِ  توجـدُ نـواةٌ داخـلَ كلِّ خليَّـةٍ منْ خاليـا الطَّ
)؛ للقيامِ  يَّاتٍ ضَ ا تحتوي على بعـضِ التَّراكيــبِ األخر (عُ كمَ
بوظائفَ مختلفةٍ. فالبراميسيومُ مثالً يحتوي على تراكيبَ إلخراجِ 
ـها، مثل  ها بنفسِ الئعيَّـاتِ تصنعُ غذاءَ . وبعـضُ الطَّ ائدِ المـاءِ الزَّ

 .ةٍ أخر ها اآلخرُ على مخلوقاتٍ حيَّ  بعضُ . ويتغذَّ حالبِ الطَّ

. و تعدُّ بعضُ أنواعِ  ها مفيدٌ معظمُ الطالئعياتِ غيرُ ضارةٍ، وبعضُ
الطالئعياتِ مصدرَ غذاءٍ لمخلوقاتٍ أخر، وبعضُ الطالئعياتِ 

ا خطيرةً مثلَ مرضِ المالريا. تسبِّبُ أمراضً

oäÉJÉÑædG

ـدُ النباتاتُ في أحجامٍ وأشـكالٍ وألوانٍ مختلفـةٍ؛ فقدْ تكونُ  توجَ
ا  و على ارتفاعٍ صغيرٍ جدًّ ، التـي تنمُ ا مثلَ الحزازيـاتِ صغيـرةً جدًّ
بُ  ا، ويصعُ ا واحدً ها سنتمترً  طولُ ، وال يتعدَّ فوقَ سـطحِ األرضِ
، ومنها  ها، وقدْ تكونُ طويلةً وكبيرةً تمتدُّ لتطولَ بناياتٍ عاليةً رؤيتُ

 . النخيلُ

دُ  ى اليابسـةِ وفي المياهِ العذبةِ والمالحةِ، ويوجَ تعيشُ النباتاتُ علَ

علـى األرضِ أكثـرُ من ٤٠٠٠٠٠ نوعٍ منها. أجسـامُ األنواعِ التي 

نُ منَ العديدِ منَ الخاليا. تنتمي إلى هذهِ المملكةِ تتكوَّ

 pΩƒ«°ù«eGôÑdG oás«∏N …ƒàëJ

. máY uƒæàe mIô«ãc nÖ«cGôJ ≈∏Y
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x»M m¥ƒ∏îe oá¶MÓe
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ى البالسـتيداتِ  ي معظمُ خاليـا النباتـاتِ علَ تحتـوِ
الخضـراءِ التي تتمُّ فيها عمليـةُ البناءِ الضوئيِّ إلنتاجِ 

 . الغذاءِ. والنباتاتُ ال تنتقلُ منْ مكانٍ إلى آخرَ

oäÉfGƒ«ëdG

الحيوانـاتُ مخلوقاتٌ حيـةٌ عديدةُ الخاليَـا، إالَّ أنَّ 
 ، خالياهـا ال تحتـوي علـى البالسـتيداتِ الخضراءِ
، فهيَ  لذلكَ تعتمدُ في غذائِها علَى مخلوقاتٍ أخرَ

 .  على نباتاتٍ أو على حيواناتٍ أخرَ تتغذَّ

معظـمُ الحيواناتِ لها القدرةُ على االنتقالِ منْ مكانٍ 
، وتعيشُ في  ، ولها أحجامٌ وأشكالٌ مختلفةٌ إلى آخرَ

الماءِ وعلى اليابسةِ.
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. pá qjôëÑdG päÉbƒ∏îªdG nøe pójó©dG näƒe oôªMC’G tóªdG oÖÑ°ùj

. pIQÉ s°†dG pÖdÉë£dG nøe ḿ GƒfCÉH p§«ëªdG o√É«e oÅ∏àªJ

رُ مَ حْ ــدُّ األَ الْمَ

ـباحةِ. وعندما وصلتُ  ـي للسِّ زتُ نفسِ كنتُ قدْ جهَّ
ـا، ووجدتُ لـونَ الماءِ  ـهُ مغلقً ـاطئِ وجدتُ إلـى الشّ
ةَ المدِّ  اطئُ في هذا الوقتِ ضحيَّ غريبًا! لقدْ كانَ الشَّ
ا، بلْ  . والمـدُّ األحمرُ ليسَ في الحقيقـةِ مدًّ األحمـرِ
حالبِ  مـا تمتلئُ بأنواعٍ منَ الطَّ هوَ مياهُ المحيطِ عندَ
ةٌ لمنْ  ةِ، سامَّ ةِ. وهيَ مخلوقاتٌ وحيدةُ الخليَّ ارَّ الضَّ
رَ لونِ الماءِ إلى األحمرِ  ها، وهيَ الَّتي تسبِّبُ تغيُّ يأكلُ

. أوِ البرتقاليِّ أوِ األخضرِ
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47
oºjƒ r≤ sàdnG

 røY oÖàcCG

نُ  يـلُ فِيـهِ لَوْ ـقٌ يَمِ لَ غْ ئٌ مُ ـاطِ . شَ تِجُ نْ ـتَ أَسْ
تِجُ مِنْ   نْ تَ ا أَسْ اذَ . مَ رِ مَ حْ نِ األَ وْ اءِ إِلَى اللَّ الْمَ

ا؟ ؟ وكيف يكون استنتاجي مفيدً لِكَ ذَ

� . دُ الفكرةَ الرئيسةَ أحدِّ

معظـمَ  � كتابتـي  ـنُ   أضمّ
التفاصيلِ المهمةِ.

� . ةَ أستخدمُ مفرداتي الخاصّ

َأْسَتْنِتُج

؛ فهوَ يقتلُ  يمكنُ للمـدِّ األحمرِ إحداثُ دمارٍ كبيـرٍ
يورَ وبعضَ الحيوانـاتِ الكبيرةِ مثل  األسـماكَ والطُّ
، كما أنَّهُ يؤذي اإلنسـانَ  الفينِ سـالحفِ الماءِ والدَّ

. حالبِ ثًا بهذهِ الطَّ إذا  تناولَ غذاءً ملوَّ

 ، قعَ وقتِ حـدوثِ المدِّ األحمرِ يحـاولُ العلماءُ توُّ
، أوْ  ـواطئِ حالبِ على الشَّ ةِ الطَّ يَّ منْ خاللِ قياسِ كمِّ
منْ خاللِ معلومـاتٍ يتمُّ الحصـولُ عليها باألقمارِ 
ها. وبذلكَ  ياحِ واتِّجاهِ ةِ، مثل سـرعةِ الرِّ االصطناعيَّ
يِّينَ منْ حدوثِ المدِّ  انَ المحلِّ ــكَّ رُ العلماءُ السُّ يحذِّ

. األحمرِ
pÅWGƒ°ûdG ≈∏Y pÖdÉë£dG ná«ªc oAÉª∏©dG o¢ù«≤j
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 Gòg »a o¬oàªs∏©J Ée pá©LGôe ≈∏Y päÉjƒ£ªdG p√ò¡H oø```«©à°SCG . mIG sƒ≤e

. pπ°üØdG

المخلوقاُت 
الحيَُّة 

الخاليا النباتيَُّة 
والخاليا 
الحيوانيَُّة

األنسجُة 
واألعضاُء 
واألجهزُة

ممالُك

وحيدُة الخليَُّة

المملكُة النباتيُة 
والمملكُة الحيوانيُة

∫hC’G pπ°üØdG oá©LGôe    

: páÑ°SÉæªdG páª∏µdÉH pá«dÉ qàdG pπªédG nøe vÓc oπªcCG

الخليَّةُ المملكةُ  
صفةٌ ا   نسيجً

الجهازَ الحيويَّ التَّكاثرِ  

أصغرُ تركيبٍ في المخلوقِ الحيِّ هوَ .............  1 

ا دً دُ ا جُ جميـعُ المخلوقـاتِ الحيِّـةِ تنتـجُ أفـرادً  2 

ـِ ........................ . ب

أكبـرُ مجموعةٍ تصنَّفُ إليهـا المخلوقاتُ الحيةُ   3 

هيَ ........................... .

ا ألداءِ وظيفةٍ  مجموعةُ األعضـاءِ التي تعملُ معً  4 

ى  ........................... معينةٍ في الجسمِ تسمَّ

نَ .......................  تنتظمُ الخاليا المتشابهةُ لتكوِّ  5 

. نةً ي وظيفةً معيَّ يؤدِّ

القدرةُ على صنعِ الغذاءِ ...................... تشتركُ   6 

. باتاتِ فيها جميعُ النَّ
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oá```` s« pªr∏ p©dG oQÉ```` nµ ranC’G nh oäG nQÉ````¡ nªdG

: pá«dÉ sàdG pá∏Ä°SC’G pøY oÖ«LCG

؟  ي الطحالبُ .  إلى أيَّ الممالكِ تنتمِ o∞uæ°UCG  7 

.  أبحثُ عنْ نباتاتٍ حولَ مدرسـتي أوْ  oß``M’CG  8 

بيتي، وأصفُ كيفَ استجابتْ لتغيراتِ البيئةِ منْ 
حولِها.

والنباتـاتِ  الفطريـاتِ  مـنَ  كلٍّ  بيـنَ    o¿QÉ``bCG  9 

والحيوانـاتِ مـنْ حيـثُ طريقةُ الحصـولِ على 
غذائِها.

هُ إذا شاهدتُ  .  ما الذي أستنتجُ oóbÉ sædG oô«µØsàdG  10 

ـرُ إجابتي.  ؟ أفسِّ ةً لها جدارٌ خلويٌّ بالمجهر خليَّ

.  أكتـبُ قصـةً أبيِّـنُ فيهـا فائـدةَ  má``°üb oá``HÉàc  11 

الخميرةِ في حياتِنا اليوميةِ.

: مـا الجزءُ الَّذي  náë«ë°üdG náHÉLE’G oQÉ``àNCG  12 

ةِ  ةِ وال يوجدُ فـي الخليَّ باتيَّ ـةِ النَّ يوجـدُ في الخليَّ
الحيوانيَّةِ؟

.أ.  .ب. الغشاءُ البالزميُّ النَّواةُ
.ج.  يتوبالزمُ .د. السَّ البالستيداتُ الخضراءُ

lCÉ£N rΩCG lÜGƒ°U.  توجدُ البالستيداتُ في جميعِ   13 

خاليَـا المخلوقـاتِ الحيـةِ. هـلْ هـذهِ العبـارةُ 
رُ إجابتِي. ؟ أفسّ صحيحةٌ أم خاطئةٌ

.  الطائفةُ أكبرُ منَ الشـعبةِ. هلْ  lCÉ£N rΩCG lÜGƒ``°U  14 

رُ إجابتِي. ؟ أفسّ هذهِ العبارةُ صحيحةٌ أم خاطئةٌ

نُ النسـيجُ منْ مجموعةٍ  .  يتكوَّ lCÉ£N rΩCG lÜGƒ``°U  15 

منَ الخاليَا المتشابهةِ. هلْ هذهِ العبارةُ صحيحةٌ 
رُ إجابتِي. ؟ أفسّ أم خاطئةٌ

نُ  lCÉ£N rΩCG lÜGƒ°U.  جميعُ المخلوقاتِ التي تتكوّ  16 

ي إلى مملكةِ البكتيريا. هلْ  منْ خليةٍ واحدةٍ تنتمِ
رُ إجابتِي. ؟ أفسّ هذهِ العبارةُ صحيحةٌ أم خاطئةٌ

 
؟ ؟ وكيفَ تصنَّفُ  17  ما المخلوقاتُ الحيَّةُ

oá«JÉÑædG oá«∏ÿG oêPƒ‰

ا لخليةٍ نباتيةٍ، وأسـتعملُ موادَّ . ١ أعمـلُ نموذجً
غذائيةً مختلفةً لعملِ كلِّ جزءٍ منَ الخليةِ على 
أنْ يُظهـرَ النموذجُ الجدارَ الخلويَّ والغشـاءَ 
والميتوكندريـا،   ، والسـيتوبالزمَ  ، الخلـويَّ

وفجواتِ الخليةِ.
دُ مـنْ أنَّ شـكلَ الخليةِ يشـبهُ الصندوقَ . ٢ أتأكَّ

 . وأنَّ لونَها أخضرُ
أثبتُ اسـمَ كلِّ جـزءٍ منْ أجـزاءِ الخليةِ على . ٣

. النموذجِ
حُ وظيفةَ كلِّ جزءٍ.. ٤ أكتبُ فقرةً قصيرةً توضِّ
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mQÉÑàNG oêPƒªf

 :áë«ë°üdG áHÉLE’G QÉàNCG

؟ فيمَ يختلفُ المشرومُ عنِ النباتاتِ  ۱ 

ه.أ.  ال يستطيعُ صنعَ غذائِهِ بنفسِ
.ب.  ال يستطيعُ االنتقالَ منْ مكانٍ إلى آخرَ
.ج.  ي على جدارٍ خلويٍّ يحتوِ
ي خالياهُ على أنويةٍ.د.  تحتوِ

جميـعِ  عـنْ  صحيحـةٌ  التاليـةِ  العبـاراتِ  أيُّ   ۲ 
المخلوقاتِ الحيةِ؟

.أ.  ها منَ األنسجةِ نُ أجسامُ تتكوَّ
.ب.  ها االنتقالُ منْ مكانٍ إلى آخرَ  يمكنُ
تحتاجُ إلى طاقةٍ.ج. 
ها.د.  تغيِّرُ شكلَ

؟ كَ أيٌّ مما يلي يوجد في خاليا جسمِ  ۳ 

.أ.  جدارٌ خلويٌّ
كلوروفيل.ب. 
.ج.  بالستيداتٌ خضراءُ
سيتوبالزم.د. 

أيُّ األشكالِ التاليةِ يشبهُ نموذجَ الخليةِ النباتيةِ؟  ٤ 

أ. 

ب. 

ج. 

د. 
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ها على خزنِ الماءِ  تركيبُ الخليةِ الذي يسـاعدُ  ٥ 
والغذاءِ والفضالتِ هو:

.أ.  الفجواتُ
الميتوكندريا.ب. 
.ج.  البالستيداتُ
.د.  السيتوبالزمُ

ي  أيُّ ممالـكِ المخلوقـاتِ الحيـةِ التاليـةِ تحوِ  ٦ 
مخلوقـاتٍ حيةً وحيدةَ الخليـةِ وأخر عديدةَ 

الخاليا؟

البكتيريا.أ. 
.ب.  الطالئعياتُ
.ج.  النباتاتُ

.د.  الحيواناتُ

ها  أيُّ المجموعاتِ التصنيفيةِ التاليةِ يكونُ أفرادُ  ۷ 
؟ ا في الشكلِ متشابهينَ كثيرً

.أ.  المملكةُ
.ب.  الطائفةُ
.ج.  النوعُ

.د.  الشعبةُ

 : pá«dÉàdG pá∏Ä°SC’G pøY oÖ«LCG

أتخيّـلُ أنَّ أحـدَ األشـخاصِ مـرضَ وذهـبَ إلـى 
ـا مـنَ البكتيريـا دخلَ إلى  هُ أنَّ نوعً ، فأخبـرَ الطبيـبِ
ا،  ، ووصفَ لـه عالجً ه وسـبَّبَ لـهُ المـرضَ جسـمِ

 إال أنَّ المريـضَ أَخـذَ يبحـثُ عنْ عالجـاتِ أخر
ا  هِ ظنًّ للقضـاءِ على جميعِ أنـواعِ البكتيريا في جسـمِ

منهُ أنَّ ذلكَ يساعدُ على الشفاءِ بسرعةٍ.

ا  هل القضاءُ على جميعِ أنواعِ البكتيريا مفيدٌ لهذَ  ۸ 
؟ لماذا؟ الشخصِ

تظهرُ أزهارُ تبّاعِ الشـمسِ في الشـكلِ أدناهُ في 
. وتعدُّ هذهِ الظاهـرةُ أحد األدلةِ  ـهِ االتجاهِ نفسِ
ـى أنَّ النباتـاتِ تقومُ بوظائـفِ المخلوقاتِ  علَ

الحيةِ.

؟ ومـا الوظيفةُ  ها الصورةُ لُ مـا الظاهرةُ التـي تمثّ  ۹ 
يها النباتُ في هذهِ الصورةِ؟ التي يؤدّ

o∫GDƒ°ùdGo™LôªdGo∫GDƒ°ùdGo™LôªdG

١٤٢٦٤٣
٢٢٧٧٤٠
٣٢٨٨٤٢
٤٢٩،٢٨٩٢٧
٥٢٨
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قالَ تعالَى:

النور

 oäÉfGƒ«ëdG  o∞∏àîJ  nº« pa

   ? m¢†©H røY É¡ o°†©H

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

 o∫hC’G o¢SQódG

 É¡ n°†©H päÉfGƒ«◊G o¿QÉbCG n∞«c

? m¢†©ÑH

  pÊÉãdG o¢SQódG

? w…ô≤a O lƒªY É n¡d päÉfGƒ«◊G t…CG

  oådÉãdG o¢SQódG

 pº°ù÷G oIõ¡LCG oóYÉ°ùJ n∞«c

? pAÉ≤ÑdG ≈∏Y päÉfGƒ«◊G

oá«fGƒ«ëdG oáµ∏ªªdG
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páeÉ©dG pIôµØdG oäGOôØe  

 É¡d n¢ù«d läÉfGƒ«M  oäÉ sjQÉ≤aÓdG

. w…ô≤a lOƒªY

 »a máYƒªée oôÑcCG  oäÉ«∏°üØªdG

 , lá«∏°üØe lπLQCG É¡d , päÉjQÉ≤a sÓdG

. láª q°ù≤e É¡ oeÉ°ùLCGh

 lOƒªY É¡d läÉfGƒ«M   oäÉ sjQÉ≤ØdG

. w…ô≤a

 oáàHÉK lájQÉ≤a läÉfGƒ«M  oäÉ«jóãdG

 oô©°ûdG É¡ nª°ùL ƒ o°ùµnj , pIQGôëdG páLQO

. ohôØdG hCG

 røe o¿ sƒµàj lRÉ¡L  t»∏°†©dG oRÉ¡édG

.nΩÉ¶©dG o∑ uôëJ mäÓ°†Y

 oπu∏ëj lRÉ¡L  t»ª°†¡dG oRÉ¡édG

. pábÉ s£dG ≈∏Y p∫ƒ°üë∏d nΩÉ© s£dG
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o∫ shC’G o¢SQ sódG

oá sqjQÉ≤aÓdG oäÉfGƒ«ëdG

 o¬dh , páMÉÑ u°ùdGh pô« s°ùdG »```a É¡ oeóîà°ùj mπLQCG »fÉªK o¬d …òsdG t»ëdG o¥ƒ```∏îªdG É```e

? w…ô≤a lOƒªY o¬d n¢ù«dh , pπcC’Gh pó« s°üdG »a Éª¡ oeóîà°ùj päÉH sÓµdG nøe p¿ÉLhR

? w…ô≤a lOƒªY É¡d n¢ù«d »àsdG iôNC’G oäÉbƒ∏îªdG Ée . o¿ÉWô s°ùdG o¬sfEG
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 ? l¿Gƒ«M p¢VQC’G nIOhO s¿CG o±ô©f n∞«c

o™ sbƒJCG

.»JÉ© tbƒJ oÖàcCG ?ÉkfGƒ«M p¢VQC’G pIOhO røe oπ©éJ »àsdG oäÉØ u°üdG Ée

»JÉ© tbƒJ oÈàNCG

 sºK , máÑWQ más«bQh máØ°ûæe ≈∏Y É¡ o©°VCGh ,≈nH rô nªdG nøe p¢VQC’G nIOhO oêôNoCG  1 

  .»JÉ¶MÓe oπ ué°SCGh , o∑ sôëàJ n∞«c oßM’CG

 ? nçóM GnPÉe .É¡nàcôM oßM’CGh , m∞£∏H p¢VQC’G nIOhO o¢ùªdCG . oßM’CG  2 

.≈nH rôªdG ≈dEG nIOhódG oó«YCGh .»JÉ¶MÓe oπ ué°SCG

 »àsdG  oäGô`̀ t«`̀¨`̀ sà`̀dG  É`̀ ne  ,≈`̀ nHô`̀ª`̀dG  oß```̀M’CG  , mΩÉ````̀ sjCG  pá©°†H  nó©H . oßM’CG  3 

?pIOh tódG páÄ«H »a É¡oà¶M’

nèFÉà sædG o¢ü∏îà°SCG

?É¡ p°ùªd nóæY p¢VQC’G oIOhO râHÉéà°SG n∞«c . oπ°UGƒJCG  4 

  t∫óà°SCG n∞«c ? w»eÉYO lπµ«g p¢VQC’G pIOhód rπg . oèàæà°SCG  5 

  ? n∂dP ≈∏Y

? päÉfGƒ«ëdG nøe É¡o∏©éJ »àsdG p¢VQC’G pIOhO oäÉØ°U Ée  6 

nôãcCG o∞°ûµà°SCG

  oäÉØ°U É¡d rπg ,iôNCG mäÉfGƒ«M oßM’CG  

?É¡ o°ùØf p¢VQC’G pIOhO

 •má s«M m¢VQCG pIOhO

 •máÑ°üN máHôJ

 •mäÉÑf p¥GQhCG

 •máÑWQ más«bQh n∞°TÉæe

:≈dEG oêÉà rMCG

oIƒ£îdG1 

äÉ¶MÓŸG

? o∑ sôëàJ n∞«c

?É¡ p°ùŸ nóæY oçóëj GPÉe

? pIOh tódG oáÄ«H oÒ¨àJ n∞«c

máÑWQ más«bQh n∞°TÉæe
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t»°SÉ°SC’G o∫GDƒ°ùdG

? m¢†©ÑH É¡ n°†©H päÉfGƒ«ëdG o¿QÉbCG n∞«c

oäGOôØªdG

t…QÉ≤a’

oäÉs«éæØ°SE’G

oäÉ©°S sÓdG

oäÉsjƒN sôdG

w»∏NGO lπµ«g

pó∏édG oäÉs«cƒ°T

oäÉs«∏°üØªdG

w»LQÉN lπµ«g

 pIAGô≤dG oIQÉ¡e

 oπ«°UÉØsàdGh oá°ù«F sôdG oIôµØdG

oá°ù«F sôdG oIôµØdGoπ«°UÉØsàdG

←

←

←

? oäÉ sjQÉ≤aÓdG Ée

ها، أو  ؟ أصفُ حيواناتٍ أليفةً أعرفُ كيفَ يمكنُ وصفُ الحيوانـاتِ
 . ها في حديقةِ الحيواناتِ شاهدتُ

هِ واالختالفِ بينَها.   منْ طرائقِ وصفِ الحيواناتِ معرفةُ أوجهِ التَّشابُ
كُ  ها يتحرَّ خلقَ اللهُ تعالى جميعَ الحيواناتِ منْ خاليا كثيرةٍ، ومعظمُ
ةِ أن  ا ولمعظمِ المخلوقاتِ الحيَّ ر عزَّ وجلَّ لهَ ةِ. وقدَّ بطريقتِه الخاصَّ
ةِ، وتحصلَ على طاقتِها منَ  تنموَ وتتكاثَرَ وتستجيبَ للمؤثِّراتِ البيئيَّ
��H����G��F��E��D��C��B��A��﴿ :ه. قـالَ تعالَى الغـذاءِ الَّذي تأكلُ
I��J���K��L���NM��O���P��Q��R��S﴾ هود. 

ةِ الَّتي يتـمُّ تصنيفُ الحيواناتِ بناءً عليها، أنَّ  فاتِ األساسـيَّ منَ الصِّ
ها اآلخرُ ليسَ لهُ  ، وبعضُ ى فقاريَّـاتٍ ، ويسـمَّ ها لهُ عمودٌ فقريٌّ بعضَ
ى جسمها  ضُ الالفقارياتِ يغطِّ . بعْ ى الفقاريَّاتٍ ، ويسمَّ عمودٌ فقريٌّ
ه.  هـا اآلخر له تراكيـبُ داخليةٌ تدعمُ جسـمَ ، وبعضُ أعضـاءٌ صلبـةٌ

. ، وتصنّفُ في ثماني مجموعاتٍ معظمُ الحيواناتِ الفقارياتٌ

»°ùØf oÈàNCG 

 r¿CG oø```µªj »àdG oá```Ø°üdG É``` ne . oπ«°UÉØàdGh oá``°ù«FôdG oIô``µØdG

? päÉfGƒ«ëdG p∞«æ°üJ » pa nΩóîà°ùJ

 É n¡d n¢ù«d »```àdG oäÉfGƒ«ëdG oß```aÉëJ n∞```«c  . oóbÉædG oô``«µØàdG

?É¡p∏µ°T ≈n∏Y w…ô≤a lOƒªY

pó∏édG oäÉ«cƒ°T oäÉ«éæØ°SE’G oäÉ©°SÓdG oäÉjƒNôdG

oäÉ«∏°üØªdG oá«≤∏ëdG o¿GójódG oá«fGƒ£°SC’G o¿GójódG oáë q£°ùªdG o¿GójódG

päÉjQÉ≤aÓdG oäÉYƒªée

oáë q£°ùªdG o¿GójódG

oäÉjƒNôdG

oáë q£°ùªdG o¿GójódG
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? pá sjQÉ≤aÓdG päÉfGƒ«ëdG o¢†©H Ée

oäÉ«éæØ°SE’G

ها  ، ولمعظمِ فقاريّـاتِ اإلسـفنجيَّاتُ هي أبسـطُ الالّ
نُ الجسمُ  ، ويتكوَّ ا لهُ فتحةٌ في أعالهُ شـكلٌ يشبهُ كيسً

. اخلِ فٌ من الدّ ، وهو مجوَّ من طبقتينِ

تعيشُ اإلسـفنجيّاتُ في الماءِ. واإلسـفنجُ المكتملُ 
ا الصغارُ فتكونُ قادرةً على  ، أمّ مــوِّ عديمُ الحركةِ النُّ

. فوِ فوقَ الماءِ الطَّ

( oäÉ qjƒ©ªaƒédG) oäÉ©°SÓdG

ى لوامسَ تشبهُ  سـعاتُ حيواناتٌ لها أجزاءٌ تسـمَّ الالَّ
، ينتهي كلٌّ منها بخاليا السعةٍ تشلُّ بها حركةَ  األذرعَ
فريسـتِها. بعـضُ هـذهِ الحيوانـاتِ عديمـةُ الحركـةِ 
ها اآلخرُ  ، وبعضُ جانُ رْ ا المَ ال تنتقلُ منْ مكانِها، ومنْهَ

. ، ومنها قنديلُ البحرِ و ويسبحُ يطفُ

pôëÑdG pπjóæb oácôM

 ¬ nbÓZEG oº```µMoCGh É kfƒdÉH oï```ØfCG .É kLPƒªf oπ``ªYCG  1 

 o¬ oà∏aoCG sº```K oAGƒ```¡dG o¬æe nÜ sô```°ùàj ’ ≈``` sàM …ó```«H
 pπjóæb p∞jƒéàd É``` kLPƒªf o¿ƒdÉÑdG oπ``` uãªj . kICÉ```éa

. pôëÑdG

?G vôM n¿ƒdÉÑdG oâcôJ GPEG oçóëj …òsdG Ée  2 

 ? o√ oógÉ°TCG …ò``` sdG Ée , n¿ƒ```dÉÑdG o∑ô```JCG . oßM’CG  3 

? pôëÑdG pπjóæb nácôM oêPƒª sædG Gòg oí u°Vƒj n∞«c

← pôëÑdG oπjóæb

pôªMC’G pôëÑdG ‘ lás«fÉLô ne lÖn© o°T ↓

pácôëdG oºjóY nƒgh päÉ©°SÓdG nøe o¿ÉLôªdG
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oäÉ sjƒN sôdG

. ما  يهتمُّ بعضُ الناسِ بجمعِ أشكالٍ مختلفةٍ من األصدافِ من شاطئِ البحرِ
ها ليِّنةٌ  ؟ تعودُ األصدافُ إلى حيواناتٍ الفقاريَّةٍ، أجسامُ مصدرُ هذهِ األصدافِ
. جميعُ الرخوياتِ لها تراكيبُ صلبةٌ لدعمِ وحمايةِ أجسامِها  خويَّاتِ ى الرَّ تسمّ

، ومنها األصدافُ . ها خارجيةٌ اللينةِ، بعضُ هذه التراكيبِ داخليةٌ وبعضُ

خويّاتِ الوحيدةِ  خويّاتِ تعيشُ في الماءِ، و يعدُّ الحلزونُ من الرَّ معظمُ الرَّ
الَّتي تستطيعُ العيشَ على اليابسةِ.

ها  ، وبعضُ خويّاتِ البالغةِ - ومنها المحارُ - تستقرُّ في مكانٍ واحدٍ بعضُ الرَّ
. ارُ واألخطبوطُ يسبحُ بحريةٍ، ومنها الحبَّ

pó∏édG oäÉ q«cƒ°T

؟  ، فما الذي يميِّزُ هذهِ المخلوقاتِ نفذُ البحرِ في شوكيَّاتِ الجلدِ يصنَّف قُ
ى  ةٌ تسمَّ ا دِعامةٌ داخليَّ ا، ولها أيضً شـوكيَّاتُ الجلدِ لها جلدٌ يحملُ أشواكً

. اخليَّ الهيكلَ الدَّ

l¿hõ∏M

»°ùØf oÈàNCG 

 , päÉq«éæØ°SE’G øe wπc o¬nHÉ°ûàJ nº«a  . oπ«°UÉØsàdGh oá°ù«F sôdG oIôµØdG

? pó∏édG päÉq«cƒ°Th , päÉjƒN sôdGh , päÉ©°SÓdGh

? pAÉªdG nâëJ päÉ©°SÓdG o™«ªL o¢û«©J GPÉªd . oóbÉ qædG oô«µØsàdG

πÑbó©H

  ? pô£îdÉH t¢ùëj Ée nóæY p•ƒÑ£NCÓd oçóëj GnPÉe

?¬ndƒM Éªd É k¡HÉ°ûe o¬ofƒdh p•ƒÑ£NC’G oπµ°T o¿ƒµj pø«JQƒ°üdG u…CG »a , oô¶fCG : lOÉ°TQEG

nIQƒ°üdG oCGôbCG

pôëÑdG oòØæb
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 ? oäÉs«∏°üØªdG Ée

. لها أرجلٌ  المفصليـاتُ أكبرُ مجموعةٍ في الالفقاريَّاتِ
مةٌ إلى أجزاءٍ.  ها مقسَّ ، وأجسامُ ةٌ مفصليَّ

ـرطانُ -  وبيـانُ والسَّ بعـضُ المفصليّـاتِ - ومنهـا الرُّ
هـا اآلخرُ - ومنها  ، وبعضُ ـسُ عنْ طريقِ الخياشـيمِ تتنفَّ
ـسُ عـنْ طريـقِ أنابيبَ  الحشـراتُ والعنكبيـاتُ - تتنفَّ

 . ) دقيقةٍ تفتحُ عندَ سطحِ الجسمِ يْباتٍ صَ (قُ

 ، وللمفصليَّـاتِ هيـكلٌ خارجيٌّ صلبٌ يحمي الجسـمَ

»°ùØf oÈàNCG 

 oäÉØ u°üdG Ée . oπ«°UÉØsàdGh oá``°ù«F sôdG oIôµØdG

? päÉq«∏°üØªdG o™«ªL É¡«a o¬HÉ°ûàJ »àsdG

 øe tó©J päGô```°ûëdG o™«ªL . oóbÉ qædG oô``«µØsàdG

 ? läGô°ûM päÉq«∏°üØªdG tπc rπ```¡a , päÉ``` q«∏°üØªdG

. n∂dP oí u°VhCG

و. ما تنمُ ها الخارجيَّ عندَ     معظمُ المفصليّاتِ تطرحُ هيكلَ

ـه رطبًـا. وتنقسـمُ المفصليَّـاتُ إلـى أربـعِ  ويحفظُ
 ، ، والعديدةُ األرجلِ : الحشـراتُ ، هيَ مجموعـاتٍ

. ، والعنكبياتُ والقشرياتُ

päÉ«∏°üØªdG oäÉYƒªée

l¿ÉWô°S

o≠∏Ñj oå«M ; päÉsjQÉ≤aÓdG øe máYƒªée nôÑcCG oäGô°ûëdG oπ uµ°ûJ 

. ḿ ƒf p¿ƒ«∏e øe nôãcCG É¡ pYGƒfCG oOóY

 pπ oLQC’G oäGPh , kÓ rL pQ 44 tΩCG : pπLQC’G pIójó©dG päÉfGƒ«ëdG nøe

. p∞dC’G pπ oLQC’G oäGPh , páÄªdG

 päÉjô°û≤dG nøe 

 o¿É«Hh tôdG

. oäÉfÉWô s°ùdGh

oÖcÉæ©dG päÉ«Ñµæ©dG øe 

. oÜQÉ≤©dGh

pπLQC’G oIójóY

pπLQC’G oäGhP lá°TGôa

oäGô°ûëdG

oäÉjô°û≤dG

läƒÑµæY

oäÉ«Ñµæ©dG

 pπ oLQC’G oäGPh , kÓ rL pQ 44 tΩCG : pπLQC’G pIójó©dG päÉfGƒ«ëdG nøe

pπLQC’G oIójóY

pπLQC’G oäGhPoäGhP
p∞dC’G pπLQC’G 

oäGhP
páÄªdG pπLQC’G
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? o¿Gój uódG o∞sæ°üJ n∞«c

فهنـاكَ  ؛  األرضِ دودةَ  تشـبهُ  الديـدانِ  كلُّ  ليـسَ 
، منها:  بيعةِ يدانِ في الطّ مجموعاتٌ عديدةٌ منَ الدّ

( oáë£∏ØªdG) oáë s£°ùªdG o¿Gój uódG

، لها رأسٌ  حةٌ ها إليها، أجسامٌ مسـطَّ  كما يشـيرُ اسمُ
 ، حةُ أبسـطُ أنـواعِ الديدانِ يـدانُ المسـطَّ . الدّ وذيـلٌ
ها يعيشُ داخلَ أجسـامِ  ، وبعضُ هـا غيرُ ضارٍّ ومعظمُ

 .حيواناتٍ أخر

oá s«fGƒ£°SC’G o¿Gój uódG

يدانِ  . معظـمُ الدِّ  لها أجسـامٌ رفيعـةٌ ونهاياتٌ مدببةٌ
. ةِ تعيشُ داخلَ أجسامِ بعضِ الحيواناتِ األسطوانيَّ

oá s«≤∏ëdG o¿Gój uódG

نُ  . تتكوَّ ةِ يـدانِ الحلقيَّ  تنتمـي دودةُ األرضِ إلى الدِّ
، والجسمُ  ِ من ثالثِ طبقاتٍ ة يدانِ الحلقيَّ أجسامُ الدّ
ــمٌ إلى حلقاتٍ متماثلةٍ ما عدا الرأسَ ونهاياتِ  مقسَّ
يـدانُ الحلقيَّـةُ علـى اليابسـةِ،  ، وتعيـشُ الدّ يـلِ الذَّ
وأعـدادٌ قليلـةٌ منها تعيـشُ داخلَ أجسـامِ حيواناتٍ 

.أخر

»°ùØf oÈàNCG 

 päÉYƒªéªdG o∞°UCG . oπ«°UÉØsàdGh oá°ù«F sôdG oIôµØdG

. p¿Gój uó∏d nçÓsãdG

 »àsdG o¿Gó```j qódG oπ°üëJ nø```jCG røe . oóbÉ qædG oô``«µØsàdG

 pΩR sÓdG pAGò¨dG ≈∏Y päÉ```fGƒ«ëdG pΩÉ°ùLCG nπNGO o¢```û«©J

?Ég uƒªæd

. pás«≤∏ëdG p¿Gój uódG nøe p¢VQC’G oIOhO

lás«fGƒ£°SCG lIOhO

láë s£°ùe lIOhO

يدانِ  . معظـمُ الدِّ  لها أجسـامٌ رفيعـةٌ ونهاياتٌ مدببةٌ
. ةِ تعيشُ داخلَ أجسامِ بعضِ الحيواناتِ األسطوانيَّ

láë s£°ùe lIOhO

 päÉYƒªéªdG o∞°UCG 

 »àsdG o¿Gó```j qódG oπ°üëJ nø```jCG røe 

 pΩR sÓdG pAGò¨dG ≈∏Y päÉ```fGƒ«ëdG pΩÉ°ùLCG nπNGO o¢```û«©J. pás«≤∏ëdG p¿Gój uódG nøe p¢VQC’G oIOhO
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lQ sƒ°üe l¢ü sî∏e

 n¢```ù«d  läÉ```fGƒ«M  , oäÉ`` sjQÉ≤asÓdG

 , oäÉs«éæØ°SE’G . w…ô```≤a lOƒ```ªY É```¡d
 oäÉs«cƒ°Th , oäÉsjƒN sôdGh , oäÉ©°S sÓdGh
.lá sjQÉ≤a’ läÉfGƒ«M É¡ o©«ªL pó∏édG

 nø```e  lá```Yƒªée  oäÉ`` s«∏°üØªdG

 , lá s«∏°üØe lπ```LQCG É```¡d päÉ```fGƒ«ëdG
 . mAGõLCG ≈```dEG lá```ª s°ù≤e É```¡ oeÉ°ùLCGh
 máYƒªée oô```ÑcCG  »g oäÉ``` s«∏°üØªdG

. päÉsjQÉ≤aÓdG »a

 mäÉYƒªée ≈```dEG o¿Gój uódG ó qô```ØàJ
 , oá```ë s£°ùªdG  É```¡æe  , mIó```jóY

. oá s«≤∏ëdGh , oá s«fGƒ£°SC’Gh

…QÉµ ranCG oº u¶nfoCG  

 »```a  pá```æ s«ÑªdÉc  ká``` sjƒ£e  oπ```ªYCG
 ¬oàª∏©J Ée É```¡«a o¢ü uîdCG , pπµ``` s°ûdG

. pá sjQÉ≤aÓdG päÉfGƒ«ëdG pøY

oÖàcCGh oç sóëJCGh oô qµaCG

 lá«∏NGO láeÉYO pó∏édG päÉs«cƒ°ûd  . oäGOôØªdG  1 

. .............. ≈ sª°ùJ
  oóFGƒa Ée  . oπ«°UÉØsàdGh oá°ù«F sôdG oIôµØdG  2 

 ? u»LQÉîdG pπµ«¡dG tQÉ°†eh
oá°ù«F sôdG oIôµØdGoπ«°UÉØsàdG

 o¢```†©H o¢```û«©J ’ GPÉ```ªd . oóbÉ sædG oô``«µØ qàdG  3 

 É```¡æeh - pá```æ u«s∏dG pΩÉ```°ùLC’G päGP päÉ```fGƒ«ëdG
? pá°ùHÉ«dG ≈∏Y - oäÉ©°S sÓdG

 t…CG . ná`̀ë`̀«`̀ë`̀ s°`̀ü`̀dG ná``̀HÉ``̀LE’G oQÉ``̀à``̀NCG  4 

? päÉsjQÉ≤a sÓdG nøe pá«dÉsàdG päÉfGƒ«ëdG
. oáµª s°ùdG - Ü    . oô°ù sædG – CG  

 .( o¿ÉÑ©ãdG) oá s«ëdG – O  . o¿É«Hh tôdG - `L  
 oá s« u°UÉîdG Ée . náë«ë s°üdG náHÉLE’G oQÉàNCG  5 

: oäÉs«∏°üØªdGh oäÉsjƒN sôdG É¡«a o∑ôà°ûJ »àsdG
. w…ô≤a lOƒªY É¡d – CG  

. w…ô≤a lOƒªY É¡d n¢ù«d - Ü  
. lá s«LQÉN oπcÉ«g É¡d - `L  

. pácôëdG ≈∏Y mIQOÉb oô«Z – O  
 päÉfGƒ«ëdG o¿QÉbCG n∞«c . t»°SÉ°SC’G o∫GDƒ``°ùdG  6 

? m¢†©ÑH É¡ n°†©H

ممالُك

وحيدُة الخليَُّة

المملكُة النباتيُة 
والمملكُة الحيوانيُة

oäÉq jQÉ≤asÓdG

oäÉq«∏°üØªdG

o¿GójuódG

ká°üb oÖàcCG

 É¡«a o∞°UCG ¬``` pfÉ°ùd ≈∏Y ká s°üb oÖ```àcCGh ,ÉvjQÉ≤a’ É``` kfGƒ«M oQÉ```àNCG
. o¢û«©j n∞«c

É k≤°ü∏e oπªYCG

  oÖàcCGh , päÉ``` sjQÉ≤a sÓdG päÉYƒªée p¬```«a oí u°VhCG É k≤°ü∏e oπ```ªYCG
. nΩƒ°S tôdGh nQƒ t°üdG É keóîà°ùe Ég nAÉª°SCG

oáHÉàµdGh oΩƒ∏©dG tøØdGh oΩƒ∏©dG 

www.obeikaneducation.com :أرجعُ إلى      61oºjƒ≤àdG



62 o™ t°S nƒ sàdGh oAG nô rKpE’G

o∞«æ°üàdG : pAÉ°ü≤à°S’G oIQÉ¡e

، هما: الحيواناتُ الفقاريّةُ  تُصنَّفُ الحيواناتُ في مجموعتينِ
؛ وذلكَ بناءً على وجودِ عمودٍ فقريٍّ أوْ  والحيواناتُ الالفقاريّةُ
ةَ بناءً على  ه. وقدْ صنّفَ العلماءُ المخلوقاتِ الحيّ عـدمِ وجودِ

. الخصائصِ المشتركةِ التي تتشاركُ فيها هذهِ المخلوقاتُ

وتعتمدُ إحد طرائقِ تصنيفِ الحيواناتِ على وجودِ العمودِ 
. لِ وترتيبِ أجزاءِ أجسامِ تلكَ الحيواناتِ ، أو وفقَ تماثُ الفقريِّ

oºq∏©JCG←

∞o أضعُ األشياءَ التي تشتركُ في خصائصَ معينةٍ  qæ°UCG ما عندَ
 ، في مجموعةٍ واحدةٍ. فالتصنيفُ طريقةٌ جيدةٌ لتنظيمِ البياناتِ
؛  ـرِ خصائصِ بعـضِ المجموعاتِ نُ منْ تذكّ لـذا فإنَّنـي أتمكّ
رُ خصائـصِ آالفِ المجموعـاتِ . ومنَ  إذْ مـنَ الصعـبِ تذكّ
؛ ألنَّها  المهمِّ االحتفـاظُ بالمالحظاتِ الجيدةِ عنـدَ التصنيفِ
ني على معرفةِ سـببِ تصنيفِ األشياءِ ضمنَ مجموعةٍ  تساعدُ

. ني على تصنيفِ األشياءِ في المستقبلِ واحدةٍ، كما تساعدُ

oÜ qôLCG←

لُ يعني  . التماثُ ةِ التماثـلِ ``∞o الحيواناتِ بنـاءً على خاصيّ qæ°UCG

وجودَ أجزاءٍ منْ جسـمِ الحيوانِ يتَشـابَهُ معَ أجزاءٍ أخر حولَ 
خطٍّ أو نقطةٍ مركزيةٍ.

– لها تماثلٌ   kÓ``ãe p¢TGô nØdÉc – ِفمعظـمُ المخلوقـاتِ الحيّـة
ها منَ المخلوقاتِ  ـا غيرُ يْها. أمّ هَ جانبَ ؛ وهذا يعني تشـابُ جانبيٌّ
؛ وهذا يعني  - فلها تماثلٌ شـعاعيٌّ الحيّـةِ – كنجمِ البحرِ مثـالً
ا القليلُ منَ  . أمّ ها منْ نقطةٍ مركزيةٍ في الوسطِ دَ أجزاءِ جسمِ تمدُّ

. ها عديمةُ التماثلِ الحيواناتِ فأجسامُ

ثعلبٌ

قنديلُ البحرِ

اخلفاشُ



www.obeikaneducation.com :أرجعُ إلى      63o™ t°S nƒ sàdGh oAG nô rKpE’G

خنفساءُ

o¿Gƒ«◊G

oAÉ°ùØæÿG

Ö∏©ãdG

 o¿Gƒ«M

 pèæØ°SE’G

tÊGƒ£°SC’G

 
llll

πKÉ“

q l
»ÑfÉL

 
l

πKÉ“

q
»YÉ©°T

nπKÉ“ ’

 1   أنظرُ إلى صور الحيوانات في الصفحتين، 

وابحث عن صورٍ أخر للحيوانات نفسها.

ها على لوحةٍ،   2    أكتبُ أسماءَ الحيواناتِ كلِّ

. كما في الشكلِ

o≥ qÑWCG ←
 1    أدرسُ البياناتِ التي على اللوحةِ، وأبيّنُ 

 ، عددَ الحيواناتِ التي لها تماثلٌ شعاعيٌّ
 ، والحيوانـاتِ التـي لهـا تماثـلٌ جانبـيٌّ

. والحيواناتِ عديمةُ التماثلِ

 2    أبحثُ فـي المجالتِ أو فـي اإلنترنتِ عنْ 

ها إلـى لوحتي.  ، وأضيفُ صـورٍ لحيوانـاتٍ
يمكنُ أنْ أعمـلَ لوحةً جديـدةً ألقارنَ بينَ 

. الحيواناتِ

ـا  وفقً هـا  أضفتُ التـي  الحيوانـاتِ   o∞`` qæ°UCG    3 

لِها. لتماثُ

``∞o جميـعَ الحيواناتِ بطريقـةٍ جديدةٍ،  qæ°UCG   4 

ةٍ  ا للحجـمِ واللـونِ أو أيِّ خاصيّ وذلـكَ تبعً
ـلُ مـعَ زمالئـي بمـا  هـا ، ثـمَّ أتواصَ أختارُ

. لْتُ إليهِ منْ نتائجَ توصّ

حيوانُ اإلسفنجِ األسطواينُّ

سلحفاةُ الصحراءِ

»JÉ¶MÓe



»fÉãdG  o¢SQ sódG

oá sjQÉ≤ØdG oäÉfGƒ«ëdG

 r»dGƒM oôc sòdG o¿õjh , pá°ùHÉ«dG ≈∏Y o¢û«©J »àsdG päÉfGƒ«ëdG pº```î°VCG røe oá```∏n« pØdG

 pºéëdG pIô```«ÑµdG päÉ```fGƒ«ëdG p™```«ªL nø«H l∑ô```à°ûe lA»```°T n∑É```æg .º```éc 6800

?nƒg Ée ,É¡ pfRh pºYód

64 oáÄ«¡àdG



 ? u…ô≤ØdG pOƒª©dG oáØ«Xh Ée 

o™ sbƒJCG

 n¢ù«d l¿Gƒ«M rΩCG w…ô≤a lOƒªY o¬d l¿Gƒ«M : nôÑcCG ÉkfRh nπªëj r¿CG o™«£à°ùj Éª¡ tjCG

 .»JÉ© tbƒJ oÖàcCG ? w…ô≤a lOƒªY o¬d

»JÉ© tbƒJ oÈàNCG

 o™`̀HQCG  o¬`̀d  m¿Gƒ«ëd  p∫É°ü∏°üdG  nø`̀e  É kLPƒªf  oπªYCG .É kLPƒªf  oπªYCG  1 

 . w…ô≤a lOƒªY ¬d n¢ù«dh , mπLQCG

 s¿CG oó scCÉJCGh x…ô≤a mOƒªY pOƒLh n™e p∫hC’G pêPƒªsæ∏d kÓKÉªe É kLPƒªf oπªYCG  2 

 pêPƒªsædG oπªY oøµªj . p∫hC’G pêPƒªædG oπµ°Th oºéM o¬d n»fÉãdG nêPƒªædG

. pº∏≤dG n∫ƒM p∫É°ü∏ s°üdG p™°VƒH

 uπc  ≈∏Y  p∫É°ü∏ s°üdG  nø`̀e  pºéëdG  nájhÉ°ùàe  mäGô`̀c  o™°VCG . oßM’CG  3 

 nπÑb mêPƒªf tπc ¬o∏ sªëàj …òsdG t»aÉ°VE’G o¿RƒdG Ée , p¬ pfRh pIOÉjõd mêPƒªf

?nQÉ¡æj r¿CG

nèFÉà sædG o¢ü∏îà°SCG

  ? nôÑcCG ÉkfRh oπªëj pø«LPƒªsædG t…CG  4 

? pá°ùHÉ«dG ≈∏Y o¢û«©J »àsdG päÉfGƒ«ë∏d u…ô≤ØdG pOƒª©dG oIóFÉa Ée  5 

? pAÉªdG nâëJ o¢û«©j m¿Gƒ«ëd u…ô≤ØdG pOƒª©dG oóFGƒa Ée . oèàæà°SCG  6 

nôãcCG o∞°ûµà°SCG

 . u…ô≤ØdG  pOƒª©dGh  pπ oLQCÓd  É keÓbCG  É keóîà°ùe  ,ÉkãdÉK  É kLPƒªf  oπªYCG  

 oπuãªJ  GPÉe  ? pøjôNB’G  pø«LPƒªsædG  pøY  oådÉãdG  oêPƒªædG  o∞∏àîj  n∞«c

? pπLQC’G »a oΩÓbC’G

 •. m∫É°ü∏°U

 •m¢UÉ°UQ pº∏b

oIƒ£îdG2 

oIƒ£îdG2 

:≈dEG oêÉà rMCG
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 »a u…ô≤ØdG pOƒª©dG nójóëJ o™«£à°SCG rπg

 ? páµª s°ùdG p√òg

t»°SÉ°SC’G o∫GDƒ°ùdG

? w…ô≤a O lƒªY É n¡d päÉfGƒ«ëdG t…CG

oäGOôØªdG

oäÉ sjQÉ≤ØdG

pIQGôëdG páLQO oáàHÉK

pIQGôëdG páLQO oIôu«¨àe

  oäÉs«FÉeôÑdG

o∞MGh sõdG

   oQƒ« t£dG

oäÉs«jósãdG

 pIAGô≤dG oIQÉ¡e

 oáfQÉ≤ªdG

l±ÓàNGl±ÓàNG l¬HÉ°ûJ

←←

←

←

? oäÉ sjQÉ≤ØdG Ée

يورِ  نا وبينَ أجسـامِ الطُّ ءُ المشـتركُ بيـنَ أجسـامِ ـيْ ، ما الشَّ رَ تُ
هِ المخلوقاتِ لها  فادعِ واألفاعي؟ جميـعُ هـذِ واألسـماكِ والضَّ

. عمودٌ فقريٌّ

. ويمثِّلُ  العمـودُ الفقريُّ هوَ ما يميِّـزُ الفقاريَّاتِ منَ الالفقاريَّاتِ
اخليِّ الَّذي يدعمُ الجســمَ  ا منَ الهيكلِ الدّ العمودُ الفقريُّ جزءً
 ، ةِ الحركـةِ للحيواناتِ الثَّقيلةِ. بعـضُ الفقاريّاتِ يَّ ويسـمحُ بحرّ
ا.  ها كثيرً ، ال تتغيَّرُ درجةُ حرارةِ أجسـامِ يورُ والثَّدييَّاتُ ومنها الطُّ
وهـذهِ الحيوانـاتُ تَسـتخدمُ طاقةَ الغـذاءِ لتحافظَ علـى درجةِ 
. ى الحيواناتِ الثابتةَ درجةِ الحرارةِ ، وتسمَّ ها ثابتةً حرارةِ أجسامِ

واحـفُ فتعـدُّ مـنَ الحيواناتِ  ـا األسـماكُ والبرمائيَّـاتُ والزَّ أمَّ
، أيْ الَّتي ال تسـتطيعُ تنظيمَ درجةِ حرارةِ  المتغيِّرةِ درجةِ الحرارةِ
ـا لدرجةِ حرارةِ البيئـةِ المحيطةِ بها،  رُ تبعً أجسـامِها؛ حيـثُ تتغيَّ

وتستمدُّ حرارتَها منها.

: األسـماكُ العديمةُ  ، هيَ ـمُ الفقاريَّـاتُ إلى سـبعِ طوائـفَ  تقسَّ
 ، ةُ ، واألسماكُ العظميَّ ةُ )، واألسـماكُ الغضروفيَّ ةُ يَّ الفكِّ (الالفكِّ

. ، والثَّدييَّاتُ يورُ ، والطُّ واحفُ ، والزَّ والبرمائيّاتُ
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o∑Éª°SC’G

 : تنقسـمُ األسـماكُ إلى ثالثِ طوائـفَ هيَ
واألسـماكُ   ، الفـكِّ العديمـةُ  األسـماكُ 

 . ةُ ، واألسماكُ العظميَّ ةُ الغضروفيَّ

تحتـوي هيـاكلُ األسـماكِ العديمـةِ الفـكِّ 
ى  ةٍ مرنةٍ تسمَّ ةِ على مادَّ واألسماكِ الغضروفيَّ
ةَ الموجودةَ  ـبهُ المـادَّ ، وهـوَ يُشْ الغضـروفَ
، وفِـي صوانِ أذنِ  فيِ هيكلِ سـمكِ القرشِ

هِ.  مةِ أنفِ اإلنسانِ ومقدِّ

ا بينَ  عً ةُ فهيَ األكثرُ تنوُّ ا األسـماكُ العظميَّ أمَّ
ها  نُ هياكلُ ، وتتكـوَّ جموعـاتِ الفقاريَّـاتِ مَ
. ومنَ  ها القشورُ ي أجسامَ ، وتغطِّ منَ العظامِ

. ةِ الكنعدُ والهامورُ األسماكِ العظميَّ

oäÉ«jóqãdG

pIQGô◊G páLQO oáàHÉãdG

oQƒ« q£dG

láq«ahô°†Z láµª°S

láq« qµa’ láµª°S

o∞MGhR

láq«ª¶Y láµª°S

oäÉq«FÉeôH

pIQGô◊G páLQO oI uÒ¨àŸG

päÉ qjQÉ≤ØdG o∞FGƒW

»°ùØf oÈàNCG 

 p∞FGƒ s£dG o∑É```ª°SCG o¬HÉ°ûàJ nº```«a . o¿QÉbCG

? o∞∏àîJ nº«ah , pçÓsãdG

 oäÉfGƒ«ëdG oπcCÉJ GPÉªd . oóbÉ qædG oô«µØsàdG

 nø```e  nô```ãcCG  pIQGô```ëdG  pá```LQO  oá```àHÉãdG

? pIQGôëdG páLQO pIôu«¨àªdG päÉfGƒ«ëdG

 pIQGôëdG  páLQO  oáoàHÉK  päÉsjQÉ≤ØdG  päÉYƒªée  t…CG

? pIQGôëdG páLQO oôq«¨àe É¡ tjCGh

 päÉbƒ∏îªdG p∞```FGƒW pAÉª°SCG ≈dEG oô```¶fCG : lOÉ°TQEG

. páªFÉ≤dG »a m¿ƒd uπc nâëJ

nIQƒ°üdG oCGôbCG
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ĺ óØ°V

?iôNCG läÉ sjQÉ≤a n∑Éæg rπg

oäÉs«FÉeôÑdG

ـلمندراتُ تعـدُّ مـنَ  فـادعُ والسّ ، ومنهـا الضَّ البرمائيَّـاتُ
الحيواناتِ المتغيِّرةِ درجةِ الحرارةِ. 

 ، ا مـن دورةِ حياتِهـا فـي الماءِ ـي البرمائيَّـاتُ جـزءً تقضِ
وتقضي الجزءَ اآلخرَ على اليابسةِ. 

؛  فدعِ في الماءِ مثلَ جميعِ البرمائيَّاتِ تبدأُ دورةُ حياةِ الضِّ
، وله خياشيمُ  يْبةَ نَ ا يخرجُ منهُ أبو ذُ حيثُ تضعُ األنثى بيضً
لُ هذهِ  و تتحوَّ ما ينمُ هُ على العيشِ في الماءِ، وعندَ تسـاعدُ

نَ منَ العيشِ على اليابسةِ.  الخياشيمُ إلى رئاتٍ ليتمكَّ

نْ طريقِ الجلدِ  سُ عَ ومـعَ أنَّ للبرمائيَّاتِ رئاتٍ فهـي تتنفَّ
ها  ها رطبًا، وإذا جفَّ جلدُ ا. لذا يجبُ أنْ يكونَ جلدُ أيضً
. وألجلِ ذلكَ تعيشُ البرمائيَّاتُ قربَ الماءِ  فإنَّهـا تموتُ

. باستمرارٍ

o∞MGh sõdGh oäÉ s«FÉeôÑdG

? ṕ OÉØ s°†dG pøY »dÉë s°ùdG o∞∏àîJ n∞«c

.É¡æe xπµH ná£«ëªdG náÄ«ÑdG oßM’CG : lOÉ°TQEG

nIQƒ°üdG oCGôbCG

. pº«°TÉ«îdÉH o¢ù sØæàjh oíÑ°ùjh , ná°†«ÑdG náÑ«fP ƒHCG o¢ù≤Øj
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lá«∏ë°S

p∞MGnh sõdG nø pe oAÉnHô pëdG

. الزواحفُ لها جلدٌ جافٌّ وخشنٌ

o∞MGh sõdG

 . واحفِ ابي إلى الزَّ رَ الحَ الحفُ وَ حالي والثَّعابينُ والسَّ تنتمي السَّ
واحفُ منَ الحيواناتِ المتغيِّرةِ درجةِ الحرارةِ الَّتي تعيشُ  والزَّ
يها  ى بحراشـفَ أو صفائحَ تحمِ ها مغطًّ علـى اليابسـةِ، وجلدُ
سُ عـنْ طريقِ  مـنْ فقدانِ المـاءِ. وهـذهِ المخلوقـاتُ ال تتنفَّ

. ، بل تعتمدُ على رئتيْها في ذلكَ ها كالبرمائياتِ جلدِ

. .الزواحفُ لها جلدٌ جافٌّ وخشنٌ الزواحفُ لها جلدٌ جافٌّ وخشنٌ
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pQƒ«£dG o¿Gô«W

 ,º°S 5 ¬ o°VôY É``` v«bQh É``` k£jô°T t¢```übCG . o¢ù«bCG  1 

.º°S20 o¬ odƒWh

 p±ÓZ nø«H o¬```æe º°S2 oâ``` uÑKCG .É kLPƒªf o™``æ°UCG  2 

. nÜÉàµdG o≥∏ZCG sºK ,≈dhC’G pábQƒdGh pÜÉàµdG

 oá∏jƒ£dG ¬``` oà saÉM o¿ƒ```µJ oå«ëH nÜÉ```àµdG o∂```°ùeoCG  3 

 ,»ªa nÜô```b t»```æãªdG p§```jô°ûdG o±ô```Wh ká```«≤aCG
. p§jô s°ûdG pOGóàeG ≈∏Y oïØfCGh

? p§jô°ûdG ≈∏Y oïØfCG Ée nóæY oçóëj GPÉe  4 

 pIô```FÉ£dGh  pô```FÉ s£dG  pìÉ```æL  oπµ```°T . oèàæà°SCG  5 

 oí```ª°ùj É```ªgÓµa , p¿É```¡HÉ°ûàe
 pí£ s°ùdG  ≈```∏Y  pAGƒ```¡dG  pQhôªH
 pí```£ s°ùdG ø```e nô```ãcCG u…ƒ```∏©dG

 oóYÉ°ùj n∞«c . u»∏Ø t°ùdG
 ≈∏Y  nôFÉ s£dG  n∂```dP

? p¿Gô« s£dG

 pIô```FÉ£dGh  pô```FÉ s£dG  pìÉ```æL  oπµ```°T
 oí```ª°ùj É```ªgÓµa , p¿É```¡HÉ°ûàe

 pí£ s°ùdG  ≈```∏Y  pAGƒ```¡dG  pQhôªH
 pí```£ s°ùdG ø```e nô```ãcCG u…ƒ```∏©dG

 oóYÉ°ùj n∞«c . u»∏Ø t°ùdG

oQƒ« q£dG

الحـرارةِ،  درجـةِ  ثابتـةُ  فقاريَّـةٌ  حيوانـاتٌ  يـورُ  الطُّ
، ولهـا مناقيرُ  ةً بقيهـا دافئـةً وجافَّ لهـا ريـشٌ خفيفٌ يُ
، ويوجدُ على  ورجالنِ تنتهيانِ بقدمينِ لهما مخالبُ

 . أقدامِها حراشفُ

ها  ا ريشٌ إالَّ أنَّ بعضَ علـى الرغمِ منْ أنَّ كلَّ الطيـورِ لهَ
يورِ القادرةِ  ل اللهُ تعالى للطُّ . وقدْ جعَ الَ يستطيعُ الطيرانَ
، كما  ةً ، ورئاتٍ قويَّ فةً ا خفيفةً مجوَّ يرانِ عظامً علـى الطَّ
ةَ يُسـاعدانِها على  أنَّ شـكلَ أجنحتِها وعضالتِها القويَّ

    Ê   É  È  Ç﴿ :قال تعالى . يرانِ االرتفاعِ والطَّ
  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë

Ú  Ù     Ø  ×  Ö﴾ النحل 
، وترقدُ معظمُ الطيورِ  هُ سميكٌ ا قشرُ تضعُ الطيورُ بيضً

. على البيضِ لتبقيَه دافئًا إلى أنْ يفقسَ

»°ùØf oÈàNCG 

 päÉq«FÉeôÑdG nø```e xπc oó```∏L o∞∏àîj n∞```«c . o¿QÉbCG

? m¢†©H røY o¬°†©H pQƒ« t£dGh p∞MGh sõdGh

 o¢û«©dG »```dÉë s°ù∏d oøµªj rπ```g . oóbÉ qædG oô``«µØsàdG

?GPÉªd ?G vóL mIOQÉH máÄ«H »a

 oäÉfGƒ«ëdG n»g oQƒ«£dG

 » u£¨j  »àdG  oIó`̀«`̀Mƒ`̀dG

. o¢ûjôdG É¡ nª°ùL

pQƒØ°ü©dG pΩób o∞°TGôM
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 ? oäÉs«jósãdG Ée

الثَّدييَّـاتُ فقاريـاتٌ ثابتـةُ درجةِ الحـرارةِ. لها شـعرٌ أو فروٌ 
ها، وتعيشُ في معظمِ البيئاتِ على اليابسةِ وفي  و جسمَ يكسُ

ها. ى صغارَ ، كما أنَّها ترعَ الماءِ وبينَ األشجارِ

تصنَّفُ الثَّدييَّاتُ في ثالثِ مجموعاتٍ بحسبِ طريقةِ والدةِ 
ا.  ها يضعُ بيضً ها، وبعضُ ها.معظمُ الثدييّاتِ تلدُ صغارَ صغارِ
ها. ونحنُ  وإنـاثُ الثدييـاتِ تنتجُ الحليـبَ إلرضـاعِ صغارِ
؛ فهوَ شرابٌ لذيذٌ وغذاءٌ مفيدٌ  نتناولُ حليبَ بعضِ الثديياتِ
هِ عظمةُ الخالقِ سـبحانَهُ وتعالَى  ـى في تكوينِهِ ونقاوتـِ تتجلَّ

. قالَ تعالَى:  هُ وحكمتُ
 النحل

 päÉs«jósãdG øe o¢TÉ sØîdG

. oô«£j o¬sæµd

É k°†«H o™°†J läÉs«jóK

 p¿És«jóãdG §ÑdG QÉ≤æe h t»cƒ°ûdG pπªsædG oπ pcBG

. n¢†«ÑdG p¿É©°†j p¿Gò∏dG p¿Gó«MƒdG

l¢ù«c É¡d läÉ s«jóK

 nπNGO nQÉ¨ u°üdG p¿Óªëj ’GƒµdGh oô¨æµdG

.Ég tƒªf nπªàµj ≈sàM m¢ù«c

 pΩÉ°ùLC’G nπNGO ƒ oªæJ läÉ s«jóK

 läÉq«jóKh oOhô≤dGh o¢TÉ qØîdGh o±GôîdG

.É¡ pJÉ¡ seCG pΩÉ°ùLCG nπNGO ƒ oªæJ iôNCG

»°ùØf oÈàNCG 

 nº```«ah  ? oäÉ``` s«jósãdG  o¬```nHÉ°ûàJ  nº```«a . o¿QÉbCG

? o∞∏àîJ

 øe É kYƒf lº```dÉY n∞°ûàcG . oóbÉ qædG oô``«µØsàdG

 n∞«µa . päÉs«jósãdG nøe o¬sfCG nó≤àYG päÉfGƒ«ëdG

? n∂dP røe o≥ t≤ësàdG ¬oæµªj

päÉ q«jósãdG oäÉYƒªée
u§ÑdG oQÉ≤æe

t»cƒ°ûdG pπªædG oπcBG

’GƒµdG
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lQ sƒ°üe l¢ü sî∏e

 . w…ô```≤a lOƒ```ªY É```¡d oäÉ`` sjQÉ≤ØdG

 ,∞FGƒW n™```Ñ°S oäÉ``` qjQÉ≤ØdG qº```°†J
 , oQƒ```« q£dGh  , oäÉ``` q«jóqãdG  :É```¡æe

. o∞MGh qõdGh

 oäÉ`̀«`̀FÉ`̀eô`̀Ñ`̀dGh o∑É``̀ª``̀°``̀SC’G

 oIô«¨àe  läÉ`̀jQÉ`̀≤`̀a  o∞`̀MGhõ`̀dGh

 oQƒ`̀ «`̀£`̀ dGh . pIQGô````̀ë````̀ dG pá`````̀LQO
 pIQGô`̀ë`̀dG  pá``̀LQO  oáàHÉK  läÉ`̀jQÉ`̀≤`̀a

. l¢ûjQ É¡ nª°ùL » u£¨jh

 páLQO oáàHÉK läÉ```jQÉ≤a oäÉ«jóãdG

 oô©°ûdG É¡ nª°ùL »``` u£¨jh , pIQGôëdG
 É```g nQÉ¨°U o™```°†J n»```gh , ohô```ØdG hCG

. n≥FGôW pçÓãH

…QÉµ ranCG oº u¶nfoCG  

 páæ s«ÑªdÉc ká sjƒ£e oπªYCG

 É¡«a o¢ü uîdCG pπµ°ûdG »a

päÉfGƒ«ëdG pøY ¬oàª∏©J Ée

. pá sjQÉ≤ØdG 

oÖàcCGh oç sóëJCGh oô qµaCG

 nIQGôëdG tóªà°ùJ »àsdG oäÉfGƒ«ëdG  . oäGOôØªdG  1 

 ≈ sª°ùJ ká```ÄaGO ≈``` n≤Ñàd pá``` s«LQÉîdG pá```Ä«ÑdG nø```e
 .............

 päÉ``` sjQÉ≤ØdG  o∞```FGƒW  o¬``` nHÉ°ûàJ  nº```«a . o¿QÉbCG  2 

 ? o∞∏àîJ nº«ah , oá©Ñ s°ùdG
∞∏àîJ∞∏àîJ ¬HÉ°ûàJ

 w»M l¥ƒ```∏îe oQó```æª∏°ùdG . oóbÉ sædG oô``«µØ qàdG  3 

 . päÉ«FÉeôÑdG ≈dEG »ªàæj ¬sfCG ’EG ná«∏ë°ùdG o¬Ñ°ûj
 i nód râ°ù«dh pQó```æª∏°ùdG i nód »àdG oá```Ø°üdG Ée

? pá«∏ë°ùdG

  . náë«ë s°üdG náHÉLE’G oQÉàNCG  4 

 : päÉs«jósãdGh pQƒ« t£dG o™«ªL
. nÖ«∏ëdG oèàæJh w…ô≤a lOƒªY É¡d -CG  

. w…ô≤a lOƒªY É¡dh , o¢†«ÑJ -Ü  
.Ég nQÉ¨°U ≈ nYôJh w…ô≤a lOƒªY É¡d  -`L  

. láàHÉK É¡ peÉ°ùLCG pIQGôM oáLQOh , o¢†«ÑJ  -O  
 lOƒªY É n¡d päÉfGƒ«ëdG t…CG . t»°SÉ°SC’G o∫GDƒ°ùdG  5 

? w…ô≤a

oá«Ø°UƒdG oáHÉàµdG

 .»à≤£æe »a o¢û«©J »àsdG päÉfGƒ«ëdG nøe ÉvjQÉ≤a É kfGƒ«M oQÉ```àNCG
 n¢†©H o∞```°UCGh p¿Gƒ```«ëdG Gòg ń ƒ```f É¡«a oí``` u°VhCG kIô```≤a oÖ```àcCG

.¬ p°üFÉ°üN

p¥QRC’G päƒëdG oá∏àc

 o¬à∏àc Éªa , xø```W 100 »ndGƒM p¥QRC’G päƒ```ëdG oá∏àc râ```fÉc GPEG
?äÉeGôLƒ∏«µdÉH

oáHÉàµdGh oΩƒ∏©dG oäÉ s«°VÉj uôdGh oΩƒ∏©dG 

www.obeikaneducation.com :أرجعُ إلى      

…ô≤a OƒªY É¡d äÉfGƒ«M

äÉjQÉ≤ØdG

äÉ«jóãdG

Qƒ«£dGh ∞MGhõdGh äÉ«FÉeôÑdGh ∑Éª°SC’G
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päÉfGƒ«ëdG oájÉªM

سـاتِ والجمعيَّاتِ  ، وذلكَ مـنْ خاللِ المؤسَّ دةِ باالنقراضِ يحـاولُ العلمـاءُ حمايةَ بعـضِ الحيواناتِ المهـدَّ
  ةِ. ومنْ هذهِ المؤسسـاتِ الهيئةُ السـعوديةُ للحياةِ الفطريةِ. قامتْ إحدَ ةِ بالحفاظِ على الحياةِ الفطريَّ المهتمَّ
، ولخصتْ  جمعياتِ حمايةِ الحياةِ الفطريةِ بحصرِ أعدادِ الحيواناتِ المهددةِ باالنقراضِ في منطقةٍ ما منَ العالمِ

نتائجَ الدراسةِ في الجدولِ التالي.

pá°SGQódG pá≤£æe ‘ p¢VGô≤f’ÉH oIOó¡ŸG oäÉfGƒ«◊G

p¿Gƒ«◊G oáYƒª›p¢VGô≤f’ÉH pIO só¡ŸG ṕ GƒfC’G oOóY

oäÉs«jósãdG68

oQƒ« t£dG76

o∞MGh sõdG14

oäÉq«FÉeôÑdG13

o∑Éª°SC’G75

oÖcÉæ©dGh oäGô°ûëdG59

iôNCG läÉ qjQÉ≤a’105

ó ƒªéªdG410

 tπ oMCG 

أستعملُ الجدولَ أعالهُ لإلجابةِ عنِ األسئلةِ التاليةِ:  

١- ما عددُ الالفقارياتِ المهددةِ باالنقراضِ في هذهِ المنطقةِ؟

٢- ما عددُ الفقارياتِ المهددةِ باالنقراضِ في هذهِ المنطقةِ؟

٣-  أرتِّبُ أنواعَ الفقارياتِ المهددةَ باالنقراضِ بحسبِ أعدادِها منَ  
؟ األكثرِ إلى األقلِّ

 oπª©Jh . p¢VGô≤f’ÉH lO só¡e lôFÉW inQÉÑëdG

 ≈n∏Y pájô£ØdG pIÉ«ë∏d oájOƒ©°ùdG oáÄ«¡dG

. p¬«∏Y p®ÉØëdG

410

 ما عددُ الالفقارياتِ المهددةِ باالنقراضِ في هذهِ المنطقةِ؟

  أرتِّبُ أنواعَ الفقارياتِ المهددةَ باالنقراضِ بحسبِ أعدادِها منَ  

 oπª©Jh . p¢VGô≤f’ÉH lO só¡e lôFÉW inQÉÑëdG

 ≈n∏Y pájô£ØdG pIÉ«ë∏d oájOƒ©°ùdG oáÄ«¡dG
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oådÉãdG  o¢SQ sódG

 pΩÉ°ùLCG oIõ¡LCG

päÉfGƒ«ëdG

 n…ôédG o™```«£à°ùJ kÓ```ãe oá```eÉ©ædG ? n…ô```édG o™```«£à°ùJ nQƒ```« q£dG q¿CG oº```∏©J rπ```g 

 pÜô¡∏d É¡r«∏LQ päÓ```°†Y nIƒb káeóîà°ùe , pá```YÉ°ùdG »a G kô```àeƒ∏«c 64 pá```Yô°ùH

? pAÉ≤ÑdG ≈∏Y päÉfGƒ«ëdG oóYÉ°ùJ »àdG iôNC’G pº°ùédG oIõ¡LCG Ée .É¡ pFGóYCG røe
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? pAƒ°†∏d p¢VQC’G oIOhO oÖ«éà°ùJ n∞«c 

ká«°Vôa o¿ qƒcCG

  ? pAƒ°†∏d p¢VQC’G oIOhO oÖ«éà°ùJ n∞«c 

.»pà q«°Vôa oÈàNCG

 . máÑWQ m∞«°ûæJ pábQh n¥ƒa p¢VQC’G nIOhO m≥aôH o™°VCG  1 

 GPÉe  . n≥FÉbO  p™°†Ñd  É¡ pJógÉ°ûªd  nIôqÑµªdG  ná°Só©dG  oΩóîà°SCG oßM’CG  2 

.»JÉ¶MÓe oπ qé°SCG ? o∑ sôëàJ rΩCG É¡ pfÉµe »a káæcÉ°S ≈ n≤ÑJ rπg ? oπ©ØJ

 . n≥FÉbO  p™°†Ñd  pIOhó``dG  ≈∏Y  q…hó«dG  pìÉÑ°üªdG  nAƒ°V  o§q∏°SCG oÜ qôLCG  3 

. m∫hóL »a »JÉ¶MÓe oπ ué°SCG . pIOhódG náHÉéà°SG ÖbGQCG

. »JÉ¶MÓe oπ ué°SCGh ,i nôNCG mäGôe nçÓK (3) nIƒ£îdG oó«YCG  4 

nèFÉàædG o¢ü∏îà°SCG

 ?»àq«°Vôa oºYóJ É¡«∏Y oâ∏°üM »àdG oèFÉàædG pπg päÉfÉ«ÑdG oô q°ùaCG  5 

  ? pAƒ°†∏d É¡ p°V tô©J nóæY p¢VQC’G pIOhód nçóMGPÉe  

? pAƒ°†dÉH p¢VQC’G oIOhO s¢ùëJ r¿CG oøµªj n∞«c  6 

nôãcCG o∞°ûµà°SCG

 ? p¢`̀VQC’G  pøWÉH  »a  n»`̀gh  pAƒ°†dÉH  p¢``VQC’G  oIOhO  q¢ùëJ  r¿CG  oøµªj  rπg  

.Ég pQÉÑàN’ káHôéJ oº uª°UCGh ká«°Vôa o™°VCG

 •m∞«°ûæJ p¥Qh

 • p¢VQC’G pIOhO

 •mIôqÑµe má°SóY

 •q m…hój mìÉÑ°üe

:≈dEG oêÉà rMCG

oIƒ£îdG2 

 •q m…hój mìÉÑ°üe

oIƒ£îdG2
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t»°SÉ°SC’G o∫GDƒ°ùdG

 päÉfGƒ«ëdG pº```°ùédG oIõ```¡LCG oó```YÉ°ùJ n∞```«c

? pAÉ≤ÑdG ≈∏Y

oäGOôØªdG

t»∏µ«¡dG oRÉ¡édG

t»∏°†©dG oRÉ¡édG

t»Ñ°ü©dG oRÉ¡édG

t»°ùØæàdG oRÉ¡édG

t»fGQhódG oRÉ¡édG

t»LGôNE’G oRÉ¡édG

t»ª°†¡dG oRÉ¡édG

 pIAGô≤dG oIQÉ¡e

 áé«àædGh ÖÑ°ùdG

ÖÑ°ùdGáé«àædG

←

←

←

 t¢ùëJ n∞«ch ? oäÉfGƒ«ëdG o∑ sôëàJ n∞«c

? päGô t«¨sàdÉH

ى  ها علَ خلـقَ اللهُ تعالى للحيوانـاتِ أجهزةً حيويةً مختلفةً تسـاعدُ
ه منْ  أداءِ وظائفِ الحياةِ األساسـيةِ. والجهازُ الحيـويُّ - كما عرفتُ

دةٍ. ا ألداءِ وظيفةٍ محدَّ قبلُ - مجموعةُ أعضاءٍ تعملُ معً

، والجهازُ  ، والجهازُ العضليُّ ومـنْ هذهِ األجهزةِ: الجهازُ الهيكلـيُّ
والجهـازُ   ، الدورانـيُّ والجهـازُ   ، سـيُّ التَّنفُّ والجهـازُ   ، العصبـيُّ

  . ، والجهازُ الهضميُّ اإلخراجيُّ

t»∏°†©dG oRÉ¡édGh t»∏µ«¡dG oRÉ¡édG

 . نُ الجهـازَ الهيكليَّ ، وعظـامُ الفقارياتِ تكـوِّ العظـامُ أنسـجةٌ حيةٌ
 . ةَ اخليَّ ، ويحمي األعضاءَ الدَّ الجهازُ الهيكليُّ يدعمُ الجسمَ

يعملُ الجهازُ الهيكليُّ معَ الجهازِ العضليِّ لمسـاعدةِ الحيوانِ على 
، وهيَ نسيجٌ عضليٌّ  نُ الجهازُ العضليُّ منَ العضالتِ .  يتكوَّ الحركةِ

. كُ العظامَ قويٌّ يحرِّ

 ná sjƒ≤dG pπLQC’G päÓ°†Y ó OÉØ s°†dG oπª©à°ùnJ

 p∂jôëàd mêGhRCG »a oäÓ°†©dG oπª©Jh . nõØ≤àd

 . päÉfGƒ«ëdG øe pô«ãµdG »a u»ª¶©dG pπµ«¡dG
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t»Ñ°ü©dG oRÉ¡édG

نُ  . ويتكوَّ مُ في جميعِ أجهزة الجسـمِ هـوَ الجهازُ العصبيُّ الجهازُ الَّذي يتحكَّ
ةٍ.  منْ خاليا عصبيَّ

. فاإلسـفنجُ مثالً لَهُ خاليا عصبيةٌ قليلةٌ  الالفقارياتُ لها جهازٌ عصبيٌّ بسـيطٌ
ا.  ا الفقارياتُ فإنَّ أجهزتَها العصبيةَ أكثرُ تعقيدً . أمَّ مبعثرةٌ

نةً  ةِ مكوِّ دٌ تتَّحدُ فيه ماليينُ الخاليا العصبيَّ الثَّدييَّاتُ لها جهازٌ عصبيٌّ معقَّ
 . األعصابَ

ماغِ وأعضاءِ الحسِّ  نُ الجهازُ العصبيُّ في معظمِ الحيواناتِ منَ الدِّ ويتكوَّ
؛ لإلحساسِ  ـمِّ قِ واللَّمسِ والشَّ معِ والنَّظرِ والتَّذوُّ ى السَّ ها علَ الَّتي تسـاعدُ

راتِ البيئةِ المحيطةِ بها. بتغيُّ

 kIQÉ°TEG pø«Ød tódG oÆÉeO oπ°Sôj

 ≈sàM p¬ pHÉ°üYCG n∫ÓN oπ≤àæJ põØ≤dÉH

 , nÖ«éà°ùàa p¬ pJÓ°†Y ≈dEG nπ°üJ

.Éf oô¡ÑoJ »àsdG o¬nJõØb …uODƒ«a

»°ùØf oÈàNCG 

 n™e t»```∏µ«¡dG oRÉ```¡édG oπ```ª©j n∞```«c . oáé«àsædGh oÖ``Ñ s°ùdG

? u»∏°†©dG pRÉ¡édG

 pIõ¡LC’ u»```Ñ°ü©dG pRÉ¡édG oá``` s« uªgCG Ée . oóbÉ qædG oô``«µØsàdG

?iôNC’G pº°ùédG

 ÉgÉæ«Yh . mI sOÉM mQÉ°üHEG pá s°SÉëH oáeƒÑdG oRÉàªJ

. pΩÓ s¶dG »a pájDh tôdG ≈∏Y É¡ pfGóYÉ°ùJ p¿Éà©°SGƒdG
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máFQ oêPƒªf

 u»∏Ø°ùdG pAõédG u¢```ü≤H »ªu∏©e oΩƒ≤j  1 

 oΩƒ```bCGh  . má```«µ«à°SÓH  mIQhQÉ```b  rø```e
 pπµ°ûdG »a É nªc ,É¡n∏Ø°SCG m¿ƒdÉH pâ«ÑãàH

. pQhÉéªdG

 nπ```NGO  pá``` s°UÉªdG  n±ô```W  oπ```NOoCG  2 

 n™e p¿ƒ```dÉÑdG n≥æY mΩÉµ```MEÉH o§HQCG sº```K , p¿ƒ```dÉÑdG
. x»WÉ£e m•ÉHôH pá s°UÉªdG

 pIQhQÉ```≤dG  nπ```NGO  n¿ƒ```dÉÑdGh  ná``` s°UÉªdG  oπ```NOoCG  3 

, p∫É°ü∏°üdG ø```e má©£≤H É```ª¡oàÑKCGh ,≈```∏YCG rø```e
 nπNGO pø«≤s∏©e oá```°UÉªdGh o¿ƒ```dÉÑdG o¿ƒµj oå```«ëH

. pIQhQÉ≤dG

 nâsÑãªdG n¿ƒdÉÑdG oÖë°SCGh o™aOCG .É kLPƒªf oπ``ªYCG  4 

? oçóëj G nPÉe . pIQhQÉ≤dG nπØ°SCG

 ≈∏Y oπª©J lá∏°†Y oõ```LÉëdG oÜÉéëdG  . oè``àæà°SCG  5 

 oπ```ãªj pêPƒ```ªædG nø```e mAõ```L t…CG . pá```FôdG pñÉ```ØàfG
 pπªY ná«dBG oêPƒªædG oø u«Ñj rπg ? nõLÉëdG nÜÉéëdG

? páFôdG

 u»∏Ø°ùdG pAõédG u¢```ü≤H »ªu∏©e oΩƒ≤j
 oΩƒ```bCGh  . má```«µ«à°SÓH  mIQhQÉ```b  rø```e
 pπµ°ûdG »a É nªc ,É¡n∏Ø°SCG m¿ƒdÉH pâ«ÑãàH

 nπ```NGO  pá``` s°UÉªdG  n±ô```W  oπ```NOoCG

 pº°ùL »a oäGRÉ¨dGh oΩ sódG oπ≤àæj n∞«c

?äÉfGƒ«ëdG

t»°ù tØæ sàdG oRÉ¡édG 

، الَّذي   جميعُ الحيواناتِ تحتاجُ إلى األكسـجينِ
ه مـنَ الجوِّ إلى خالياها عنْ طريقِ الجهازِ  يتمُّ نقلُ

 . سيِّ التَّنفُّ

يساعدُ الجهازُ التنفسيُّ على نقلِ األكسجينِ إلى 
ةِ،  ارَّ هِ مـنَ الفضـالتِ الضَّ ، وعلـى تخليصِ مِ الـدَّ

 . ومنها غازُ ثاني أكسيدِ الكربونِ

 - الديـدانُ  ومنهـا   - الصغيـرةُ  الالفقاريـاتُ 
؛ حيـثُ تنتقلُ  دٍ ســيٍّ معقَّ التحتاجُ إلى جهازٍ تنفُّ
ها.  الغازاتُ بسـهولةٍ إلى داخلِ األنسجةِ وخارجِ
ـا الحيواناتُ الكبيـرةُ فإنَّها تحتـاجُ إلى أجهزةٍ  أمَّ
صـةٍ، ولهـذهِ الحيواناتِ أعضـاءٌ مختلفةٌ  متخصّ
ها منْ تبـادلِ الغازاتِ معَ الماءِ أوِ  نُ ــسِ تمكِّ نفُّ للتَّ

. ئاتُ الهواءِ، ومنْ هذهِ األعضاءِ الخياشيمُ والرِّ

 »bÉH πãe o¢ù sØæàj h . láFQ o¬d uƒªædG oπªàµe lQóæª∏°S

. pó∏édG p≥jôW røY päÉ«FÉeôÑdG
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oáµª s°ùdG

إلى الجسمِ

الخياشيمُ

إلى الخياشيمِ

منَ الجسمِ

القلبُ

oÖfQC’G

إلى الجسمِ

منَ الجسمِإلى الجسمِ

منَ الجسمِ

ئةِ إلى الرِّ
ئةِ منَ الرِّ

القلبُ

ئةُ الرِّ

t»°ù tØæ sàdG oRÉ¡÷Gh t…Qh sódG oRÉ¡÷G

? páµª s°ùdGh pÖfQC’G nø«H oácôà°ûªdG oAÉ°†YC’G Ée

. pø«∏µ s°ûdG nø«H o¿QÉbCG : lOÉ°TQEG

nπµ°ûdG oCGôbCG

t»fGQhódG oRÉ¡édG

مِ واألوعيةِ  نُ الجهازُ الدورانيُّ من القلبِ والدَّ يتكوَّ

مِ الَّذي  . ووظيفةُ الجهازِ الدورانيِّ نقلُ الدَّ مويَّـةِ الدَّ
يحمـلُ الغـذاءَ واألكسـجينَ إلـى خاليـا الجسـمِ 

صُ من فضالتِها.  ، والتَّخلُّ المختلفةِ

، ولـهُ  ئيـسُ فـي هـذا الجهـازِ القلـبُ العضـوُ الرَّ
. مِ إلى جميعِ أجزاءِ الجسمِ عضالتٌ قويّةٌ لضخِّ الدَّ

t»LGôNE’G oRÉ¡édG

عامَ ينتجُ عنْ ذلكَ فضالتٌ  لُ الخاليا الطَّ ما تحلِّ عندَ
صِ منها.  يقومُ الجهازُ اإلخراجيُّ بالتَّخلُّ

ويعـدُّ كلٌّ مـنَ الكبـدِ والكليـةِ والمثانـةِ والجلـدِ 
. ئتينِ أعضاءً إلخراجِ الفضالتِ والرِّ

 ، مَ منَ الفضالتِ ـي كلٌّ مـنِ الكبدِ والكليـةِ الـدَّ ينقِّ
، ويفـرزُ الجلدُ  ـائلةَ وتخـزنُ المثانةُ الفضالتِ السَّ
ا  ائدةِ. أمَّ العرقَ فيتخلَّصُ الجسـمُ منَ األمـالحِ الزَّ
ئاتُ والخياشيمُ فتخلِّصُ الجسمَ من الفضالتِ  الرِّ

. ةِ الغازيَّ

»°ùØf oÈàNCG 

 o¬ nKhóM o™ sbƒJCG …ò``` sdG Ée . oáé«àsædGh oÖÑ s°ùdG

  ? páF uôdG nøe pø«é°ùcC’G pòNCG »a oΩ sódG nπ°ûa GPEG

 pRÉ¡édG nø```«H oá```bÓ©dG É```e . oóbÉ qædG oô``«µØsàdG

? u»fGQh sódG pRÉ¡édGh u»°ù tØæsàdG

. مُ نسيجٌ سائلٌ الدَّ
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 ? oΩÉ© s£dG oº n°†¡ oj n∞«c

اقةِ. منْ  عامَ لتحصلَ علـى الطّ تـأكلُ الحيوانـاتُ الطَّ
عـامِ ال تسـتطيعُ خاليـا الجسـمِ أنْ  دونِ هضـمِ الطَّ
. يسـاعدُ الجهازُ الهضميُّ على  اقةِ تحصـلَ على الطّ

تفكيكِ الطعامِ وتحليلِهِ. 

هضميـةٌ  أجهـزةٌ  لهـا  ليـسَ  الالفقاريـاتِ  بعـضُ 
 . ها لهُ أجهزةٌ هضميةٌ بسيطةٌ ، وبعضُ متخصصةٌ

 . دةٌ ةٌ معقَّ واحـفُ والبرمائيَّاتُ لها أجهـزةٌ هضميَّ الزَّ
أنظرُ إلى شكلِ الجهازِ الهضميِّ للسلحفاةِ وأُالحظُ 

نُ منها. األعضاءَ التي يتكوِّ

، حيثُ  ةٌ متشـابهةٌ جميـعُ الثَّدييّاتِ لها أجهزةٌ هضميَّ
، وتقومُ  عـامَ تحتـوي على المعـدةِ الَّتـي تمـزجُ الطَّ
عامُ  ، ثمَّ ينقلُ الطَّ عامِ ها الهاضمـةُ بتحليلِ الطَّ عصارتُ
لـهُ إلى مـوادَّ أصغرَ  قيقـةِ الَّتـي تحلِّ إلـى األمعاءِ الدَّ
. ها إلى جميعِ أجزاءِ الجسمِ مِ أنْ ينقلَ يسهلُ على الدَّ

»°ùØf oÈàNCG 

 …òsdG pΩÉ© q£∏d oçóëj GPÉe . oáé«àsædGh oÖÑ s°ùdG

? o¿É°üëdG ¬odhÉæàj

 nçó```ëj  r¿CG  oø```µªj  GPÉ```e . oóbÉ sædG  oô``«µØsàdG

? t»ª°†¡dG o√ oRÉ¡L nQ sô°†J m¿Gƒ«ëd

oºØdG

oIó©ªdG

oA…ôªdG

oá≤«bódG oAÉ©eC’G

t»ª°†¡dG oRÉ¡édG

 »a  oΩÉ© s£dG  o¬ oµ∏°ùj  …òsdG  oQÉ°ùªdG  Ée

?pIÉØë∏ t°ù∏d u»ª°†¡dG pRÉ¡édG

. nº¡°SC’G o™ sÑàJCG : lOÉ°TQEG

nπµ°ûdG oCGôbCG
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lQ sƒ°üe l¢ü sî∏e

 t»``∏µ«¡dG  p¿GRÉ``¡édG  oø``` uµªj
 . pácôëdG øe päÉfGƒ«ëdG t»∏°†©dGh

 t¢```ùë«a  t»``Ñ°ü©dG oRÉ``¡édG É``` seCG
 . päGô«¨àªdÉH oôKCÉàjh

 t»fGQhódG h t»°ùØæàdG ¿GRÉ¡édG

 , nΩódGh päGRÉ¨dG p¿Ó≤æj

 nΩÉ©£dG o∂ uµØj t»``ª°†¡dG oRÉ¡édG

 t»ëdG o¥ƒ∏îªdG ¬æe n¢ü∏îà°ùj r»µd
 É seCG . É```¡«dEG oêÉ```àëj »```àdG ná```bÉ£dG
 o¢```üu∏î«a  t»``LGôNE’G oRÉ``¡édG

. päÓ°†ØdG nøe nº°ùédG

…QÉµ ranCG oº u¶nfoCG   

 pπµ°ûdG »a páæ s«ÑªdÉc kájƒ£e oπªYCG
 pIõ¡LCG røY ¬oàª∏©J Ée É n¡«a o¢ü uîdCG

. päÉfGƒ«ëdG pΩÉ°ùLCG

oÖàcCGh oç sóëJCGh oô qµaCG

 nø«é°ùcC’G oòNCÉj …òdG oRÉ```¡édG . oäGOôØªdG  1 

..... ≈ sª°ùj pº°ùé∏d pAÉªdG nøe hCG pAGƒ¡dG nøe
  .oáé«àædGh oÖÑ°ùdG  2 

 t»Ñ°ü©dG oRÉ¡édG oô```KDƒj n∞```«c         
 pRÉ¡édGh päÓ°†©dG nøe xπc »a

? pπLQC’G p∂jôëàd u»∏µ«¡dG
 o¬ sfCG oâææ¶a mA»°T ≈∏Y oäôãY . oóbÉædG oô«µØàdG  3 

 uOGƒªdG p∫ƒNód lòØæe oó nLƒj ’ ¬qfCG ’EG ,Ée l¿Gƒ```«M
 n¿ƒµj r¿CG pøµªªdG nøe rπg . pA»°ûdG G nòg pº°ùL ≈dEG

. n∂dP oí u°VhCG ? kÓ©a É kfGƒ«M
 røe oIó©ªdG . náë«ë°üdG náHÉLE’G oQÉàNCG  4 

 : pRÉ¡édG pAÉ°†YCG

u»ª°†¡dG -Ü   u»Ñ°ü©dG - CG  

u»fGQhódG -O   u»∏µ«¡dG -`L  
 oá```Ø«Xh . náë«ë°üdG  ná``HÉLE’G  oQÉ``àNCG  5 

: n»g u»LGôNE’G pRÉ¡édG
pAGƒ¡dG h pAÉªdG nøe pø«é°ùcC’G oò rNCG  - CG  

 päÓ°†©dG oºYO  - Ü  

pΩÉ©£dG oπ«∏ëJ   -`L  
 päÓ°†ØdG nøe pº°ùédG o¢ü«∏îJ   -O  

 oIõ¡LCG oó```YÉ°ùJ n∞```«c . t»°SÉ°SC’G o∫GDƒ``°ùdG  6 

? pAÉ≤ÑdG ≈∏Y päÉfGƒ«ëdG pº°ùédG

ÖÑ°ùdGáé«àædG

? pAÉ≤ÑdG ≈∏Y päÉfGƒ«ëdG pº°ùédG

 G kôjô≤J oÖàcCG

 oÖàcCG ? niôNCG mAÉ°†YCG røe ká«ªgCG oôãcCG lAÉ°†YCG p¿É°ùfEÓd πg ,i nôoJ
. p¿É n°ùfE’G i nód u¢ùëdG pAÉ°†YCG ná«ªgCG p¬«a o∞°UCG G kôjô≤J

m¿Gƒ«M nπµ°T oº°SQCG

. pá°ù«FôdG ¬ pª°ùL pIõ¡LCG nóMCG p¬«∏Y oí u°VhCGh É kfGƒ«M oº°SQCG

oáHÉàµdGh oΩƒ∏©dG tøØdGh oΩƒ∏©dG 

? pAÉ≤ÑdG ≈∏Y päÉfGƒ«ëdG pº°ùédG
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 »∏µ«¡dG RÉ¡édG

»∏°†©dG RÉ¡édGh

 »fGQhódG RÉ¡édG

»°ùØæàdG RÉ¡édGh

 »ª°†¡dG RÉ¡édG

»LGôNE’G RÉ¡édGh
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w»æÑe lAÉ°ü≤à°SG

? pAÉªdG »a pπ t≤æ qàdG ≈∏Y nQƒ« q£dG oΩGóbC’G oóYÉ°ùJ n∞«c

kás«°Vôa o¿ uƒcCG

ا على  ، أوْ سـيرً يورُ أنْ تنتقلَ منْ مكانٍ إلى آخرَ عنْ طريقِ الماءِ تسـتطيعُ الطّ
ها  يورَ على استخدامِ أقدامِ ا في الهواءِ. ما الّذي يسـاعدُ الطّ ، أوْ طيرً األرضِ
يورِ أقـدامٌ ....... فإنّها  ِ"إذا كانَ للطّ ـباحةِ؟ أكتبُ فرضيَّتي. أبدأُ بــ فـي السّ

." ا في الماءِ نُ منَ السباحةِ جيّدً ستتمكّ

»pà s«°Vôa oôÑàNCG

É. أُرتِّبُ ثالثةَ عيدانٍ  kLPƒªf oπ``ªYCG   1 

ا  هـا معً على شـكلِ مروحةٍ، ثـمّ أُلصقُ
ـكلُ يمثِّـلُ هيكلَ  . هـذا الشّ مــغِ بالصّ

.( ائرِ (قدم الطّ

ـابقةَ لعمـلِ قـدمِ   2   أتّبـعُ الخطـواتِ السّ

ائرِ الثّانيةِ. الطّ

ائـرِ بورقٍ  ـي القـدمَ األولـى للطّ  3    أغطِّ

بحجمـهِ  الـورقَ  أقطـعُ  ثـمّ   ، الصـقٍ
، وأتركُ  ائرِ حيحِ منْ حولِ قدمِ الطّ الصّ

القدمَ الثّانيةَ دونَ غطاءٍ.

رُّ كلّ قـدمٍ عبرَ حوضِ  . أجُ oß``M’CG   4 

اتٍ ، ثـمّ أُالحظُ  ةَ مـرّ المـاءِ ببـطءٍ عدّ
ةٍ،  تْ جانبًا كلَّ مرّ فِعَ يّـةَ الماءِ الّتي دُ كمّ

لُ مالحظاتِي. وأسجّ

:≈dEG oêÉàMCG

má«Ñ°ûN m¿Gó«Y

m≠ª°U

pΩƒ«æeƒdC’G nøe mAÉYh

mAÉe

m≥°U’ m¥Qh

x¢ü≤e

oIƒ£îdG1 

oIƒ£îdG3 

oIƒ£îdG4 
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nèFÉà sædG o¢ü∏îà°SCG

ةً أكبرَ منَ  يّ كُ كمّ . أيُّ القدميـنِ تحرِّ päÉfÉ«ÑdG oô`` u°ùaCG    5 

الماءِ؟

متُهما يمثِّلُ قدمَ  ذينِ صمّ . أيُّ النّموذجينِ اللّ oèàæà°SCG    6 

؟  ائرِ أكثرَ الطّ

l¬ qLƒe lAÉ°ü≤à°SG

? pπcC’G ≈∏Y päÉfGƒ«ëdG o¿Éæ°SC’G oóYÉ°ùJ n∞«c

pá q«°VôØdG oøjƒµJ

العديـدُ مـنَ الحيوانـاتِ لهـا أسـنانٌ أماميّـةٌ تختلـفُ عنِ 
األسنانِ الخلفيّةِ. كيفَ يسـاعدُ شكلُ األسنانِ الحيواناتِ 

. ؟ أكتبُ فرضيّةً عامِ على تناولِ أنواعٍ مختلفةٍ منَ الطّ

pá q«°VôØdG oQÉÑàNG

ـحُ فيهـا كيـفَ تختلفُ أشـكالُ أسـنانِ  ـةً أوضِّ أكتـبُ خطّ
ها فـي تناولِ طعامِها، بحسـبِ  الحيوانـاتِ الّتي تسـتخدمُ
ها  عـامِ الّتي يمكـنُ أنْ تأكلَ . أختارُ أنـواعَ الطّ عـامِ نـوعِ الطّ
. أكتبُ  رةِ واللّحمِ والبـذورِ رِ والـذُّ ـزَ الحيوانـاتُ مـنَ الجَ

لُ نتائجي ومالحظاتي. ها، وأسجّ الخطواتِ الّتي سأتّبعُ

 pèFÉà qædG o¢UÓîà°SG

؟  عِ واختالفِ أشـكالِ األسـنانِ هُ من تنوُّ مـا الّذي أسـتنتجُ
هُ  عامِ الّـذي تتناولُ دُ شـكلَ األسـنانِ بحسـبِ نـوعِ الطّ أحدّ

. الحيواناتُ

ô scòJCG 

: pás«ª∏©dG pá≤jô s£dG päGƒ£N o™sÑàJCG

k’GDƒ°S o∫CÉ°SCG

kás«°Vôa o¿ uƒcCG

nás«°VôØdG oôÑàNCG

oèàæà°SCG

 lìƒàØe lAÉ°ü≤à°SG

؟  هلْ هناكَ أسئلةٌ أخر عنْ تكيّفِ الحيواناتِ
ـمُ تجربـةً أجيبُ فيهـا عنْ أحدِ أسـئلتي.  أصمّ
ـنُ مجموعـةٌ  ، بحيـثُ تتمكّ أكتـبُ الخطـواتِ

عِ خطواتي. أخر منْ تتبُّ

pRhE’G óæY á«°ûZCÉH oΩGóbC’G
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lQ qƒ°üe l¢ü sî∏e

: o∫ shC’G o¢SQ sódG

 lOƒªY É¡d n¢ù«d läÉfGƒ«M oäÉ``` sjQÉ≤a sÓdG
. w…ô≤a

:»fÉ sãdG o¢SQ sódG

. w…ô≤a lOƒªY É¡d läÉfGƒ«M oäÉsjQÉ≤ØdG

:ådÉãdG o¢SQ sódG

 Ég oóYÉ°ùJ lIõ```¡LCG pá«ëdG päÉ```bƒ∏îª∏d
. pá°ù«FôdG pIÉ«ëdG p∞FÉXh pájOCÉJ ≈∏Y

…QÉµ ranCG oº u¶nfoCG  

 mIô«Ñc má```bQh ≈∏Y m¢SQO uπc »```a É¡oà∏ªY »àsdG päÉ``` sjƒ£ªdG o≥```°üdCG
 Gòg »a o¬oàªs∏©J Ée pá©LGôe ≈∏Y päÉjƒ£ªdG p√ò¡H oø```«©à°SCG . mIG sƒ≤e

. pπ°üØdG

 

 »∏µ«¡dG RÉ¡édG

»∏°†©dG RÉ¡édGh

 »fGQhódG RÉ¡édG

 , »°ùØæàdG RÉ¡édGh

»LGôNE’G RÉ¡édGh

»ª°†¡dG RÉ¡édG

…ô≤a OƒªY É¡d äÉfGƒ«M

äÉjQÉ≤ØdG

äÉ«jóãdG

Qƒ«£dGh ∞MGhõdGh äÉ«FÉeôÑdGh ∑Éª°SC’G

oäÉq jQÉ≤asÓdG

oäÉq«∏°üØªdG

o¿GójuódG

»fÉãdG pπ°üØdG oá©LGôe    

: páÑ°SÉæªdG páª∏µdÉH pá«dÉ qàdG pπªédG nøe vÓc oπªcCG

الجهازِ الهضميِّ  هيكلٌ خارجيٌّ
واحفِ  الجهازَ العصبيَّ  الزَّ

 الفقاريَّاتُ   الالفقاريّاتِ

ي إلى مجموعةِ  ............ معظمُ الحيواناتِ تنتمِ  1 

عامَ في ........................ . لُ الجسمُ الطَّ يحلِّ  2 

. ........................  حيواناتٌ لها عمودٌ فقريٌّ  3 

الحشـراتُ لهـا  ................................ صلـبٌ   4 

ها. ي أجسامَ يحمِ

نُ .................. . ماغُ وأعضاءُ الحسِّ تكوِّ الدِّ  5 

ةُ حيوانٌ فقـاريٌّ متغيِّرُ درجـةِ الحرارةِ  ـحليَّ السِّ  6 

وينتمي إلى .............................. .
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oá```` s« pªr∏ p©dG oQÉ```` nµ ranC’G nh oäG nQÉ````¡ nªdG

lCÉ£N rΩCG lÜGƒ°U.  جميعُ أنواعِ األسماكِ لها عظامٌ   12 

. حْ إجابتَكَ ؟ وضّ هلْ هذهِ العبارةُ  صوابٌ أمْ خطأٌ

 
ها عنْ   13  كيـفَ تختلـفُ الحيوانـاتُ بعضُ

؟ بعضٍ

: pá«dÉ sàdG pá∏Ä°SC’G pøY oÖ«LCG

. مـا وظيفةُ  oπ«°UÉØsàdGh oá``°ù«F sôdG oIô``µØdG  7 

؟ أذكرُ تفاصيلَ تدعمُ إجابتِي. وريِّ الجهازِ الدَّ

ها،  .  أختارُ أحدَ الحيواناتِ الَّتي درستُ o∞uæ°UCG  8 

 ، هُ إلى: فقاريَّاتٍ متُ ا ما تعلَّ هُ مستخدمً ثمَّ أصنِّفُ
، ثابتـةِ درجـةِ الحـرارةِ، متغيِّـرةِ  الفقاريَّـاتٍ
ـحُ إجابتي  درجـةِ الحـرارةِ،... وهكذا. أوضِّ

في كلِّ حالةٍ. 

.  فيمَ تختلفُ شـوكيَّاتُ  lás«ë«°VƒJ lá``HÉàc  9 

؟  ، وفيـمَ تتشـابهانِ الجلـدِ عـنِ المفصليَّـاتِ
. أُعطي أمثلةً على ذلكَ

مُ األسماكُ درجةَ  . كيفَ تنظِّ oóbÉ sædG oô«µØsàdG  10 

رُ في البيئـةِ الَّتي تعيشُ  حرارةِ أجسـامِها؟ أفكِّ
فيها.

áë«ë°üdG áHÉLE’G QÉ``àNCG: الجهازُ الذي   11 

/ اإلشاراتِ إلى أجهزةِ الجسمِ  سائلَ ينقلُ الرَّ
: األخر هو الجهازُ

.أ.  .ب. العضليُّ اإلخراجيُّ
.ج.  .د. الدورانيُّ العصبيُّ

 páYƒªéŸ Gk Q sƒ°üe GkÎaO oπªYCG

päÉs jQÉ≤asÓdG

أكتبُ قائمةَ الحيواناتِ الالفقاريةِ التي وردتْ . ١
. ا الفصلِ في هذَ

ه فـي . ٢ أرسـمُ صـورةً لـكلِّ حيـوانٍ وردَ اسـمُ
القائمةِ.

هـا عـنْ كلِّ . ٣ متُ لُ المعلومـاتِ الَّتـي تعلَّ أسـجِّ
حيوانٍ تحتَ الصورةِ.

، ثمَّ أذكرُ . ٤ رِ أختارُ حيوانينِ منْ دفتـري المصوَّ
، وما يختلفانِ فيهِ. ا يتشابهُ فيه كال الحيوانينِ مَ
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 : náë«ë°üdG náHÉLE’G oQÉàNCG

أيُّ الحيوانـاتِ التاليـة يُصنَّـفُ فـي مجموعـةِ   ۱ 
الحيواناتِ الالفقاريةِ؟

أ. 

ب. 

ج. 

د. 

ـرُ الحمايةَ واألمـانَ للحيـوانِ في  مـا الـذي يوفّ  ۲ 
الصورة التالية:

.أ.  العمودُ الفقريُّ
.ب.  الهيكلُ العظميُّ
الهيكلُ الداخلي.ج. 
الهيكلُ الخارجي.د. 

أيُّ أجهزةِ جسمِ الحيوانِ مسؤولٌ عنِ التواصلِ   ۳ 
؟ بينَ أجزاءِ الجسمِ

.أ.  الجهازُ التنفسيُّ
.ب.  الجهازُ الهضميُّ
.ج.  الجهازُ الهيكليُّ
.د.  الجهازُ العصبيُّ

mQÉÑàNG oêPƒªf
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ها؟ أيُّ الحيواناتِ التاليةِ تعتنِي بصغارِ  ٤ 

.أ.  الطيورُ
.ب.  الحشراتُ
.ج.  الضفادعُ
.د.  الثعابينُ

أيُّ أنواعِ الديدانِ التاليةِ ال يعيشُ داخلَ أجسـامِ   ٥ 
؟ مخلوقاتٍ حيةٍ أخرَ

.أ.  حةُ الديدانُ المسطّ
.ب.  الديدانُ الحلقيةُ
.ج.  الديدانُ المفلطحةُ

.د.  الديدانُ األسطوانيةُ
أيُّ أنـواعِ الرخويـاتِ تسـتقرُّ فـي مـكانٍ واحدٍ  ٦ 

؟ كُ وال تتحرّ

.أ.  الحبارُ
.ب.  األخطبوطُ
.ج.  قنفذُ البحرِ
.د.  المحارُ

حـرارةِ  درجـةُ  تكـونُ  التاليـةِ  الحيوانـاتِ  أيُّ   ۷ 
؟ ها ثابتةٌ أجسامِ

.أ.  أسماكُ السلمونِ
السحالي.ب. 
.ج.  الضفادعُ
.د.  العصافيرُ

المسـارُ الصحيـحُ للغذاءٍ في الجهـاز الهضمي   ۸ 
ألحدِ الحيواناتِ هو:

 الفـمُ  المعـدةُ  المريءُ  أ. 
. األمعاءُ الغليظةُ  األمعاءُ الدقيقةُ

 الفـمُ  المـريءُ  المعدةُ  ب. 
. األمعاءُ الدقيقةُ  األمعاءُ الغليظةُ

 المـريءُ  الفـمُ  المعدةُ  ج. 
. األمعاءُ الدقيقةُ  األمعاءُ الغليظةُ

 الفـمُ  المـريءُ  المعـدةُ  د. 
. األمعاءُ الغليظةُ  األمعاءُ الدقيقةُ

mQÉÑàNG oêPƒªf
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 : pá«dÉàdG pá∏Ä°SC’G pøY oÖ«LCG

الرسـومُ  أدنـاهُ تبيّـنُ سـمكةً وأرنبًـا. أنظـرُ إلى   ۹ 
ما. ، ثم أجيبُ عنِ السؤالِ الذي يليهِ الرسومِ

oÖfQC’G

oáµª°ùdG

ي تركيبينِ في جسـمِ السـمكةِ ال يوجدانِ  أسـمِّ
ـحُ كيـفَ يسـاعدُ كلُّ  . ثـم أوضّ  األرنـبِ لـدَ

تركيبٍ في السمكةِ على بقائِها في بيئتِها.

o∫GDƒ°ùdGo™LôªdGo∫GDƒ°ùdGo™LôªdG

١٥٦٦٥٨
٦٧-٢٥٨٧٧٠
٣٧٧٨٨٠
٧٦-٤٧٠٩٨٠
٥٦٠
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 nêQÉN p∑Éª°SC’G o¢†©H oõØ≤J

. pAGò¨dG ≈∏Y p∫ƒ°üë∏d pAÉŸG

oá«fÉ qãdG oIóMƒdG

oá s«Ä«ÑdG oáª¶fC’G



البقرة

قال تعالى:  oäÉ`JÉ``Ñ` sædG  o¢û``«``©J nøjCG

    oóªà©j n∞«ch? oäÉfGƒ«ëdGh

? pôNB’G ≈∏Y Éª¡æe wπc

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

 o∫hC’G o¢SQódG

 qp»Ä«ÑdG pΩÉ¶ædG oäÉfƒµe oπYÉØàJ n∞«c

? m¢†©H n™e É¡ o°†©H

  pÊÉãdG o¢SQódG

 ≈∏Y oá«◊G oäÉ``bƒ∏îŸG oπ``°ü– n∞«c

? pábÉ£dG

  oådÉãdG o¢SQódG

 pΩÉ``¶ædG  ‘  oäGÒ``¨àdG  oô`` qKDƒJ  n∞``«c

 »`` pàdG  pá``«◊G päÉ``bƒ∏îŸG ‘ qp»``Ä«ÑdG

?É n¡«a o¢û«©J

pá s«Ä«ÑdG páª¶fC’G o±É°ûµà°SG

oådÉãdG oπ``°üØdG
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páeÉ©dG pIôµØdG oäGOôØe  

 lás«M läÉbƒ∏îe  t»Ä«ÑdG oΩÉ¶uædG

 n™e É¡ o°†©H oπ nYÉØàj más«M oô«Z lAÉ«°TCGh

. máæ«©e máÄ«H »a m¢†©H

oøWƒªdG

. t»ëdG o¥ƒ∏îªdG p¬«a o¢û«©j l¿Éµe

oäÉépàæªdG

 lIQOÉb - oäÉJÉÑsædG É¡æe - lás«M läÉbƒ∏îe

. pAGò¨dG p™æ°U ≈∏Y

pábÉ s£dG oΩôg

 »a oábÉ s£dG oπ≤àænJ n∞«c oí u°Vƒj l§ s£îe

. u»Ä«ÑdG pΩÉ¶uædG

oáe nAGƒªdG

 páHÉéà°S’G ≈```∏Y u»ëdG p¥ƒ∏îªdG oIQó```b

. p¬H pá£«ëªdG páÄ«ÑdG »a päGô t«¨sà∏d

o¢VGô≤f’G

. póHC’G ≈dEG nôãcCG hCG ḿ ƒf pOGôaCG p™«ªL oAÉæ na
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o∫ shC’G o¢SQ sódG

 páª¶fC’G »a láeó≤e

pás«Ä«ÑdG

 . más«M pô«Z nAÉ«°TCGh , más«M mäÉbƒ∏îe ≈∏Y oáÄ«ÑdG … pƒàëJ

?pIQƒ t°üdG p√òg »a pás«ëdG oô«Z oAÉ«°TC’Gh oás«ëdG oäÉbƒ∏îªdG Ée
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 ?»àÄ«H ‘ nóLCG r¿CG oøµÁ GPÉe

: o™ sbƒJCG

 ?»pàÄ«H »a ÉgnOƒLh o™ sbƒJCG »àsdG pás«ëdG oô«Z oAÉ«°TC’Gh oás«ëdG oäÉbƒ∏îªdG Ée

.»© tbƒJ oÖàcCG

:»JÉ© tbƒJ oÈàNCG

 ÉgoO uóMCG sºK ,(Ω1*Ω1) l™sHôe lôàe É¡oàMÉ°ùe ká≤£æe »àÄ«H røe oQÉàNCG . o¢ù«bCG  1 

. o√ÉfOCG pπµ s°ûdG »a lí s°Vƒe nƒg Éªc , pá©HQC’G pô«eÉ°ùªdGh p•ƒ«îdG pΩGóîà°SÉH

 »```a nIOƒ```LƒªdG pá``` s«ëdG nô```«Z nAÉ```«°TC’Gh ná``` s«ëdG päÉ```bƒ∏îªdG oßM’CG  2 

. mIôÑµe má°Só©H Ékæ«©à°ùe , p™sHôªdG

 nAÉ«°TCGh más«M mäÉbƒ∏îe øe o¬JógÉ°T Ée p¬«a oπ ué°SCGh , mäÉfÉ«H n∫hóL oπªYCG  3 

. más«M pô«Z

. rº¡æe wπc o√ nóLh ÉªH o¬ofQÉbCGh ,»FÓeR  ≈∏Y o¬oJóLh Ée o¢VôYCG . oπ n°UGƒJCG  4 

nèFÉàædG o¢ü∏îà°SCG

 oô«Z oAÉ«°TC’G Éeh ?¬oJógÉ°T pá«ëdG päÉbƒ∏îªdG nøe É kYƒf rº nc . o∞uæ°UCG  5 

?É¡oJógÉ°T »àsdG pás«ëdG

?»© tbƒJ n™e o≥Øsàj o¬oJógÉ°T Ée rπg  6 

? râØ∏àNG nº«ah ,»FÓeR päGógÉ°ûe n™e »JGógÉ°ûe râ¡HÉ°ûJ nº«a  7 

nôãcCG o∞°ûµà°SCG

 iôNCG káMÉ°ùe oäôàNG GPEG É¡ p°ùØf pèFÉàsædG ≈∏Y nπ°üMCG r¿CG o™ sbƒJCG πg  

 É¡«∏Y oâ∏°üM »àsdG pèFÉàsædG nø«H o¿QÉbCG sºK , oÜ uôLCG ?É¡ p°ùØf páÄ«ÑdG »a

 nπ°üM »àdG pèFÉàædGh »``` pé pFÉàf nø«H o¿QÉbCG n∂dòch . pø```«àdÉëdG »```a

.»FÓeR É¡«∏Y

 •x…ôàe m¢SÉ«b p§jô°T

 •mIôuÑµe má°SóY

 •mIô«Ñc nô«eÉ°ùe 4

 •p±ƒ t°üdG øe mIôc

:≈dEG oêÉà rMCG

oIƒ£îdG2 

oIƒ£îdG1 
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mácôH »a  w»Ä«H lΩÉ¶f

t»°SÉ°SC’G o∫GDƒ°ùdG

 q p»```Ä«ÑdG  pΩÉ```¶ædG  oäÉ```fƒµe  oπ```YÉØàJ  n∞```«c

? m¢†©H n™e É¡ o°†©H

oäGOôØªdG

 oá sjƒ«ëdG oπeGƒ©dG

oásjƒ«M sÓdG oπeGƒ©dG

 t»Ä«ÑdG oΩÉ¶uædG

oøWƒªdG

   oájƒ«ëdG oáYÉªédG

t…ƒ«ëdG o™ªàéªdG

oásjƒ«ëdG oá≤£æªdG

 pIAGô≤dG oIQÉ¡e

 l…CGQ ΩCG lá≤«≤M

←

←

←

? t»Ä«ÑdG oΩÉ¶uædG Ée

لِ أنْ أشـاهدَ  ـلُ فيما حولـي؟ مـنَ المحتمَ مـا أتأمَّ مـاذا أشـاهدُ عندَ
، والمقعدِ  ، أو معلِّمي، باإلضافـةِ إلى الكتـبِ ـفِّ زمالئـي فـي الصَّ

الَّذي أجلسُ عليهِ. 

 oá sjƒ«ëdG oπeGƒ©dG

ةِ في  ةِ على جميعِ المخلوقاتِ الحيَّ أطلقَ العلماءُ اسمَ العواملِ الحيويَّ
ا. باتاتُ والحيواناتُ والبكتيريا، واإلنسـانُ أيضً البيئةِ، ومنْ ذلكَ النَّ

 oájƒ«MÓdG oπeGƒ©dG

ةِ في البيئةِ، ومنها الماءُ  ةِ األشـياءُ غيرُ الحيَّ حيويَّ يُقصدُ بالعواملِ الالَّ
، والمناخُ  ا عاملٌ الحيويٌّ . والمناخُ أيضً وءُ ربةُ والضَّ خــرُ والتُّ والصَّ

ةٍ طويلةٍ. هوَ حالةُ الجوِّ السائدةُ في منطقةٍ ما خاللَ فتراتٍ زمنيَّ

ى دراسةُ كيفيةِ تفاعلِ العواملِ الحيويةِ معَ العواملِ الالحيويةِ  وتسمَّ
علمَ البيئةِ. lá≤«≤Ml…CGQ
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oøWGƒªdGh t»Ä«ÑdG oΩÉ¶uædG

فِـي  تتفاعـلُ العوامـلُ الحيويـةُ مـعَ العوامـلِ الالحيويـةِ 
ا كجذعِ  ا جدًّ . وقدْ يكونُ النِّظامُ البيئـيُّ صغيرً النظامِ البيئـيِّ

 . حراءِ ا كالصَّ ا جدًّ شجرةٍ، أوْ كبيرً

تعتمـدُ جميـعُ المخلوقـاتِ الحيَّـةِ فـي النِّظـامِ البيئيِّ على 
ها علـى  بعضٍ  األشـياءِ غيـرِ الحيَّـةِ، وكذلـكَ يعتمـدُ بعضُ
كةِ لكي  فـدعُ إلى الماءِ فـي البرْ . فمثـالً يحتاجُ الضِّ لتعيـشَ

 . هُ سَ ويضعَ بيضَ يتنفَّ

كلُّ مخلوقٍ في النِّظامِ البيئيِّ الكبيرِ لهُ مكانٌ يعيشُ فيهِ ويالئمُ 
. واألنظمةُ البيئيَّـةُ المختلفةُ  ى الموطـنَ ـه يسـمَّ طريقةَ عيشِ
. فالبطريقُ ال يجدُ  رُ للمخلوقـاتِ الحيةِ مواطنَ مختلفةً توفِّ
ارَ  بَّ ةِ، كما أنَّ الصَّ ـا لهُ في البيئةِ الجافَّ الصحراءَ موطنًا مالئمً

ا له.  ال يجدُ بركةَ الماءِ موطنًا مالئمً

»°ùØf oÈàNCG 

 oá«dÉsàdG oIQÉÑ©dG pπg . l…CGQ rΩCG lá≤`«≤M

 É v«Ä«H É keÉ¶f oóéf ób ? l…CGQ rΩCG lá≤«≤M

 mIójóY ḿ Gƒ```fCG ≈```∏Y … pƒ```àëj G kô```«¨°U

 pAÉ```«°TC’Gh  pá``` s«ëdG  päÉ```bƒ∏îªdG  nø```e

. pás«ëdG pô«Z

 oásjƒ«ëdG oπeGƒ©dG Ée . oóbÉsædG oô«µØsàdG

 É¡«∏Y oóªàYCG »àsdG oájƒ«MÓdG oπeGƒ©dGh

?»JÉ«M »a

 »a oájƒ«MÓdGh oájƒ«ëdG oπeGƒ©dG Ée

? u»Ä«ÑdG pΩÉ¶ædG G nòg

 nAÉ«°TC’Gh ná«ëdG päÉbƒ∏îªdG o∞ uæ°UCG  lOÉ```°TQEG

. pπµ°ûdG »a »àdG pá«ëdG nô«Z

nπµ°ûdG oCGôbCG
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oá sjƒ«ëdG oäÉ©ªàéªdGh oäÉYÉªédG

 pø«eÉ¶uædG pøjòg »a oô¡¶nJ »àsdG ájƒ«ëdG oäÉYÉªédG o¢†©H Ée

? pø«s«Ä«ÑdG

. pø«JQƒ t°üdG »a päÉfGƒ«ëdGh päÉJÉÑ sædG pAÉª°SCG náaô©e o∫hÉMCG  lOÉ°TQEG

nIQƒ t°üdG oCGôbCG

? oájƒ«ëdG oäÉYÉªédG Ée

 ? oá sjƒ«ëdG oäÉ©ªàéªdG Éeh

ةِ، شـأنُها  كـةُ موطـنٌ لكثيرٍ مـنَ المخلوقـاتِ الحيَّ البِرْ
. وكلُّ مخلوقٍ حـيٍّ فيها ينتمي  شـأنُ جميـعِ المواطـنِ
وجميـعُ  الحيَّـةِ.  المخلوقـاتِ  أنـواعِ  مـنْ  نـوعٍ  إلـى 
ى  أفـرادِ النَّـوعِ الواحدِ التي تعيـشُ في نظامٍ بيئيٍّ تسـمَّ
، مثل جماعةِ زنابقِ الماءِ الَّتي تعيشُ  ـةَ الجماعةَ الحيويَّ

 . فادعِ في بركةٍ، وكذلكَ جماعةُ الضَّ

نُ مـنْ كلِّ الجماعـاتِ  ـا المجتمـعُ الحيـويُّ فيتكـوَّ أمَّ
ا هوَ الحـالُ في مجتمـعِ البركةِ  ، كمَ فـي النظـامِ البيئـيِّ
، وجماعةِ األسـماكِ  نُ من جماعةِ الضفادعِ الَّذي يتكوَّ

. وجماعةِ الزنابقِ وجماعةِ الحشراتِ

رِ   توافُ يعتمـدُ حجـمُ المجتمـعِ الحيـويِّ على مـدَ
. ولذلكَ  وءُ عامُ والضَّ  والطَّ أشياءَ عديدةٍ، منها المأوَ
طبةِ  ةِ والرَّ فإنَّ أحجامَ المجتمعاتِ في المناطقِ الحارَّ
مثـل منطقةِ الغابـاتِ يفوقُ أحجـامَ المجتمعاتِ في 

ةِ. ةِ مثل المنطقةِ القطبيَّ المناطقِ الباردةِ والجافَّ

pá s«Ä«ÑdG páª¶fC’G »a oAÉ≤ÑdG

ونَ  ةَ فإنهمْ يهتمُّ مـا يدرسُ العلماءُ األنظمةَ البيئيَّ عندَ
بدراسـةِ الجماعـاتِ والمجتمعاتِ الحيويَّـةِ فيها، 
ـوا مـنْ دراسـاتِهم إلـى أنَّ أيَّ تغييرٍ في  لُ وقـد توصَّ
يؤثِّـرُ فـي  أفرادِهـا  أوْ أحـدِ  الحيويَّـةِ  الجماعـاتِ 
، والعكسُ  ةً ، والنِّظـامِ البيئيِّ عامَّ المجتمعِ الحيويِّ

. صحيحٌ

»°ùØf oÈàNCG 

 »```a pÖ```dÉë s£dG oäÉ```YÉªL . l…CGQ rΩCG lá``≤`«≤M

 p√òg πg . p¢ùaÉæîdG päÉYÉªL røe tºgCG pácôÑdG

.»àHÉLEG oí u°VhCG ? l…CGQ rΩCG lá≤«≤M oIQÉÑ©dG

 t…ƒ«ëdG o™ªàéªdG oô sKCÉàj n∞«c . oóbÉsædG oô«µØsàdG

? p¬ pJÉYÉªL i nóMEG pô t«¨àH

pAÉªdG o≥HÉfR oáYÉªL
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»°ùØf oÈàNCG 

 Éª¡ tjCGh , lá≤«≤M pø«JQÉÑ p©dG t…CG  . l…CGQ ΩCG lá≤«≤M

 . láaÉL É¡oàHôJh lá∏«∏b ÉgoQÉ£eCG oAGôë°üdG : l…CGQ

? oπªLCG oá«Ñ°û©dG o≥WÉæªdG

 »àsdG oá sjƒ«ëdG oá```≤£æªdG Ée . oóbÉ sædG oô``«µØsàdG

.»àHÉLEG »a pá£jôîdÉH oø«©à°SCG ?É¡«a o¢û«YCG

? oá sjƒ«ëdG oá≤£æªdG Ée

تمتدُّ بعضُ األنظمةِ البيئيَّة على اليابسةِ إلى مساحاتٍ 
ـةُ  . المنطقـةُ الحيويَّ نـةً مناطـقَ حيويَّـةً شاسـعةٍ مكوِّ
ةُ  ه الخاصَّ ـه وتربتُ ه وحيواناتُ ، لهُ نباتاتُ نظامٌ بيئـيٌّ كبيرٌ
ةٍ متوسـطُ درجاتِ حـرارةٍ،  بـهِ. ولـكلِّ منطقـةٍ حيويَّ
ـانِ بها. بعضُ المناطقِ  ومتوسـطُ هطولِ أمطارٍ خاصَّ

. اتِ ا بحيثُ تمتدُّ عبْرَ القارّ ةِ تكونُ كبيرةً جدًّ الحيويَّ

pá sjƒ«ëdG p≥WÉæªdG o¢†©H

يقـعُ الوطنُ العربـيُّ ضمنَ منطقـةٍ حيويَّـةٍ كبيرةٍ هيَ 
 ، ةِ زُ بتربتِهـا الجافَّ ـةِ الَّتي تتميَّ مليَّ حراءِ الرَّ منطقـةُ الصَّ
باتِ درجـاتِ حرارتِها. وهناكَ  ها، وتقلُّ وندرةِ أمطارِ
، ومناطقُ  ةُ ةٌ أخر، منها المنطقةُ العشبيَّ مناطقُ حيويَّ

. الغاباتِ

oAGôë s°üdG

G vóL láÑu∏≤àe : pIQGôëdG oáLQO

. lQOÉf : pQÉ£eC’G o•ƒ≤°S

. lá saÉL lás«∏eQ : oáHôtàdG

oás«Ñ°û©dG ≥WÉæªdG

 , pAÉà u°ûdG »a pIOhôÑdG oádóà©e : pIQGôëdG oáLQO

 . p∞« s°üdG »a mI sQÉM ≈dEG láÄaGO

. l∫óà©e : pQÉ£eC’G o•ƒ≤°S

. láÑ°üN : oáHôtàdG

päÉHÉ¨dG oá≤£æe

 »a mádóà©e ≈dEG lIOQÉH : pIQGôëdG oáLQO

 . p∞« s°üdG »a láÄaGO , pAÉà u°ûdG

. páæ s°ùdG pQGóe ≈∏Y : pQÉ£eC’G o•ƒ≤°S

. láÑ°üN : oáHôtàdG

oájƒ«ëdG o≥WÉæªdG

 ≈dEG » pªàæj u»Hô©dG pøWƒdG oº¶©e

.( pAGôë°üdG) pájƒ«ëdG pá≤£æªdG

oAGôë s°üdG

päÉHÉ¨dG o≥WÉæe

oás«Ñ°û©dG o≥WÉæªdG

oá«∏ÑédG o≥WÉæªdG
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pájƒ«ëdG p≥WÉæªdG oáHôJ

 , páHôtàdG ø```e mäÉæ u«Y nçÓ```K o¢```üëaCG . oßM’CG  1 

 . m∫hóL »a »JÉ¶MÓe oπ ué°SCGh

páHôàdG páæ«Y oºbQoâbƒdGpAÉªdG oá«ªc

1

2

3

 É¡ª ubQCGh , m¢ü«°UCG »a pá```HôtàdG øe ḿ ƒf sπc o™```°VCG   2 

. 3 ,2 ,1
 , má s«æ«°U »a É k°ü«°UCG n™°†j r¿CG »∏«eR ≈dEG oÖ∏WCG  3 

. p¢ü«°UC’G »a pAÉªdG nøe πe 120 oÖµ°SCGh

 nΩR sÓ```dG  nø```e sõdG  oπ``` ué°SCG . o¢ù«bCG  4 

 , p¢ü«°UC’G nøe pAÉªdG p∞jô°üàd
 »àsdG pAÉ```ªdG ná``` s« uªc oÖ```°ùMCG sº```K
 nIƒ£îdG p√ò```g oQ uôcCGh , râ```a uô o°U

.iôNC’G páHôtàdG päÉæq«Y n™e

 má s« qªc pôÑcCÉH râ¶ØàMG pá```HôtàdG ṕ GƒfCG t…CG . oè```àæà°SCG  5 

 uƒªf »a n∂dP nô``` uKDƒj r¿CG oøµªj n∞«ch . pAÉ```ªdG nø```e
? päÉJÉÑædG

? lás«FÉe lá sjƒ«M o≥WÉæe n∑Éæg rπg

العديدُ منَ المخلوقاتِ الحيـةِ تتّخذُ الماءَ موطنًا لها؛ 
. وتختلفُ  ، أوْ قريبًـا منـهُ ـهُ ، أوْ فوقَ سـواء فـي داخلـهِ
العوامـلُ غيرُ الحيويةِ فـي األنظمةِ البيئيـةِ المائيةِ عنِ 
، لذا تصنَّفُ  العواملِ في المناطقِ الحيويةِ على اليابسةِ

األنظمةُ البيئيةُ المائيهُ بطرقٍ مختلفةٍ.

نِ  ها بنـاءً على كوْ ةُ يتمُّ تصنيفُ فاألنظمـةُ البيئيَّــةُ المائيَّ
  . ، أوْ راكدةً أوْ جاريةً ها عذبةً أوْ مالحةً مياهِ

مِ  ها مـنْ نِعَ ، وجميعُ هُ ـهُ وأهميتُ ولـكلٍّ منهــا خصائصُ
. قـالَ  ـِهِ اللـهِ الجليلـةِ علينـا وعلى سـائـرِ مخلـوقاتـ

   '    &    %    $    #    "    ! زب  تعالَـى:  
   1   0   /          .   -   ,+   *   )   (
     9    8    7    6    54    3    2

nΩR :         ;   >   =   <   ?   رب  فاطر. sÓ```dG  nø```e sõdG  oπ``` ué°SCG

lá sjôëH lás«FÉe láÄ«H

»°ùØf oÈàNCG 

 lá≤«≤M oá«dÉàdG oIQÉ```Ñ©dG pπ```g . l…CGQ rΩCG lá``≤`«≤M

 pá«Ä«ÑdG páª¶fC’G nøe o¿É°ùfE’G oó```«Øà°ùj ?…CGQ ΩCG

 pá```«Ä«ÑdG pá```ª¶fC’G nø```e nô```ãcCG pá```Hò©dG pá```«FÉªdG

.»àHÉLEG oô u°ùaCG ? páëdÉªdG

 lájƒ«M o≥```WÉæe oó```LƒJ rπ```g . oóbÉ sædG oô``«µØsàdG

?GPÉªd ? lás«FÉe

 ، ، والبحيراتُ ـةِ البـركُ وأهـمُّ األنظمـةِ البيئيَّـةِ المائيَّ
. ، والمحيطاتُ ، والبحارُ واألنهارُ

ةٌ  ها مناطقُ حيويَّ ويوجدُ في المياهِ على اختالفِ أنواعِ
، وهيَ  ةً مختلفةً أوْ متشـابهةً نُ مجتمعاتٍ حيويَّ تتضمَّ

ةٍ مختلفةٍ. ها على جماعاتٍ حيويَّ تشتملُ بدورِ
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lQ sƒ°üe l¢ü sî∏e

 nπeGƒY t»```Ä«ÑdG oΩÉ```¶qædG oø``` qª°†àj
 oπeGƒ©dG . kájƒ«M’ iôNCGh ká qjƒ«M

 oá q«ëdG o päÉ```bƒ∏îªdG n»```g oá``` qjƒ«ëdG
 m¥ƒ∏îe uπµdh . u»```Ä«ÑdG pΩÉ¶qædG »```a
 nøª°V p¬```«a o¢û«©j w¢```UÉN lø```Wƒe

. q»Ä«ÑdG pΩÉ¶qædG

 »àqdG pá q«Ä«ÑdG páª¶fC’G oº«°ù≤J oøµªj
 n≥WÉæe ≈```dEG pá°ùHÉ«dG ≈```∏Y oóLƒJ
 , oAGôë q°üdG É¡æe má```Ø∏àîe májƒ«M

. oäÉHÉ¨dGh , oá q«Ñ°û©dG oá≤£æªdGh

 oá q«FÉªdG oá``` q«Ä«ÑdG oá```ª¶fC’G oπª°ûJ
 päGô```«ëÑdGh  nQÉ```¡fC’Gh  nQÉ```ëÑdG

. n∑ôÑdGh päÉ£«ëªdGh

…QÉµ ranCG oº u¶nfoCG 

 páæ s«ÑªdÉc ká``` sjƒ£e oπ```ªYCG
 É¡«a o¢ü uîdCG pπµ```°ûdG »a
 »a máeó≤e øY ¬oàª∏©J Ée

. pá«Ä«ÑdG páª¶fC’G

oÖàcCGh oç sóëJCGh oô qµaCG

 oájƒ«ëdG oáYÉªédG o∞```∏àîJ nº```«a . oäGOôØªdG  1 

? u…ƒ«ëdG p™ªàéªdG pøY

 kÓeÉc Év«Ä«H É keÉ¶f oóéf rób . l…CGQ ΩCG lá≤«≤M  2 

 rΩCG lá≤«≤M oIQÉÑ©dG p√òg rπg . môî°U pá©£b nâëJ
.»àHÉLEG oô°ùaCG ? l…CGQ

lá≤«≤Ml…CGQ

 máHÉZ røe mäÉÑf oIQòH râYQ oR  . oóbÉ qædG oô«µØsàdG  3 

 ? n∂dP oÖÑ°S Ée . oº ræ nJ rº∏a má sjhGôë°U máHôJ »a

 p≥WÉæªdG t…CG . náë«ë s°üdG náHÉLE’G oQÉàNCG  4 

? oôãcCG lQÉé°TCG É n¡«a pájƒ«ëdG
  oáHÉ¨dG -Ü                oAGôë°üdG -CG  

  oá s«Ñ£≤dG á≤£æªdG -O    oá s«Ñ°û©dG oá≤£æªdG -`L  

 päÉYÉªédG tπc . náë«ë s°üdG náHÉLE’G oQÉàNCG  5 

: o¿ uƒµJ u»Ä«ÑdG pΩÉ¶ædG »a o¢û«©J »àdG
 nájƒ«MÓdG nπeGƒ©dG -Ü                  nøWƒªdG -CG  

 päÉbÓ©dG-O   s…ƒ«ëdG n™ªàéªdG -`L  
 oäÉfƒµe oπYÉØàJ n∞```«c . t»°SÉ°SC’G ∫GDƒ``°ùdG  6 

? m¢†©H n™e É¡ o°†©H u»Ä«ÑdG pΩÉ¶ædG

ájƒ«MÓdGh ájƒ«ëdG πeGƒ©dG
»Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG »a

:ájƒ«ëdG ≥WÉæªdG øe
á«Ñ°û©dG á≤£æªdGh AGôë°üdG

 oá«Ä«ÑdG oáª¶fC’G

á«FÉªdG

ká«MÉ«°S kIô°ûf oÖàcCG

 É kØ°Uhh G kQƒ°U oø sª°†àJ pá s«Ä«ÑdG p≥WÉæªdG ióMEG rø```Y kIô°ûf oÖàcCG 
.É¡ pJQÉjR ≈∏Y p¢SÉ sædG p™«é°ûàd

pá∏ n« pØdG o™ªàée

 oπcCÉJ rºc . mΩƒj sπc pΩÉ```©£dG nøe ºéc 70 r»ndGƒM pá∏«ØdG oó```MCG oπcCÉ```j
? póMGƒdG pΩƒ«dG »a lá©°ùJ É ngOGôaCG oOóY pá∏«ØdG nøe láYÉªL

oáHÉàµdGh oΩƒ∏©dGoäÉ s«°VÉj uôdGh oΩƒ∏©dG 
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   o™ tbƒàdG : pAÉ°ü≤à°S’G oIQÉ¡e

 ، يستخدمُ العلماءُ ما يعرفونَهُ حولَ موضوعٍ ما لتخطيطِ تجاربِهم. فأنا أعرفُ أنَّ النباتاتِ تحتاجُ إلى الهواءِ
ني على استقصاءِ النباتاتِ وحاجاتِها، كما  . إنَّ معرفتي لهذه المعلوماتِ تساعدُ ، والضوءِ، والماءِ والترابِ

. ها الستقصاءِ ذلكَ ™o ما يحدثُ في أثناءِ التجربةِ التي أنقذُ tbƒJ ني يمكنُ

oº` s̀∏©JCG  ←

 . هُ منْ قبلُ ™o فإنَّني أتبيَّنُ النتائجَ المحتملةَ لحدثٍ أو تجربةٍ، إذنْ فأنا أبني تقريري على ما أعرفُ sbƒJCG ما عندَ
ا أقومُ بتحليـلِ نتائجي لتحديدِ ما إذا  مَّ أُجـري تجربتي. وأخيرً ، ثُ كم بما أتوقعُ أنَّه سـيحدثُ أوالً أنـا أخبرُ

ا. عي صحيحً كانَ توقُّ

oÜ qpô``LoCG  ←

هُ حولَ النباتاتِ واألنظمةِ البيئيةِ لصياغةِ  تُ مْ ثةِ؟ أسـتخدمُ مـا تعلَّ ™o أن تنموَ البذورُ في التربةِ الملوَّ sbƒJCG هـل
ا. عي صحيحً ذُ تجربةً لمعرفةِ ما إذا كانَ توقُّ نفِّ مَّ أُ ي، ثُ عِ ي. أكتبُ توقُّ عِ توقُّ

 lQÉÑîe , läGRÉ``Øb , lAÉe , pAÉ«dƒ°UÉØdG nø`` pe mQhòH 10 , lá``HôJ , m¢SÉ«b o¢SCÉc , pÖ``«∏ëdG nø`` pe p¿É``àÑ∏Y     oäGhOC’Gh tOGƒŸG

. mΩÉ©W o¿ qpƒ∏e , wπN , lê sQóe

فرغُ في  مَّ أُ ، ثُ  1  أَكتـبُ الحـرفَ (أ) على إحد علـبِ الكرتونِ وأكتبُ الحرفَ (ب) على العلبـةِ الثانيةِ

ا واحدةً مِنَ التربةِ، وأضعُ في كلِّ علبةٍ ٥ حباتِ فاصولياءَ على  كلِّ علبةٍ كأسً
. مَّ أسقي التربةَ حتى تصبحَ رطبةً ، ثُ هِ تحتَ سطحِ التربةِ العمقِ نفسِ

ـنَ الخلِّ في كأسِ  ـمَّ أقيسُ ٨٠ مل مِ ، ثُ ازاتِ السـالمةِ ي قفَّ . أرتدِ  2    أحـذرُ

، وأصبُّ السائلَ  نِ الطعامِ األحمرِ في الخلِّ ، وأضعُ ٥ نقاطٍ من ملوِّ القياسِ
بحذرٍ في علبةِ الكرتونِ (ب).
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ـمَّ أضيفُ الكميةِ  ، ثُ ها الشـمسُ  3  أضـعُ علبتَي الكرتـونِ بالقربِ منْ نافذةٍ تدخلُ

. وأُالحـظُ العلبتينِ بعدَ  ـنَ الماءِ إلـى كلِّ علبةِ كرتـونٍ كل ٢ – ٣ أيامٍ ـها مِ نفسَ
. ، وأكتبُ مالحظاتِي على لوحةٍ، كما في الشكلِ أدناهُ يومينِ و٧ أيامٍ و١٠ أيامٍ

(CG) p¿ƒJôµdG oáÑ∏Y

o™bƒàdG

Ωƒ«dGäÉ¶MÓªdG

1

2

7

10

(Ü) p¿ƒJôµdG oáÑ∏Y

o™bƒàdG

Ωƒ«dGäÉ¶MÓªdG

1

2

7

10

عي. هلْ كانَ  ؟ أقارنُ نتائجـي بتوقُّ  4  فـي أيٍّ العلبتيـنِ نمتِ البذورُ بشـكلٍ أفضلَ

ا؟ عِي صحيحً توقُّ

. أسـتخدمُ الملعقةَ لحفـرِ التربةِ في علبةِ  ثةً  5   تمثِّـلُ علبةُ الكرتونِ (ب) تربةً ملوَّ

؟ ني ذلك عنِ التلوثِ ؟ عالمَ يدلُّ نَ الطعامِ الكرتونِ (ب). هل ما زلتُ أر ملوِّ

o≥`` qpÑWoCG ←

. أتوقعُ كيفَ تؤثرُ  ا آخرَ ، أكتبُ توقعً رُ العلمـاءُ رُ كما يفكِّ لقـدْ تعلمتُ اآلنَ كيفَ أفكِّ
ي  عِ مُ تجربةً أتوصلُ فيها إلى ما إذا كانَ توقُّ ؟ أصمِّ زيادةُ كمياتِ الماءِ في نموِّ النباتِ

ا أمْ ال. صحيحً

. أسـتخدمُ الملعقةَ لحفـرِ التربةِ في علبةِ  ثةً تمثِّـلُ علبةُ الكرتونِ (ب) تربةً ملوَّ
؟ ني ذلك عنِ التلوثِ ؟ عالمَ يدلُّ نَ الطعامِ الكرتونِ (ب). هل ما زلتُ أر ملوِّ
. أسـتخدمُ الملعقةَ لحفـرِ التربةِ في علبةِ  ثةً تمثِّـلُ علبةُ الكرتونِ (ب) تربةً ملوَّ
؟ ني ذلك عنِ التلوثِ ؟ عالمَ يدلُّ نَ الطعامِ الكرتونِ (ب). هل ما زلتُ أر ملوِّ
. أسـتخدمُ الملعقةَ لحفـرِ التربةِ في علبةِ  ثةً تمثِّـلُ علبةُ الكرتونِ (ب) تربةً ملوَّ

. أتوقعُ كيفَ تؤثرُ  ا آخرَ ، أكتبُ توقعً رُ العلمـاءُ رُ كما يفكِّ لقـدْ تعلمتُ اآلنَ كيفَ أفكِّ
ي  عِ مُ تجربةً أتوصلُ فيها إلى ما إذا كانَ توقُّ ؟ أصمِّ ي زيادةُ كمياتِ الماءِ في نموِّ النباتِ عِ مُ تجربةً أتوصلُ فيها إلى ما إذا كانَ توقُّ ؟ أصمِّ زيادةُ كمياتِ الماءِ في نموِّ النباتِ
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»fÉsãdG  o¢SQ sódG

»a oäÉbÓ©dG

pás«Ä«ÑdG páª¶fC’G

 ≈ndpEG oêÉà rënj É``` nª ogÓcnh , oá n°ùjô nØ rdG n»``` pg oás« p∏ rë u°ù rdÉ na ; ná``` s« p∏ rë u°ùdG o¿É``` nÑ r© tãdG nOÉ```£ r°UpG

? pá nbÉ s£dG p√òg oQ nó r°ü ne Éª na . nƒ oªrænj nh n¢û« p©n« pd pá nbÉ s£dG
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 ? oá«◊G oäÉbƒ∏îŸG É¡ oµ∏¡à°ùJ »àsdG pábÉ q£dG oQGó≤e Ée

: o±ó¡dG

. u»Ä«ÑdG pΩÉ¶uædG »a nôNBG ≈dEG x»M m¥ƒ∏îe røe pábÉ s£dG n∫É≤àfG oí u°Vƒj mêPƒªf oπªY

: oäGƒ£ÿG

 päÉbÉ£ÑdG ≈```∏Y oÖàcCGh , mÜÓW pá```©HQCG øe máf sƒµe má```Yƒªée »```a oπ```ªYCG  1 

.( pπµ s°ûdG »a Éªc) pΩƒët∏dG oπ pcBG , päÉÑsædG oπ pcBG , läÉÑf , o¢ùª°ûdG : ná«dÉsàdG päÉª∏µdG

 nás«ªc nπ``` uãª«d , lôàe ¬``` odƒW pó```«∏ésàdG p¥Qh ø```e É``` k£jô°T t¢```übCG . o¢ù«bCG  2 

 uπc nó```æY ká```eÓY o™```°VCGh , t»```ëdG o¥ƒ```∏îªdG É```¡ oeóîà°ùj »```à sdG pá```bÉ q£dG

. p§jô s°ûdG p∫ƒW ≈∏Y º°S10

 …ò``` sdG oÖ```dÉ s£dG oQ uô```ªj . ká```bÉ£H mÖ```dÉW tπc oò```NCÉj .É kLPƒªf oπ``ªYCG  3 

 …òsdG pÖ```dÉ s£dG ≈dEG kÓ```eÉc pábÉ s£dG n§```jô°T ( p¢```ùª s°ûdG) ná```bÉ£H oπ```ªëj

.( päÉÑsædG) nábÉ£H oπªëj

 ø```e º```°S 10 p™```£≤H ( päÉ```ÑsædG) ná```bÉ£H oπ```ªëj …ò``` sdG oÖ```dÉ s£dG oΩƒ```≤j  4 

 »≤Ñojh ,( päÉÑsædG pπ pcBG) nábÉ£H oπªëj …òsdG nÖdÉ s£dG p¬```«£©jh , p§```jô s°ûdG

. p¬jód pábÉ s£dG p§jô°T røe nôÑcC’G nAõédG

 øe º```°S 1 p™```£≤H ( päÉ```ÑsædG pπ pcBG) ná```bÉ£H oπ```ªëj …ò``` sdG oÖ```dÉ£dG oΩƒ```≤j  5 

 pπ pcBG) ná```bÉ£H oπ```ªëj …ò``` sdG pÖ```dÉ s£dG ≈```dEG o√ oQ uô```ªjh , pá```bÉ s£dG p§```jô°T

. p¬jód pábÉ s£dG p§jô°T røe nôÑcC’G nAõédG »≤Ñojh ( pΩƒët∏dG

nèFÉàædG o¢ü∏îà°SCG

? p√ pôjôªJ nπÑb pábÉ s£dG o§jô°T o™£≤o `j GPÉªd . oèàæà°SCG  6 

 pá« u≤ÑàªdG pá```bÉ q£dG oá``` s« uªc É```e . nΩÉbQC’G oΩó``îà°SCG  7 

? päÉÑsædG pπ pcBÉHh päÉÑsædÉH káfQÉ≤e pΩƒët∏dG pπcB’

 •m§«£îJ pº∏b

 •møjƒ∏J pΩÓbCG

 •x¢ü≤e

 •mäÉbÉ£H

 •májôàe mIô£°ùe

 •x»bQh m§jô°T

:≈dEG oêÉà rMCG

nôãcCG o∞°ûµà°SCG

 oäÉÑsædG p™æ°ünj rºd GPEG o¬ nKhóM o™ sbƒJCG …òsdG Ée  

. n∂dP n∞°ûµà°SC’ káHôéJ oº uª°UCG ?nAGò¨dG

oIƒ£îdG4
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 . p¢ùª s°ûdG ná s©°TCG káeóîà°ùe ÉgnAGòZ oäÉépàæªdG o™æ°ünJ

 . päÉéàæªdG ≈∏Y oäÉµ∏¡à°ùªdG i qò¨àJ

 .É¡ pJƒe nó©H É¡ neÉ°ùLCGh á«ëdG päÉbƒ∏îªdG ÉjÉ≤H oäÓu∏ëªdG oπu∏ëJ

u»Ä«ÑdG pΩÉ¶uædG ‘ oQGhOC’G

 ? m¢†©H ≈∏Y É¡ o°†©H oá«ëdG oäÉbƒ∏îªdG oóªà©J n∞«c

يه في النظامِ البيئيِّ  ا يؤدِّ لقـد جعلَ اللهُ تعالى لكلِّ مخلوقٍ حـيٍّ دورً
. وقدِ اهتـمَّ العلماءُ  هِ مـنَ المخلوقاتِ هِ وحياةِ غيـرِ السـتمرارِ حياتـِ
يها في  بدراسـةِ العالقـاتِ بينَ هـذهِ المخلوقاتِ واألدوارِ التـي تؤدِّ

 . المجتمعِ الحيويِّ لفهمِ النِّظامِ البيئيِّ

oäÉépàæªdG

، وهي  ةِ في النِّظامِ البيئيِّ على المنتِجاتِ تعتمدُ كلُّ المخلوقاتِ الحيَّ
 . ها مستخدمةً طاقةَ الشمسِ ها بنفسِ ةٌ تَصنعُ غذاءَ مخلوقاتٌ حيَّ

األشجارُ  ومنها   ، الخضراءُ باتاتُ  النَّ اليابسةِ  على  المنتِجاتِ  أهمُّ 
ئيسةُ هي  ا في المحيطاتِ والبحيراتِ  فالمنتجاتُ الرَّ . أمَّ واألعشابُ

 . الطحالبُ

t»°SÉ°SC’G o∫GDƒ°ùdG

 ≈```∏Y oá```«ëdG oäÉ```bƒ∏îªdG oπ```°üëJ n∞```«c

? pábÉ£dG

oäGOôØªdG

oè pàæªdG

o∂p∏¡à°ùªdG

oπu∏ëªdG

oás«FGò¨dG oá∏°ù∏°ùdG

oás«FGò¨dG oáµÑ°ûdG

o¢ùaÉæàdG

pábÉ s£dG oΩôg

 pIAGô≤dG oIQÉ¡e

 êÉàæà°S’G

läÉLÉàæà°SG u¢üsædG nøe lásdOCG

←←

←

←
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 oäÉµp∏¡à°ùªdG

ـةُ الَّتـي ال تسـتطيعُ صنـعَ غذائِهـا  المخلوقـاتُ الحيَّ
يورُ والثَّدييَّاتُ  ، ومنها الطُّ ى مسـتهلِكاتٍ ـها تسمَّ بنفسِ

 .ةٍ أخر الَّتي تستمدُّ طاقتَها منْ مخلوقاتٍ حيَّ

ا لنوعِ الغذاءِ الَّذي  ويمكنُ تصنيفُ المسـتهلِكاتِ تبعً
لـةُ األعشـابِ وهـي تـأكلُ  ؛ فهنـاكَ آكِ تحصـلُ عليـهِ
. ، ومنها القوارضُ واألرانبُ والغزالنُ المنتِجاتِ فقطْ

المنتجـاتِ  علـى    تتغـذَّ الحيوانـاتِ  وبعـضُ 
اكـونُ  ، ومنهـا الرَّ ى القـوارِتَ والمسـتهلكاتِ وتسـمَّ

. يورِ والدببةُ وبعضُ الطُّ

القـطُّ  ومنهـا   ، حـومِ للُّ اآلكلـةُ  الحيوانـاتُ  وهنـاكَ 
، وهيَ  يورِ واألسـدُ والنَّمرُ وسمكُ القرشِ وبعضُ الطُّ
 ،  على الحيواناتِ اآلكلةِ لألعشـابِ حيواناتٌ تتغذَّ

 . وعلى القوارتِ

oäÓu∏ëªdG

الميِّتـةِ  المـوادِّ  بتحليـلِ  المخلوقـاتِ   تقـومُ بعـضُ 
ى هـذهِ المخلوقاتُ  للحصـولِ علـى الطاقـةِ، وتسـمَّ
 . يـدانُ والبكتيريـا والفطريّاتُ ، ومنها الدِّ المحلِّـالتِ
تقـومُ المحلِّـالتُ بإعـادةِ المـوادِّ إلـى النِّظـامِ البيئيِّ 

. يَةً بوصفِها موادَّ مغذِّ

oäÓu∏ëªdG

 páª©WC’G nø```e ḿ Gƒ```fCG ná©HQCG oπ``` u∏HCG  1 

 m¢ù«c »a É¡æe vÓc o™°VCGh , pAÉªdÉH
 . x»µ«à°SÓH

 É```¡ o©°VCGh  n¢```SÉ«cC’G  o≥```∏ZCG  2 

. mº```∏¶eh mÅ```aGO m¿Éµ```e »```a 
.É¡ pbÓZEG nó©H n¢SÉ«cC’G oíàaCG ’ .QòMCG 

 »JÉ¶MÓe oπ ué°SCGh , mΩƒj sπc n¢SÉ«cC’G oßM’CG  3 

. m∫hóL »a
? nçóM GPÉeh ? oáª©WC’G päôs«¨J n∞«c . oπ°UGƒJCG  4 

»°ùØf oÈàNCG 

 pÜÉ«Z pádÉM »```a nç oó```ëj r¿CG oø```µªj GnPÉ```e . oèàæà°SCG

? päÉépàæªdG

 ≈∏Y oäÉµp∏¡à°ùªdG oπ°üëJ rπg . oóbÉ sædG oô«µØsàdG

. n∂dP oí u°VhCG ? p¢ùª s°ûdG nøe kIô°TÉÑe É¡ pàbÉW

läQÉb l¿Gƒ«M

mäÉÑf oπcBG l¿Gƒ«M

mΩƒëd oπcBG l¿Gƒ«M
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láeƒHláeƒH

lás«∏ë°S

(¢ùàæªdG)  ±ƒYô°S(¢ùàæªdG) ±ƒYô°S

lábôj

p∑ƒ s°ûdG  oäÉÑf

pá°ùHÉ«dG ≈n∏Y lá«FGòZ lá∏°ù∏°S

.»dÉsàdG p∂∏¡à°ùªdG ≈dEG oº¡°SC’G oô«°ûJ : lOÉ°TQEG

nπµ s°ûdG oCGôbCG

 ? oás«FGò¨dG oá∏°ù∏ u°ùdG Ée

. وقدْ  يحتاجُ كلُّ مخلوقٍ حيٍّ إلى طاقةٍ ليعيشَ وينموَ
للحصولِ  ا  مصدرً مخلوقٍ  لكلِّ  تعالَى  اللهُ  جعلَ 

على الطاقةِ التي يحتاجُ إليها. قالَ تعالَى: 

 . مسُ اقةِ في النِّظامِ البيئيِّ هوَ الشَّ ومصدرُ الطَّ
ـورِ الـواردةِ في هذا  أنظـرُ إلـى الحيوانـاتِ فـي الصُّ
اقةِ  . ليسَ منْ بينِها حيوانٌ يسـتطيعُ أخـذَ الطَّ رسِ الـدَّ
اقةِ الَّتي  ـمسُ مصدرُ الطَّ ؛ فالشَّ ـمسِ مباشـرةً منَ الشَّ
 ، ، وتنتقلُ منها إلى المستهلِكاتِ نُ في المنتِجاتِ تُختزَ
اقـةُ من  ، وبذلـكَ تنتقـلُ الطَّ ومنهـا إلـى المحلِّـالتِ

 . ةَ لسلةَ الغذائيَّ يهِ السِّ مخلوقٍ إلى آخرَ فيما نسمِّ

pá°ùHÉ«dG ≈∏Y oás«FGò¨dG oá∏°ù∏ u°ùdG

ةُ على اليابسـةِ عادةً باألعشابِ  لسـلةُ الغذائيَّ تبدأُ السِّ
. فنباتُ  باتـاتِ الخضـراءِ هـا منَ النَّ واألشـجارِ وغيرِ
ا السـرعوفُ  . أمَّ ورةِ المجاورةِ منتِجٌ ـوكِ في الصّ الشَّ

. ها مستهلِكاتٌ ةُ والبومةُ فجميعُ حليَّ والسِّ

ما تموتُ هذهِ المسـتهلِكاتُ تقـومُ المحلِّالتُ  وعندَ
ها  ةٍ تستعملُ بتحليلِ أنسـجتِها الميِّتةِ إلى موادَّ أساسـيَّ

 . ةُ منْ جديدٍ المخلوقاتُ الحيَّ

العنكبوت

 ? pá∏°ù∏ u°ùdG p√òg »a oábÉ£dG oπ≤àæJ n∞«c
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pác rôÑdG »a oás«FGò¨dG oá∏°ù∏ u°ùdG

ةَ  لسـلةَ الغذائيَّ كـةِ السِّ ةُ في البرْ لسـلةُ الغذائيَّ تشـبهُ السِّ
باتاتِ الخضراءِ  حالـبِ والنَّ ؛ إذْ تبدأُ بالطَّ على اليابسـةِ
 ، وئيِّ ةِ البناءِ الضَّ مسِ خاللَ عمليَّ الَّتي تلتقطُ طاقةَ الشَّ

 . وتُخزنُ الطاقةُ في الخاليا على شكلِ سكرٍ

 آكالتُ األعشـابِ كبعضِ الحشـراتِ (الذبابةِ  تتغذَّ
. وتسـتخدمُ الحشـراتُ  ) على الطحالبِ المائيـةِ مثالً
؛  األكسـجينَ إلطالقِ الطاقةِ المخزونـةِ في الطحالبِ

. للقيامِ بوظائفِ الحياةِ األساسيةِ، ومنْها الحركةُ

وهناكَ آكالتُ لحومٍ كاألسماكِ تستطيعُ القفزَ اللتقاطِ 
، فتسـتفيدُ بذلكَ منَ الطاقـةِ المخزونةِ في  الحشـراتِ
أجسـامِها. وتصطـادُ بعـضُ الطيـورِ - ومنهـا مالـكٌ 
الحزيـنُ - هـذهِ األسـماكَ للحصـولِ علـى الطاقـةِ. 
ا منَ  عِ السلسـلةِ الغذائيـةِ فإنَّ جزءً وكمـا يتَّضحُ منْ تتبُّ
الطاقةِ الشمسـيةِ قد وصلَ إلى مالكٍ الحزينِ عبرَ هذهِ 

 . السلسلةِ

mácôH ‘ lá«FGòZ lá∏°ù∏°S

oøjõëdG  l∂ pdÉeoøjõëdG  l∂ pdÉe

p¢ùª°ûdG  oáµª°S

lá«FÉe  láHÉHP

oÖd ÉëW

»°ùØf oÈàNCG 

 pá«FGò¨dG pá∏°ù∏°ùdG oí∏£°üe tó©j GnPÉªd  . oèàæà°SCG

 päÉbƒ∏îªdG nø«H päÉ```bÓ©dG pí«°Vƒàd G kó«L É kØ°Uh

  ? pá«ëdG

 oøµªj má«FGòZ má∏°ù∏°S oôÑcCG Ée . oóbÉ sædG oô«µØsàdG

 ∂nà∏°ù∏°S ¬«a oí q°VƒJ É k£ q£îe rº°SQG ?É¡n©°†J r¿CG

 ? ná«FGò¨dG

107oô«°ùØàdGh oìô°ûdG



? oá«FGò¨dG oáµÑ°ûdG Ée

اقةِ على شكلِ غذاءٍ، ولكنَّ  ةِ انتقالِ الطّ ا لتمثيـلِ كيفيَّ ـا جـيدً ُ الغـذاءِ نموذجً تعدُّ سـالسل
ةِ لها سـالسـلُ  اقةِ. ومعظمُ األنظمةِ البيئيَّ ا لنقـلِ الطّ ا واحدً هـذا النموذجَ يبيِّنُ مسـارً

ا الشـبكةُ الغذائيةُ ، وهيَ  ِ الغذائيةِ معً . وينتجُ عنْ تداخلِ السالسـل غـذاءٍ متداخلـةٌ
ا تصنيفَ المخلوقاتِ  ، وتوضحُ أيضً ِ الغذاءِ في النظامِ البيئيِّ حُ ترابطَ سالسل توضِّ

ةِ بينَها.  الحيةِ بحسبِ العالقاتِ الغذائيَّ

حومِ  . المفترسُ هـوَ آكلُ اللُّ ـحُ شـبكاتُ الغـذاءِ العالقةَ بينَ المفترسِ والفريسـةِ توضِّ
. في  ه فهوَ الفريسـةُ ا المخلوقُ الحيُّ الَّذي تمَّ اصطيادُ . أمّ ـهِ الَّـذي يصطادُ ليحصلَ على طعامِ

ةُ مفترسـةً لمخلوقاتٍ معينةٍ وفريسـةً  ةِ تكونُ المخلوقاتُ الحيَّ ـبكاتِ الغذائيَّ معظمِ الشَّ
طُ في هذه الصفحةِ.  حُ المخطَّ لمخلوقاتٍ أخر، كما يوضِّ

 

. p¢SôàØªdG ≈dEG pá°ùjôØdG nøe oº¡°SC’G o¬ésàJ : lOÉ°TQEG

nπµ s°ûdG oCGôbCG

m§«ëªdG »a lá«FGòZ láµÑ°T

 lá«JÉÑf  o≥dGƒY

lá«fGƒ«Mh

pøjOô°ùdG  oáµª°S

oø«ØdódG

oπJÉ≤dG  oäƒëdG

p¢SQƒædG  oôFÉW

 øe mOóY oôÑcCG o¬d pás«FGò¨dG páµÑ s°ûdG »a m¢```SôàØe t…CG

? p¢ùFGôØdG
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التَّنافسُ 
في  ا  موقعً الغذائيةِ  الشبكةِ  في  الحيُّ  المخلوقُ  يأخذُ  قدْ 
 ، ةٍ، وفي هذهِ الحالةِ يحدثُ التَّنافسُ أكثرَ منْ سلسلةٍ غذائيَّ
والماءِ  عامِ  الطَّ على  ةِ  الحيَّ المخلوقاتِ  بينَ  صراعٌ  وهوَ 

.وجميعِ احتياجاتِها األخر

أنظـرُ إلـى الشـبكةِ الغذائيـةِ على اليابسـةِ. هنـاكَ آكالتُ 

غيـرةُ والفأرُ  يورُ الصَّ ، منها الغـزالُ والطُّ أعشـابٍ مختلفـةٌ
تْ هذهِ المخلوقاتُ  . ماذا يحدثُ إذا تغذَّ واألرنبُ والبقرةُ
ها  ؟ سوفَ تتنافَسُ جميعُ ـهِ ها على النَّباتِ نفسِ ةُ جميعُ الحيَّ
؛ إالَّ  هـا، بينَما يموتُ اآلخرُ على الغذاءِ، وقدْ يسـتفيدُ أحدُ

ا آخرَ للغذاءِ. جدَ مصدرً إذا وَ

، بلْ تتنافَسُ  ا على الحيواناتِ فقطْ والتَّنافسُ ليسَ مقصورً
ويلةِ في الغابةِ  غيرةُ واألزهارُ معَ األشجارِ الطّ باتاتُ الصَّ النَّ

 . يةِ مسِ والموادِّ المغذِّ ةِ الشَّ للحصولِ على أشعَّ

فقدْ  الواحدةِ؛  المجموعةِ  أفرادِ  بينَ  التَّنافسُ  يكونُ  وقدْ 
سَ مجموعةٍ منَ العصافيرِ في حديقةٍ ما على  تنافُ نشاهدُ 
ها. ومعَ كلِّ هذا التَّنافسِ فإنَّ  باتاتِ وبُذورِ ثمارِ بعضِ النَّ
ةٍ  غذائيَّ شبكةٍ  منْ  ا  جزءً تعدُّ  ةِ  الحيَّ المخلوقاتِ  جميعَ 

ضخمةٍ. 

»°ùØf oÈàNCG 

 »a pá``` s«FGò¨dG pá```µÑ s°ûdG »```a päÉ```fGƒ«ëdG t…CG . oè``àæà°SCG

? p∑Éª°SC’G ≈∏Y ( pπJÉ≤dG päƒëdG) n™e o¢ùaÉæàj p§«ëªdG

 má``` s«FGòZ nπ```°SÓ°S n™```HQCG  oè```àæà°SCG . oóbÉ sædG  oô``«µØsàdG

. pQÉ°ù«dG øY pπµ°ûdG »a pAGò¨dG páµÑ°T øe máØ∏àîe

pá°ùHÉ«dG ≈∏Y lá«FGòZ láµÑ°T

lô°ùf

l∫GõZ

lQ ƒØ°üY

lIô≤H

lÖ∏©K

lQ CÉa

lÖfQCG

l¿ ÉÑ©K
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منتجاتٌ

مستهلكاتٌ

. حومِ ليسَ لديْها طاقةٌ أكثرُ منْ آكالتِ األعشابِ آكِالتُ اللُّ

? pábÉ s£dG oΩôg Ée

 منْ  حُ هرمُ الطاقةِ كميةَ الطاقةِ في كلِّ مسـتوً يوضِّ
ـا في قاعدةِ  ؛ فالمنتِجـاتُ تكونُ دائمً شـبكةِ الغذاءِ
؛ حيـثُ تَسـتعملُ كميـاتٍ قليلةً مـنَ الطاقةِ  الهـرمِ
الشمسـيةِ لصنـعِ الغـذاءِ . تحـرقُ الخاليـا النباتيةُ 
ـه، وتخـزنُ الباقِيَ في  بعـضَ الطعـامِ الـذي تصنعُ

ها. سيقانِها وأوراقِها وجذورِ

؛  حُ المسـتهلكاتِ المسـتو الثانِي فـي الهرمِ يوضّ
ى على قيدِ الحياةِ؛  حيثُ تَستهلكُ كمياتٍ كبيرةً لتبقَ
وذلكَ ألنَّ ١٠% منْ طاقةِ النباتِ تنتقلُ إلى آكالتِ 

. األعشابِ

فقدُ على  أيـنَ تذهـبُ بقيةُ الطاقـةِ؟ بعضُ الطاقـةِ تُ

الحيوانـاتُ  تهضـمُ  مـا  عندَ وذلـكَ  حـرارةٍ؛  شـكلِ 
، وبعـضُ أنسـجةِ النبـاتِ ال يمكنُ  األنسـجةَ النباتيـةَ

. صُ منه على شكلِ فضالتٍ ه، لذا يتمُّ التخلُّ هضمُ

 ( واللحـومِ النباتـاتِ  (آكالتُ  القـوارتُ  وتمثِّـلُ 
؛ ففِي كلِّ   مـنَ الهـرمِ الغذائـيِّ المسـتوياتِ األخـرَ
 تفقدُ المسـتهلكاتُ حوالَيْ ٩٠% منَ الطاقةِ  مسـتوً
. لذا تحصلُ المخلوقاتُ الحيةُ في قمةِ الهرمِ  المتبقيةِ

. مسِ ةِ منَ الشَّ يّةٍ منَ الطاقةِ المستمدَّ علَى أقلِّ كمّ

»°ùØf oÈàNCG 

 päÉµÑ°T »a päÉéàæªdG oOóY o¿ƒµj GPÉªd . oèàæà°SCG

? päÉµ∏¡à°ùªdG nøe nôãcCG pAGò¨dG

 p§«ëªdG »a oá«FGò¨dG oá∏°ù∏°ùdG . oóbÉ sædG oô«µØsàdG

 nøe nôãcCG pΩƒë∏d má∏cBG má«M mäÉbƒ∏îe ≈n∏Y … pƒàëJ

?GnPÉªd . pá°ùHÉ«dG ≈∏Y pá«FGò¨dG pá∏°ù∏°ùdG
pábÉ s£dG oΩôg

 uπc »``a pá``bÉ s£dG ná`` s« uªc oπ`` uãªj pá``bÉ s£dG oΩô``g

. pá«FGò¨dG pá∏°ù∏°ùdG nøe i kƒà°ùe
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lQ sƒ°üe l¢ü sî∏e

 oäÉépàæªdG oΩƒ≤J , u»Ä«ÑdG pΩÉ¶qædG »a
 o¬```o∏cCÉJ  …ò``` qdG  pAGò```¨dG  p™```æ°üH
 oΩƒ≤àa oäÓq∏ëªdG É qeCG , oäÉµ∏¡à°ùªdG

 ≈dEG Ég oó«©Jh páà q«ªdG uOGƒªdG pπ«∏ëàH
 . máj qò¨e sOGƒe pπµ°T ≈∏Y u»Ä«ÑdG pΩÉ¶qædG

 oá q«FGò¨dG oäÉµÑ°ûdGh oπ°SÓ s°ùdG

 päÉbƒ∏îªdG nø«H päÉ```bÓ©dG oí q°VƒJ
. u»Ä«ÑdG pΩÉ¶ uædG »a pá q«ëdG

 oí u°Vƒj l§``` s£îe pá``bÉ s£dG oΩô``g

 pΩÉ¶ uædG »```a oábÉ s£dG oπ```≤àæJ n∞```«c
. u»Ä«ÑdG

…QÉµ ranCG oº u¶nfoCG 

 »a páæ s«ÑªdÉc ká sjƒ£e oπªYCG
 Ée É```¡«a o¢```ü uîdCG pπµ```°ûdG
 »a päÉbÓ©dG  pø```Y  ¬oàªs∏©J

. pá«Ä«ÑdG páª¶fC’G

oÖàcCGh oç sóëJCGh oô qµaCG

.É¡«∏Y ká∏ãeCG » p£YCG ? oäQGƒ≤dG Ée . oäGOôØªdG  1 

 pô```°üëH pAÉ```ª∏©dG nø```e lOó```Y nΩÉ```b . oèàæà°SCG  2 

 mΩÉ¶f »```a pΩƒ```ët∏dG päÓcBGh pÜÉ```°ûYC’G päÓcBG
 o¥ƒØj pΩƒët∏dG päÓcBG nOó```Y s¿CG Ghó```Lhh , x»```Ä«H
 oOGó©sàdG Gòg tó©j rπ¡a . pÜÉ```°ûYC’G päÓcBG nOóY

?GPÉªd ? kÓeÉc pá≤£æªdG »a päÉfGƒ«ë∏d

u¢üsædG nøe lásdOCGläÉLÉàæà°SG

 päÓcBG o¿Éæ°SCG o¿ƒµJ GPÉªd  . oóbÉ qædG oô«µØsàdG  3 

 päÓcBG p¿É```æ°SCÉH ká```fQÉ≤e G vóL kI sOÉ```M pΩƒ```ët∏dG
 ? pÜÉ°ûYC’G

 pøY oCÉ°ûæj . ná`ë`«`ë s°üdG ná`HÉ`LE’G oQÉ``à`NCG  4 

: nôãcCG rhCG mAGòZ r»nà∏°ù∏°S pOÉ``ë` uJG

mAGòZ oáµÑ°T -Ü  w»Ä«H lΩÉ¶f -CG  

mAGòZ oΩôg-O   w…ƒ«M l™ªàée -`L  
 oäÉbƒ∏îªdG oπ°üëJ n∞«c . t»°SÉ°SC’G o∫GDƒ°ùdG  5 

? pábÉ£dG ≈∏Y oá«ëdG

, oäÉµ∏¡à°ùªdG , oäÉéàæªdG

oäÓu∏ëªdG 

á«FGò¨dG äÉµÑ°ûdGh oπ°SÓ°ùdG

ábÉ£dG Ωôg

pΩƒë∏dG päÓcBG nOóY oÖ°ùMCG

 10 pÜÉ°ûYC’G päÓcBG oOGó```YCG o¿ƒµJ u»©«Ñ s£dG u»Ä«ÑdG pΩÉ¶ uædG »```a 
 rób »àsdG pΩƒët∏dG päÓcBG nOó```Y oÖ°ùMCG . pΩƒ```ët∏dG päÓcBG p±É```©°VCG

?4250 p¬«a pÜÉ°ûYC’G päÓcBG oOóY o≠∏Ñj x»Ä«H mΩÉ¶f »a Ég oóLCG

ká s«FGòZ káµÑ°T oº°SQCG

 p¬«a oí u°VhCG É k≤°ü∏e oπªYCG sºK ,»àÄ«H »a má s«M mäÉbƒ∏îe røY oåëHCG
. oäÉbƒ∏îªdG p√òg É¡«a o§ÑJôJ ká«FGòZ káµÑ°T

oäÉ s«°VÉj uôdGh oΩƒ∏©dG tøØdGh oΩƒ∏©dG 
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pI nô né s°ûdG nh pI nô n°û n r◊G oá nbG nó n°U 

ها إلى  ظمـةِ تَدبيرهِ أنَّ المخلوقـاتِ الحيّةَ يحتـاجُ بعضُ لـقِ اللهِ وعَ جائِبِ خَ مِـنْ عَ

ها اليُوكا،  ، وشجرةٌ اسمُ ةَ ثَّ ى العُ ؛ فهناكَ حشرةٌ تُسمَّ ها ببعضٍ ، وينتفعُ بعضُ بعضٍ

مـا أنْ تعيشَ مـنْ دونِ األخر؛  ؛ ال تسـتطيعُ إحداهُ وهمـا صديقتـانِ

حيـثُ تحتاجُ الشـجرةُ إلى ما ينقلُ إلـى زهرتِها حبوبَ اللقاحِ 

رَ اللهُ لها تلكَ الحشرةَ لتقومَ بهذا  . وقد سخّ لكيْ تتكاثرَ

ها  ـه تضـعُ الحشـرةُ بيضَ . وفي الوقتِ نفسِ الـدورِ

  . وتتغذَّ داخـلَ الزهـرةِ فتكـونُ حاضنـةً لـهُ

صغـارُ الحشـرةِ على بذورِ الشـجرةِ التي 

. وهكذا تنقلُ الحشرةُ  تنمو معَ الصغارِ

حبوبَ اللقـاحِ إلى الشـجرةِ، بينَما 

ـرُ الشـجرةُ الطعامَ والمسـكنَ  توفِّ

فسـبحانَ  الحشـرةِ!  لصغـارِ 

! الخالقِ المدبِّرِ
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øY oÖ oà rcCG  

 lá q«ë«°VƒJ láHÉàc

 . m¢† r©nH ≈n∏ nY É¡ o°† r©nH oäGô``` n°û nërdGh oäÉJÉÑsædG oó pªnà r©nJ n∞``` r« nc oí u°V nƒ oj nô nNBG m∫Éã pe rø``` nY oå``` nërHCG

 . nπ« p°UÉØnJh n≥ pFÉ≤ nM nø sª°†nànj r¿CG Ék« pYG nô oe n∂ pdnP rø nY G kôj pô r≤nJ oÖoà rcnCG

oá«ë«°VƒàdG oáHÉàµdG

: oó q«édG oí«°VƒàdG

هـا  ودعمُ ئيسـةِ  الرّ الفِكـرةِ  �  تطويـرُ 
. بِالحقائقِ والتفاصيلِ

�  تنظيـمُ الحقائـقِ والتفاصيـلِ إلبرازِ 
. األسبابِ والنتائجِ

�  اسـتخالصُ النتائـجِ باالعتمادِ على 
. المعلوماتِ التي في النصِّ
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 páª¶fC’G »a oäGô t«¨sàdG

pás«Ä«ÑdG

oådÉsãdG  o¢SQ sódG

 máHôJ »a oáàÑædG p√ò```g ƒ oªæJ . pá«°SÉ≤dG p±hô t¶dG n™```e n∞t«µsàdG o™«£à°ùj oäÉ```ÑsædG Gò```g

 ?Énæg i nôNCG läÉJÉÑf ƒ oªæJ ’ GPÉªd ?Gòµg ká saÉL oáHôtàdG pâfÉc rπg . má≤ s≤°ûe má saÉL
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 ? pás«◊G päÉbƒ∏îŸG ‘ u»Ä«ÑdG pΩÉ¶uædG o tÒ¨J oô uKDƒj n∞«c

o™ sbƒJCG

 »© qbƒJ oÖàcCG ?É¡«a páYhQõªdG päÉJÉÑædG »a páHôàdG p¢üFÉ°üN pô t«¨J oô«KCÉJ Ée

 s¿EÉa u»```Ä«ÑdG pΩÉ¶ædG »```a páHôàdG o¢üFÉ°üN räô``` q«¨J GPEG" »``` pdÉàdG pƒ```ëædG ≈```∏Y

."...................... É¡«a náYhQõªdG päÉJÉÑædG

»© tbƒJ oÈàNCG

.IòaÉædG nÜôb pø«∏KÉªàe pø«°ü«°UCG »a pø«à∏KÉªàe pø«ààÑf o™°VCG  1 

 pø«°ü«°UC’G póMCG »a páHôàdG pí£°S ≈dEG o∞«°VCG päGô«¨àªdG oΩóîà°SCG  2 

. pí∏ªdG páaÉ°VEG p¿hO røe nôNB’G o∑ôJCGh , pΩÉ©£dG pí∏e røe mΩGôL 100

. mΩÉjCG 4 nIóe pAÉªdG nøe májhÉ°ùàe mäÉ«ªµH pø«ààÑædG … phQCG  3 

 uπc »a É¡ pfƒdh päÉÑædG p¥GQhCG pπµ°T ≈n∏Y oCGô£J »àdG päGô«¨àdG oß``M’CG  4 

. p∫hóédG »a »pJÉ¶MÓe oπ qé°SCGh , mΩƒj

nèFÉàædG o¢ü∏îà°SCG

? o¿ƒ∏dGh oπµ°ûdG oå«M røe mäÉÑf uπc p¥GQhCG nø«H o¥ôØdG Ée . o¿QÉbCG  5 

 p¢üFÉ°üN ≈n∏Y räCGôW »pàdG päGôq«¨àdÉH oäÉ```JÉÑædG päô qKCÉJ rπ```g . oèàæà°SCG  6 

? qp»Ä«ÑdG pΩÉ¶ædG »a páHôàdG

nôãcCG o∞°ûµà°SCG

 p¢üFÉ°üN  oôq«¨J  nô`̀ qKDƒ`̀j  ¿CG  oøµªj  rπ`̀g

 »a  o¢û«©J »àdG päÉfGƒ«ëdG »a páHôàdG

 oº uª°UCGh ,» p© qbƒJ oÖàcCG ? u»Ä«ÑdG pΩÉ¶ædG

.Ég oò qØfCGh p√ pQÉÑàN’ káHôéJ

 • p¿ÉJÉÑf É nª¡«a pø«°ü«°UCG

p¿ÓKÉªàe

 •mΩÉ©W pí∏e

 •mAÉe

 

:≈dEG oêÉà rMCG

oIƒ£îdG4

Ωƒ«dG

má◊Ée pÒZ máHôJ ‘ oäÉÑædGmá◊Ée máHôJ ‘ oäÉÑædG

pábQƒdG oπµ°TpábQƒdG o¿ƒdpábQƒdG oπµ°TpábQƒdG o¿ƒd

∫hC’G

ÊÉãdG

ådÉãdG

™HGôdG
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pQÉ°üYE’G nπÑb

u»Ä«ÑdG pΩÉ¶uædG ‘ oás«©«Ñ s£dG oäG tÒ¨sàdG

pQÉ°üYE’G ó©H

?náé«àsædGh nÖÑ s°ùdG p¿ÉJQƒ t°üdG oô¡¶oJ n∞«c

.√ nó©H Éª¡tjCGh pQÉ°üYE’G nπÑb pø«JQƒ°üdG t…CG oO uóMCG : lOÉ°TQEG

nIQƒ t°üdG oCGôbCG

 ? u»Ä«ÑdG pΩÉ¶uædG nô t«¨J oÖ uÑ°ùj …òsdG Ée

 ، رِ ، إال أنَّها دائمـةُ التَّغيُّ ةُ مـن حولِنا وكأنَّهـا ال تتغيَّرُ و األنظمـةُ البيئيَّ تبـدُ
ها يحدثُ ببطءٍ  ، وبعضُ بعضُ التغيراتِ تحدثُ بشـكلٍ سريعٍ أوْ مفاجئٍ
راتُ بقاءَ  دُ هـذهِ التَّغيُّ ها. وقـدْ تهدِّ ها مالحظتُ شـديدٍ لدرجةٍ يصعـبُ معَ

رَ األنظمةِ البيئيةِ؟ . ما الذي يسبِّبُ تغيُّ ةِ المخلوقاتِ الحيَّ

oá s«©«Ñ£dG oôgGƒ¶dG

؛ فقدْ  ةَ ةٌ تغيِّـرُ األنظمةَ البيئيَّ البراكيـنُ واألعاصيرُ واألمطارُ ظواهرُ طبيعيَّ
بُ  ، وقدْ تسـبِّ ـواطئَ رُ اإلعصارُ الشَّ ، وقدْ يدمِّ مادِ تمألُ البراكينُ واديًا بالرَّ
يِ  مْ لُ التاللَ إلى أنهارٍ منَ الطَّ ةً تحوِّ شدةُ هطولِ األمطارِ انزالقاتٍ أرضيَّ
. وفي هذهِ الظواهرِ  ي عدمُ هطولِ األمطارِ إلى الجفافِ ، كما يؤدِّ والطينِ
ه، كما جاءَ فـي آياتِ الذكـرِ الحكيم.ِ رُ اللـهُ بها عبـادَ آيـاتٌ كونيـةٌ يذكِّ

راتِ يحتـاجُ النِّظامُ البيئـيُّ إلى فتراتٍ زمنيَّـةٍ طويلةٍ  ونتيجـةً لهـذه التَّغيُّ
هُ .  ليستعيدَ وضعَ

t»°SÉ°SC’G o∫GDƒ°ùdG

 q p»Ä«ÑdG pΩÉ```¶ædG »a oäGô``` t«¨àdG oô``` qKDƒJ n∞```«c

?É n¡«a o¢û«©J »pàdG pá«ëdG päÉbƒ∏îªdG »a

oäGOôØªdG

oç tƒ∏sàdG

oáenAGƒªdG

o¢VGô≤f’G

 pIAGô≤dG oIQÉ¡e

 oáé«àsædGh oÖÑ s°ùdG

oÖÑ s°ùdGoáé«àsædG

←←

←

←
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oá s«ëdG oäÉbƒ∏îªdG

ـا قدْ تغيِّـرُ األنظمةَ  المخلوقـاتُ الحيَّـةُ أيضً
ما تهاجمُ أسـرابُ الجرادِ  . فمثالً عندَ البيئيَّـةَ
عُ  ما تتجمَّ ي عليها، وعندَ باتاتِ فإنَّها تقضِ النَّ
لُ  أسرابُ الجرادِ للبحثِ عنِ الغذاءِ فقدْ تصِ
هـا إلـى ٥٠ مليـونَ جـرادةٍ. ويـأكلُ  أعدادُ
ها في  الجـرادُ جميـعَ النباتـاتِ التـي يصادفُ
هِ، ويتـركُ المجتمعَ الحيويَّ في النِّظامِ  طريقِ

البيئيِّ دونَ غذاءٍ.

ةِ قد تكـونُ مفيدةً  بعـضُ المخلوقـاتِ الحيَّ
كُ التَّماسـيحُ  مـا تتحـرَّ ؛ فعندَ للنِّظـامِ البيئـيِّ
 ، طبةِ ا في األرضِ الرَّ اتٍ وحفـرً تُحدثُ ممرَّ
وقـتِ  وفـي  بالمـاءِ.  تمتلـئُ  مـا  سـرعانَ 
نُ فـي هـذهِ  المختـزَ المـاءُ  ينقـذُ  الجفـافِ 
الحفـرِ والفجواتِ حياةَ التماسـيحِ والطيورِ 

. وحيواناتٍ أخرَ

. päÉJÉÑsædG päô seO pOGôédG oÜGô°SCG

. p±ÉØédG nâbh päÉfGƒ«ëdG oóYÉ°ùJ oìÉ°ùªuàdG É¡ oKóëoj »àsdG oás«FÉªdG oôØëdG

lìÉ°ùªJ

»°ùØf oÈàNCG 

 o™ sbƒJCG …ò``` sdG É```e . oáé«àsædGh oÖ``Ñ s°ùdG

 É```¡nHÉ°UCG GPEG pá```ÑWsôdG p≥```WÉæª∏d o¬``` nKhóM

?lQÉ°üYEG

 oó```«`Øà`°ùj  n∞````«c . oóbÉ sædG  oô``«µØsàdG

 ? p±ÉØédG pçhóM pâbh røe oìÉ°ùªuàdG

lIOGôL

117oô«°ùØàdGh oìô°ûdG



? s»Ä«ÑdG nΩÉ¶uædG o¢SÉ sædG oô u«¨j n∞«c

، يغيِّرُ في  ةِ ةِ المخلوقاتِ الحيَّ اإلنسانُ شـأنهُ شـأنُ بقيَّ
راتِ ضارٌّ  ةِ المحيطةِ بهِ. بعضُ هذهِ التَّغيُّ األنظمةِ البيئيَّ

 . ها مفيدٌ وبعضُ

 päÉHÉ¨dG oádGREG

يقطعُ اإلنسانُ األشجارَ لبناءِ البيوتِ وصناعةِ األثاثِ 
. وبقطعِ األشـجارِ  هـا مـنَ الصناعـاتِ األخرَ وغيرِ
ي اإلنسـانُ علَى مواطـنِ المخلوقاتِ الحيةِ التي  يقضِ
رُ مساكنَها ومصادرَ غذائِها. ، ويدمِّ تعيشُ في الغاباتِ

 t»fÉ qµ t°ùdG o®É¶àc’G

ما  . وكلَّ يحتـاجُ النَّـاسُ إلـى أماكنَ للعيـشِ وللعمـلِ
ازدادَ عددُ النَّـاسِ ازدادتِ الحاجةُ إلى المصادرِ الَّتي 
يسـتعملونَها، فيصبحُ الحصولُ على المـكانِ والماءِ 
ا يعيشُ عددٌ كبيـرٌ من النَّاسِ في منطقةٍ  صعبًـا. وعندمَ
ا. وقدْ يحدثُ  انيًّ ا ســكَّ دةٍ، يقالُ إنَّ هناكَ اكتظاظً محدَّ

ةِ.  هذا معَ أيِّ نوعٍ منَ المخلوقاتِ الحيَّ

páHô tàdG o∂ o°SÉªJ

 É``` kYhQõe  É``` k°ü«°UCG  oô```°†MCG  1 

 oô°†MCG sº```K , läÉ```Ñf ¬```«a
 p¬«a  kÓKÉªe  É k°ü«°UCG

 . r§≤a láHôJ

 oÆ uôaCG . o¢ù«bCG  2 

 nøe xπc päÉjƒàëe
 o¬oàbô¨à°SG …òsdG nøe sõdG oπ ué°SCGh , pø«°ü«°UC’G

. É keÉªJ m¢ü«°UCG uπc p≠jôØJ »a

 Éeh ?¬ p̈ jôØJ »```a n∫ƒ```WCG É kàbh n¥ô```¨à°SG É```ª¡tjCG  3 

? n∂dP oÖÑ°S

 ≈∏Y oäÉJÉÑ sædG oóYÉ°ùJ n∞«c . oèàæà°SCG  4 

? páHôtàdG ≈∏Y pá¶aÉëªdG

األعراف

 pΩÉ¶ædÉH nQô```°†dG o≥```ër∏ oj pQƒ```°üdG »```a päGô``` t«¨àdG t…CG

? p¬FÉæH pIOÉYEG ≈∏Y oóYÉ°ùj É¡ tjCGh , u»Ä«ÑdG

. mIQƒ°U uπc »a nçóM Ée ≈dEG oô¶fCG : lOÉ°TQEG

nIQƒ t°üdG oCGôbCG

 tπ pîoj päÉHÉ¨dG pQÉé°TCG o™£b

. u»Ä«ÑdG pΩÉ¶uædÉH

 É``` kYhQõe  É``` k°ü«°UCG  oô```°†MCG
.

ََ

?»Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ¢SÉædG oô«¨j ∞«c
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 oç tƒ∏ sàdG

ثُ  ـاحناتِ والمصانعِ تلوِّ اراتِ والشَّ ـيَّ الغازاتُ المنبعثةُ من السَّ
ةٍ إلى  ثُ هوَ إضافةُ أشـياءَ ضـارَّ . التَّلـوُّ هُ الهـواءَ الَّـذي نستنشـقُ
. ويمكنُ  الماءِ أوِ الهواءِ أوِ التربةِ، ومنْ أشـكالِهِ رميُ الفضالتِ

. باتاتِ والحيواناتِ في النِّظامِ البيئيِّ ثِ أنْ يقضيَ  على النَّ للتَّلوُّ

u»Ä«ÑdG pΩÉ¶uædG oájÉªM

ها لهُ  بُ  هلْ يمكنُ حمايةُ النِّظامِ البيئيِّ من تلكَ األضرارِ الَّتي يسبِّ
 ، لُ النّاسُ اسـتعمالَ سيَّاراتهمْ ما يقلِّ ؟ يمكنُ ذلكَ عندَ اإلنسـانُ
، أو عنـدَ معالجةِ  رةَ ـيَّاراتِ الحديثـةَ المطـوَّ أوْ يسـتعملونَ السَّ

ةِ. ارَّ صِ منَ الموادِّ الضَّ الفضالتِ للتَّخلُّ

ما نزرعُ  ا المساعدةُ على حمايةِ النِّظامِ البيئيِّ عندَ نا أيضً كما يمكنُ
، واألوراقِ  جاجِ ، أو نعملُ على إعادةِ تدويرِ الزُّ ا جديدةً أشـجارً

دُ استهالكَ الماءِ. ، ونرشِّ والبالستيكِ

. u»Ä«ÑdG pΩÉ¶uædG pájÉªM ≈∏Y oóYÉ°ùJ pôjhóàdG oIOÉYEG

»°ùØf oÈàNCG 

? päÉHÉ¨dG pádGREG nóæY päÉfGƒ«ëdGh päÉJÉÑsædG päÉYÉªéd oçóëj GPÉe . oáé«àsædGh oÖÑ s°ùdG

 ? u»fÉ sµ t°ùdG ®É¶àc’Gh päÉHÉ¨dG pádGREG nø«H oábÓ©dG Ée . oóbÉ sædG oô«µØsàdG

 øe päÉjÉØædGh päÓ°†ØdG oAÉ≤dEG

. u»Ä«ÑdG pç tƒ∏sàdG pÜÉÑ°SCG uºgCG

 ≈∏Y oßaÉëj päÉJÉÑsædG oáYGQR

. u»Ä«ÑdG pΩÉ¶uædG
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 ? t»Ä«ÑdG oΩÉ¶uædG oô s«¨àj Ée nóæY oçóëj GPÉe

تْ ألسنةُ اللهبِ  ، وامتدَّ ا اندلعَ حريقٌ أتخيَّلُ سلوكَ بعضِ الحيواناتِ إذَ
هُ  كُ رأسَ . الغزالُ يحرِّ ، وانتشرتْ رائحةُ الحريقِ في الغابةِ بينَ األشـجارِ
ةُ في الغابـةِ في صراعٍ منْ  ، وتدخـلُ المخلوقاتُ الحيَّ ليستنشـقَ الهواءَ

باتاتُ والحيواناتُ على قيدِ الحياةِ؟  ى النَّ أجلِ البقاءِ. فكيفَ تبقَ

oáe nAGƒªdG

ما  وهبَ اللهُ لبعضِ المخلوقاتِ القدرةَ على االستمرارِ في الحياةِ  عندَ
مةُ هيَ  ها أو مسـاكنِها. والمواءَ غيِّرُ منْ سـلوكِ ؛ فقدْ تُ رُ النِّظامُ البيئيُّ يتغيَّ

 . رِ الحادثِ في بيئتِهِ استجابةُ الحيوانِ للتَّغيُّ

ا يضطرُّ  ، ممَّ ئيسَ فـي الغاباتِ ـرُ الحرائقُ مصدرَ الغذاءِ الرَّ غالبًـا ما تدمِّ
- إلى أنْ تغيِّرَ نوعَ غذائِها؛ فقدْ تأكلُ  بعضَ الحيواناتِ - ومنها الغزالنُ
ذُ منْ نباتاتٍ أو منْ  ها اآلخرُ قدْ يتَّخِ . وبعضُ لحاءَ األشجارِ بدلَ األوراقِ

. موادَّ جديدةٍ مسكنًا لهُ

mIójóL nøcÉeCG ≈dEG o∫É≤àf’G

راتِ في  ةِ قادرةً علـى التعايشِ معَ التغيُّ ليسـتْ جميعُ المخلوقاتِ الحيَّ
ها إلى تغييرِ مسكنِهِ، والبحثِ عنْ مصدرٍ  ؛ لذا يلجأُ بعضُ األنظمةِ البيئيةِ

 . جديدٍ للغذاءِ والماءِ، وعنْ مسكنٍ مناسبٍ

ا للغاباتِ  قـدْ يستـغربُ البعـضُ أنَّ حدوثَ الحرائقِ أحيانًا يكونُ مفيدً
 ، حيلِ ولمخلوقـاتٍ أخـر؛ فهـوَ يجبـرُ بعـضَ الحيوانـاتِ علـى الرَّ
يةُ في الغابةِ على احتياجاتِها بوفرةٍ،  فتحصلُ المخلوقاتُ الحيَّـةُ المتبقِّ

فال تحتاجُ إلى التَّنافسِ فيما بينَها منْ أجلِ البقاءِ.

 s»Ä«ÑdG nΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG pâ`̀°`̀ù`̀«`̀d p¿ó``̀ª``̀dG »``a »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG

pQƒ«£∏d s»©«Ñ£dG

 É sªe , páHÉ¨dG »a pAGò¨dG nQOÉ°üe oô ueóJ o≥FGôëdG

 mäÉÄ«H  ≈``̀dEG  päÉ`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dG  p¢†©H  nIô`̀é`̀g  oÖuÑ°ùj

.É¡oJÉLÉM É¡«a oôaGƒàJ iôNCG
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  o¢VGô≤f’G

راتِ بيئاتِها،  إذا لمْ تتكيَّفِ المخلوقاتُ الحيةُ معَ تغيُّ
  ولم تحصـلْ علـى حاجاتِها مـنَ الغـذاءِ والمأوَ
ا، ويصبحُ منَ  ، وقدْ يختفِي نوعٌ تمامً فسوفَ تموتُ
ا كثيرةً  . وقدْ عرفَ العلماءُ أنواعً األنواعِ المنقرضـةِ
منَ المخلوقاتِ الحيةِ التي كانتْ تعيشُ على سطحِ 
، وذلكَ  تْ منذُ ماليينِ السـنينِ ، ثـمَّ انقرضَ األرضِ
عـنْ طريقِ دراسـةِ األحافير، أيْ دراسـة بقايا وآثارِ 

 . ثر عليها في الصخورِ هذهِ المخلوقاتِ التي عُ
وتعدُّ األنواعُ الحيةُ ذاتُ األعدادِ القليلةِ المتبقيةُ في 
. والنباتاتُ  دةً باالنقراضِ ـا مهدَّ أيِّ نظامٍ بيئيٍّ أنواعً
ا  دةُ باالنقـراضِ قدْ تصبحُ أنواعً والحيواناتُ المهدَّ
ـقَ الحمايـةَ  لْ منقرضـةً مـعَ مـرورِ الزمـنِ إذا لـمْ تَ
. فاالنقـراضُ هـوَ اختفاءُ أو عـدمُ وجودِ  المناسـبةَ

ها . أفرادِ النوعِ كلِّ
عِ المخلوقاتِ  وتمتازُ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ بتنوُّ
الحيةِ. وبعضُ هذهِ األنواعِ مهددةٌ باالنقراضِ ومنها 
، وكذلكَ  ـهِ للصيدِ الجائـرِ ضِ ؛ لتعرُّ طائرُ الحبـارَ

. ادُ قُ عليهِ الفهدُ الصيَّ النمرُ العربيُّ الذي كانَ يطلَ

»°ùØf oÈàNCG 

 päÉfGƒ«Mh päÉ```JÉÑæd oçóëj GPÉe . oáé«àsædGh oÖ``Ñ s°ùdG

? p≥FGôëdG pçhóM nó©H møs«©e x»Ä«H mΩÉ¶f

 päÉbƒ∏îªdG n∫ shCG oäÉJÉÑsædG tó©J GPÉªd  . oóbÉ sædG oô«µØsàdG

? mIójóL n≥WÉæe »a oô°ûàæJ »àsdG pás«ëdG

 t∫óà°ùj  mQƒ°UÉæjO  oIQƒ`̀Ø`̀MCG

 n¥ƒ∏îªdG Gòg s¿CG ≈∏Y É¡æe

 pí`̀£`̀°`̀S ≈``̀∏``̀Y o¢``̀û``̀«``̀©``̀j n¿É`````̀c

 pø``̀«``̀jÓ``̀e nπ```̀ Ñ```̀b p¢````````````̀VQC’G

. pø«æ°ùdG

. pá«Hô©dG pIôjõédG p¬Ñ°T »a p¢VGô≤f’ÉH I pOó¡ªdG ṕ GƒfC’G nøe t»Hô©dG oôªædG
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? p¢VGô≤f’G n™ ræe p¢SÉæ∏d oøµªj n∞«c

هُ منْ فوقِ سـطحِ  انقـراضُ الحيـوانِ أوِ النباتِ يعنِي اختفاءَ
؟ في  هِ. فكيفَ يَحـدثُ ذلكَ ـا، وعـدمَ عودتـِ األرضِ تمامً
. فعندَ  بعضِ األحيانِ يكونُ الناسُ همُ سـببَ حدوثِ ذلكَ
ا فيها؛ حيثُ  يّةِ يُحدثون تغيّرً انتقالِ الناسِ إلى المناطق البرّ
، كما  ، ويصيـدونَ ، ويزرعـونَ المحاصيـلَ يبنـونَ البيـوتَ
 . ا جديدةً منَ المخلوقاتِ الحيةِ رونَ إلـى البيئةِ أنواعً يُحضِ
ى المخلوقاتُ الحيةُ على  وبسـببِ كلِّ هذهِ التغيراتِ ال تَبقَ

قيدِ الحياةِ.

قلَتِ الدببـةُ العمالقةُ للعيشِ  ما نُ ، عندَ وعلى سـبيلِ المثالِ
، بدأَ  ، والمعروفُ أنهـا تأكلُ نبـاتَ الخيـزرانِ فـي الصيـنِ
، فلمْ تجدِ  الناسُ يقطعونَ أشـجارَ الخيـزرانِ منَ الغابـاتِ
. لـذا أصبحتْ هذهِ الدببـةُ اليومَ  هُ الدببـةُ العمالقةُ مـا تأكلُ

. دةً باالنقراضِ مهدَّ

لذلكَ حاولَ العلماءُ منـعَ انقراضِ الدببةِ العمالقةِ، وذلك 
. ها في مناطقَ واسعةٍ في الصينِ بحمايةِ صغارِ

»°ùØf oÈàNCG 

 päÉæFÉµdG o¢†©H râëÑ°UCG . oáé«àsædGh oÖÑ s°ùdG

 oçóëj GPÉ```e ? p¢```VGô≤f’ÉH kIOó```¡e pá```«ëdG

? n∂dP tºàj Ée nóæY

 GPEG GófÉÑ∏d oçó```ëj GPÉe . oóbÉ sædG oô``«µØsàdG

? pôKÉµàdG ≈∏Y É p¡JóYÉ°ùªH oAÉª∏©dG pº o≤ nj rºd

 pô£îd p™`̀é`̀Ñ`̀dG  oQƒ``̀«``̀W râ`̀°`̀Vô`̀©`̀J

 qnº`̀K ,Ω1970  pΩÉ``̀Y oò`̀æ`̀e p¢`̀VGô`̀≤`̀fE’G

 pÅWÉ°T p∫ƒW ≈∏Y É¡nà«aÉY räqOôà°SG

 nQƒ«£dG p√ò``̀g sø`̀µ`̀dh . p∂`̀à`̀fÓ`̀JC’G

 »a  p¢VGô≤f’ÉH  kIO só`̀¡`̀e  râ``dGR  Ée

.i nôNCG pøcÉeCG

. ها ستنقرضُ بالفعلِ دةُ باالنقراضِ كلُّ ليستِ األنواعُ المهدَّ
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lQ sƒ°üe l¢ü sî∏e

 mÜÉÑ°SC’ oá q«Ä«ÑdG oáª¶fC’G oô s«¨àJ

 oá q«©«Ñ q£dG oôgGƒ q¶dG É```¡æe , máØ∏àîe
 oäÉWÉ°û qædGh , oá``` q«ëdG oäÉ```bƒ∏îªdGh

. oá qjô°ûÑdG

 t»Ä«ÑdG oΩÉ``¶ qædG oô s«¨àj É``e nóæY

 ≈dEG oá q«ëdG oäÉ``bƒ∏îªdG oCÉ``é∏J

 nøcÉeCG ≈dEG p∫É```≤àf’G rhCG , pá```eAGƒªdG
. p¢VGô≤f’G hCG iôNCG

 päÉbƒ∏îªdG nájÉªM o¢SÉædG o™«£à°ùj

.É¡ pJÉÄ«Hh pá q«ëdG

…QÉµ ranCG oº u¶nfoCG  

 pπµ°T ≈```∏Y ká``` sjƒ£e oπ```ªYCG
 É```e É```¡«a o¢```ü uîdCG , mÜÉ```àc
 »a päGô```t«¨àdG pøY o¬``` oàªs∏©J

. pá s«Ä«ÑdG páª¶fC’G

oÖàcCGh oç sóëJCGh oô qµaCG

 pôt«¨sà∏d u»ëdG p¥ƒ∏îªdG oá```HÉéà°SG . oäGOôØªdG  1 

...........≈ sª°ùJ p¬ pàÄ«H »a pçOÉëdG
 GPÉe . oáé«àsædGh  oÖ``Ñ s°ùdG  2 

 oQÉé°TCG o™ n£≤oJ É```e nóæY oçóëj
 pø```cÉ°ùªdG  pAÉ```æÑd  päÉ```HÉ¨dG

?päBÉ°ûæªdGh
 pø```ë°ûH o¢```SÉ sædG oΩƒ```≤j  . oó``bÉ qædG oô``«µØsàdG  3 

 róbh , pº``` ndÉ©dG p≥WÉæe p∞``` p∏àîe ≈```dEG p™```FÉ°†ÑdG
 mäÉJÉÑf - rº```¡æe mó```°üb n¿hO - É```¡ n© ne n¿ƒ```∏≤æj
 ? u»Ä«ÑdG pΩÉ¶ uædG »a Gòg oô uKDƒj n∞«c . mäÉfGƒ«Mh

 pôgGƒ s¶dG t…CG . náë«ë s°üdG náHÉLE’G oQÉàNCG  4 

? u»Ä«ÑdG pΩÉ¶ uædG »a oô uKDƒJ É¡©«ªL pá s«©«Ñ s£dG
. päÉHÉ¨dG oádGREG , oçtƒ∏sàdG , o¿É°†«ØdG -CG  

 o®É¶àc’G , o≥```FGôëdG , oá s«°VQC’G oäG sõ``` n¡dG  -Ü  

. t»fÉ sµ t°ùdG
. oá s«°VQC’G oäÉb’õf’G , o¿É°†«ØdG , oQÉ°üYE’G -ê  

 . t»fÉ sµ t°ùdG o®É¶àc’G , pôjhósàdG oIOÉYEG , oáYGQ uõdG  -O  

 oäGô«¨àdG oô``` qKDƒJ n∞```«c . t»°SÉ°SC’G o∫GDƒ``°ùdG  5 

 » pàdG pá«ëdG päÉbƒ∏îªdG »a q p»Ä«ÑdG pΩÉ¶ædG »```a
?É n¡«a o¢û«©J

oÖÑ s°ùdGoáé«àsædG

lá«Øë°U ládÉ≤e

 . má s«©«ÑW má≤£æe pájÉªM ≈∏Y É¡«a n¢SÉædG o™ ué°TCG máØ«ë°üd kádÉ≤e oÖàcCG
. päÉfGƒ«ëdGh päÉJÉÑ sædG pájÉªM ≈∏Y n∂dP oóYÉ°ùj n∞«c É¡«a oìô°TCG

páÄ«ÑdG oájÉªM

 p¢VGô≤f’ÉH pIOó¡ªdG päÉfGƒ«ëdGh päÉ```JÉÑ sædG p¢†©H røY oåëHCG
.É¡ pàjÉªëd mäÉMGôàbG oΩ uóbCG sºK ,»àÄ«H »a

oáHÉàµdGh oΩƒ∏©dG 
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 páª¶fC’G »a äGô
t«¨J

..............É¡ÑÑ°S pá«Ä«ÑdG

........ 
o

¢SÉqædG o™«£à°ùj

 
o
ΩÉ¶uædG 

o
ô«¨àj ÉeóæY

 päÉbƒ∏îªdG 
s¿EÉa »Ä«ÑdG

........ nás
«ëdG
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pájô£ØdG pIÉ«ë∏d oájOƒ©°ùdG oáÄ«¡dG

ى الهيئةُ السعوديةُ للحياةِ الفطريةِ إلى المحافظةِ على الحياةِ  تسعَ
واطنِ الطبيعيةِ في المملكةِ؛  ، وعلى المَ الفطريـةِ في البرِّ والبحرِ

واستعادةِ نماءِ وازدهارِ األنواعِ والمواطنِ المتدهورةِ.

ـا علـى شـبكةِ اإلنترنـت (أسـفلَ  صـتِ الهيئـةُ موقعً وقـد خصَّ
) يتيحُ للباحثينَ منَ المتخصصينَ والطالبِ في مراحلِ  الصفحةَ
وا على المعلومةِ والتشـريعِ والنشـاطِ  لعُ التعليم المختلفةِ أنْ يطَّ
ا يخصُّ الحياةَ الفطريةَ في المملكةِ. ويسـتقبلُ الموقعُ  في كلِّ مَ

. ا االقتراحاتِ واالستفساراتِ المختلفةَ أيضً

عَ الحيـاةِ في المملكةِ العربيةِ  ـحُ المقاالتِ التي تصفُ تنوُّ أتصفَّ
)، وأختارُ مقاالً وأقرؤهُ  بعنايةٍ. السعوديةِ ( التنوعَ األحيائيَّ

http://www.swa.gov.sa 

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ »FÉ«MC’G ´ƒæàdG

 øeh ôªMC’G ôëÑdG Üô¨dG øe Égóëjh ,á«Hô©dG Iôjõ÷G ¬Ñ°T áMÉ°ùe »ã∏K …CG ,™Hôe Îeƒ∏«c 1 969 000 áMÉ°ùe ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG π¨°ûJ

.»Hô©dG è«∏ÿG ¥ô°ûdG

 1300 ÚH ìhGÎJ äÉYÉØJQÉH ôªMC’G ôëÑdG πMÉ°S IGPÉëÃ Ò°ùY äÉ©ØJôeh QÉé◊G ∫ÉÑéH áahô©ŸG IôYƒdG ájôî°üdG á«Hô¨dG ∫ÉÑ÷G á∏°ù∏°S óà“

 AGôë°üdG  √ÉŒG ‘ ¥ô°ûdG  ¤EG  É v«éjQóJ äÉ©ØJôŸG  ∂∏J QóëæJh .»∏MÉ°ùdG  áeÉ¡J π¡°S ≈∏Y Üô¨dG  øe π£Jh .ôëÑdG  í£°S iƒà°ùe ¥ƒa Îe 3000h

.»Hô©dG è«∏ÿG πMÉ°S ≈∏Y á«ë∏ŸG äÉîÑ°ùdG É¡«a ÌµJ »àdG á«bô°ûdG á≤£æŸGh AÉægódGh OƒØædGh ‹ÉÿG ™HôdG iQÉë°U ¤EG ó‚ áÑ°†gh á«∏NGódG

 »≤jôaE’G º«∏bE’Gh …ƒ«°SB’G »HQhC’G º«∏bE’G :Éªg áahô©ŸG á«fÉªãdG º«dÉbC’G øe Úª«∏bEG »Lƒdƒ«÷G ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG øjƒµJ ø qª°†àj

.á°UÉN á«Ä«H á«ªgCG GP ¬∏©éj É‡ ,»FGƒà°S’G

 ∂dòch ,á«©«Ñ£dG É¡æWGƒe ‘ É¡«∏Y á¶aÉëª∏d äGAGôLE’G áaÉc πª°ûàd ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG ≈∏Y á¶aÉëŸG ÒHGóJ âYƒæJ

.á«©«Ñ£dG ¬Ñ°T ±hô¶dGh ô°SC’G ±hôX â– AÉ‰E’G ∫ÓN øe É¡«∏Y á¶aÉëŸG

á°ù«FôdG»FÉ«MC’G ´ƒæàdGá«∏Ñ÷G ≥WÉæŸGájôëÑdG äÉÄ«ÑdGájhGôë°üdG äÉÄ«ÑdGáÑWôdG »°VGQC’G

á«MÉààaG

á¶aÉëŸG äÉ©jô°ûJ

á«ª∏Y ôjQÉ≤J

QÉÑNC’G ∞«°TQCG

ábÓY äGP ™bGƒe

áeÉY äÉfÓYEG

QÉãcE’Gh çÉëHC’G õcGôe

»ë«°VƒdG

ájô£ØdG IÉ«◊G ºYO ¥hóæ°U

»FÉ«MC’G ´ƒæàdG

äGQGó°UE’G

Qƒ°üdG ¢Vô©e

ÚWƒàdG IOÉYEG

á«ªëŸG ≥WÉæŸG

pèFÉàædG o¢UÓîà°SG

  َحـول ةَ  السـابقَ معرفتـي  أسـتخدمُ 
. املوضوعِ

  َأدعـمُ اسـتنتاجايت بمعلومـاتٍ مـن
النصِّ الذي قرأتُه.

øY oÖàcCG 

nèFÉàædG o¢ü∏îà°SCG

 »a  Ég oóéf  »àdG  oá«Ä«ÑdG  oáª¶fC’G  Ée

 oôKCG  Éeh  ? pájOƒ©°ùdG  pá«Hô©dG  páµ∏ªªdG

 ? pá«ëdG päÉbƒ∏îªdG ṕ tƒæJ »a n∂dP

r
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lQ qƒ°üe l¢ü sî∏e

: o∫ shC’G o¢SQ sódG

 oô```¨°UC’G  oäGó```MƒdG  n»```g  É```jÓîdG
 pá s«ëdG päÉbƒ∏îªdG pøjƒµJ »a oá s«°SÉ°SC’G

.É¡©«ªL

:»fÉ sãdG o¢SQ sódG

 , n∂dÉªe ≈dEG oá s«ëdG oäÉbƒ∏îªdG o∞sæ°üJ
 ,πFÉ°üah , mÖ```JQh ,∞FGƒWh ,Ö```©°Th

. ḿ ƒfh , m¢ùæLh

…QÉµaCG oº u¶fCG 

 oø«©à°SCG . mIG sƒ≤e Iô«Ñc ábQh ≈∏Y m¢SQO uπc »a É¡à∏ªY »àsdG päÉsjƒ£ªdG o≥°üdCG
. pπ°üØdG Gòg »a o¬àªs∏©J Ée pá©LGôe »a päÉjƒ£ªdG √ò¡H

 

: páÑ°SÉæªdG páª∏µdÉH pá«dÉ qàdG pπªédG nøe vÓc oπªcCG

تنقرضُ ةٍ  شبكةٍ غذائيَّ المنطقةَ الحيويةَ 

النِّظامَ البيئيَّ الموطنَ   المستهلِكاتِ 
المنتِجاتِ المواءمةَ 

تـانِ أوْ أكثـرُ لتكويـنِ  كُ سلسـلتانِ غذائيَّ تتشـارَ  1 

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

ـهِ  المخلـوقُ الَّذي ال يسـتطيعُ صنعَ غذائِهِ بنفسِ  2 

هوَ مِن........................ . 

هُ  ـهُ وحيواناتُ النظـامُ البيئـيُّ الكبيرُ الذي لهُ نباتاتُ  3 

ى  ........................ . ةُ يسمَّ الخاصَّ

النظـامُ البيئيُّ الَّذي يعيشُ فيهِ المخلوقُ الحيُّ ،   4 

ى  ................ . ويجدُ فيه جميعَ احتياجاتِه يسمَّ

ـمسِ  المخلوقُ الحيُّ الَّذي يسـتعملُ طاقةَ الشَّ  5 

لصنعِ الغذاءِ هوَ مِن ........................ .

نةٍ  ةِ في بيئـةٍ معيَّ ةُ وغيـرُ الحيويَّ العوامـلُ الحيويَّ  6 

نُ  ........................ . تكوَّ

هِ  ـراتِ في نظامِ اسـتجابةُ المخلـوقِ الحيِّ للتغيُّ  7 

ى  ........................ . البيئيِّ تسمَّ

ها فإنَّ  عندَ اختفـاءِ أوْ عدمِ وجودِ أفرادِ النوعِ كلّ  8 

األنواعَ  ........................ .

www.obeikaneducation.com :أرجعُ إلى      
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oá```` s« pªr∏ p©dG oQÉ```` nµ ranC’G nh oäG nQÉ````¡ nªdG

lCÉ£N rΩCG lÜGƒ°U.  هرمُ الطاقةِ يبيّنُ جميعَ سالسلِ   15 

. هلْ هذهِ العبارةُ صحيحةٌ  الغذاءِ في النظامِ البيئيِّ
رُ إجابتِي. ؟ أفسّ أم خاطئةٌ

.  بعـضُ الظواهـرِ الطبيعيـةِ قدْ  lCÉ``£N rΩCG lÜGƒ``°U  16 

.  هلْ هذهِ  تسـبِّبُ تغيراتٍ مفاجئةً في النظامِ البيئيِّ
رُ إجابتِي. ؟ أفسّ العبارةُ صحيحةٌ أم خاطئةٌ

 
؟  والحيوانـاتُ باتـاتُ  النَّ تعيـشُ  أيـنَ   17 

وكيفَ يعتمدُ كلٌّ منهما على اآلخرِ؟

: pá«dÉ sàdG pá∏Ä°SC’G pøY oÖ«LCG

حراءُ منطقةٌ حيويةٌ غيرُ  ?  الصَّ l…CGQ rΩCG lá≤«≤M  9 

ةِ. هذهِ العبارةُ  مالئمةٍ لحياةِ المخلوقاتِ الحيَّ
. حُ ذلكَ ؟ أوضِّ حقيقةٌ أمْ رأيٌ

، فما  . إذا ذهبـتُ فـي رحلـةٍ إلى البـرِّ o™`` sbƒJCG  10 

عُ أنْ أراها؟ باتاتُ الَّتي أتوقَّ الحيواناتُ والنَّ

ـفْ ثـالثَ طرائـقَ يقومُ  . صِ lá«Ø°Uh lá``HÉàc  11 

 . الناسُ منْ خاللِها بتغييرِ األنظمةِ البيئيةِ

. أيُّ المخلوقاتِ الحيَّةِ في هرمِ  päÉfÉ«ÑdG oô u°ùaCG  12 

 ، حِ أدناه يعدُّ منَ المسـتهلكاتِ اقةِ الموضَّ الطَّ
؟ ها يعدُّ منَ المنتِجاتِ وأيُّ

.  أفترضُ أنَّ شـركةً بدأتْ  oó``bÉ sædG oô``«µØsàdG  13 

عُ  ةٍ، فما الَّذي أتوقَّ ببناءِ بيوتٍ في منطقةٍ عشـبيَّ
حدوثَهُ لسالسلِ الغذاءِ في هذهِ المنطقةِ؟

: يعدُّ الحيوانُ  náë«ë°üdG ná``HÉLE’G oQÉàNCG  14 

ورةِ: حُ في الصُّ الموضَّ
.أ.  الً محلِّ
ا.ب.  مفترسً
.ج.  آكلَ أعشابٍ
قارتًا.د. 

pájƒ«◊G p≥WÉæª∏d É kLPƒ‰ oπªYCG

، وأكتبُ على . ١ اةً ثالثَ قطـعٍ أقـصُّ ورقةً مقـوّ
 : اليةِ  المناطقِ الحيويةِ التَّ كلٍّ منها اسمَ إحدَ

حراويَّة، العشبيَّة، الغابة. الصَّ
دُ لـكلِّ . ٢ ، وأحـدِّ أبحـثُ فـي مصـادرِ المعلومـاتِ

. ةٍ أربعةَ نباتاتٍ وأربعةَ حيواناتٍ منطقةٍ حيويَّ

ي . ٣ ـفُ النباتـاتِ لـكلِّ منطقـةٍ على أحـدِ وجهَ أصِ
الورقـةِ، وأصـفُ الحيوانـاتِ على الوجـهِ اآلخرِ 

. سومَ مستعمالً الكلماتِ والرُّ

التـي . ٤ المناطـقِ  مـنَ  حيويتيـنِ  منطقتيـنِ  أختـارُ 
 ، ا تتشـابهُ فيهِ كلتَـا المنطقتينِ ها، ثمَّ أذكرُ مَ درسـتُ

وما تختلفانِ فيهِ.

mQÉÑàNG oêPƒ‰
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 : náë«ë°üdG náHÉLE’G oQÉàNCG

: ي يوضحُ موطنَ البركةِ  ۱   أنظرُ إلى الشكلِ الَّذِ

أيُّ مما يأتي يعدُّ منَ العواملِ الالحيويةِ؟

.أ.  .ب. السلحفاةُُ الصخرُ
.ج.  .د. العشبُُ  الطائرُ

أيُّ الحيواناتِ التاليةِ ينافسُ الذئبَ في الشـبكةِ   ۲ 
؟ الغذائيةِ أدناهُ

.أ.  .ب. السحليةُ الفأرُ
.ج.  .د. السلحفاةُ ى المجلجلةُ األفعَ

. أنظرُ إلى الشكلِ أدناهُ  ۳ 

ا يلي يصفُ انتقالَ الطاقةِ؟ أيٌّ ممّ
.أ.  منَ الخنفساءِ إلى الضفدعِ
.ب.  منَ الضفدعِ إلى الثعبانِ
.ج.  منَ األسدِ إلى الثعبانِ
.د.   منَ األسدِ إلى الضفدعِ

 . ضعَ قانونٌ لحمايةِ األنواعِ المهددةِ باالنقراضِ وُ  ٤ 
؟ عُ أنْ يكونَ نصُّ القانونِ ا تتوقّ ماذَ

منعُ صيدِ جميعِ أنواعِ المخلوقاتِ الحيةِ.أ. 
 السـماحُ بصيدِ المخلوقاتِ الحيةِ المهددةِ ب. 

. باالنقراضِ
 توفيرُ الحمايـةِ للمخلوقاتِ الحيةِ المهددةِ ج. 

. باالنقراضِ
.د.   منعُ هجرةِ الطيورِ

mQÉÑàNG oêPƒ‰
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أيُّ   : التاليـةِ المفاهيميـةِ  الخريطـةِ  إلـى  أنظـرُ   ٥ 
ه في الفراغ؟ األنظمةِ البيئيةِ يمكنُ وضعُ

درجاتُ احلرارةِ 
متقلبةٌ

األمطارُ قليلةٌ

ةٌ الرتبةُ جافَّ

الصحراءُب. منطقةُ الغاباتِأ. 
التندراد. المنطقةُ العشبيةُج. 

. أنظرُ إلى الخريطةِ الموضحةِ في الشكلِ أدناهُ  ٦ 

؟ فيمَ استُخدمتْ هذهِ الخريطةُ
عِ حالةِ الطقسِ في منطقةٍ ما.أ.  توقُّ
 توزيـعِ المناطـقِ الحيويـةِ فـي جـزءٍ مـن ب. 

. العالمِ
 توزيعِ اليابسـةِ والمحيطـاتِ والبحيراتِ ج. 

. في العالمِ
.د.  تعلُّمِ المستهلكاتِ في المناطقِ

. أنظرُ إلى الهرمِ الغذائيِّ في الشكلِ أدناهُ  ۷ 

البومةُ

الثعبانُ

السرعوف

العصفورُ

اليرقةُ

النباتُ

ما  عُ ما يحدثُ لكلٍّ منَ البومةِ السرعوفِ عندَ أتوقّ
حُ  تمـوتُ جميـعُ العصافيرِ في البيئـةِ؟ أوضّ

عي. توقُّ

o∫GDƒ°ùdGo™LôªdGo∫GDƒ°ùdGo™LôªdG

١٩٤٥٩٧
٢١٠٩٦٩٧
٣١٠٦٧١١٠
٤١١٩

mQÉÑàNG oêPƒ‰

oAGôë s°üdG

päÉHÉ¨dG o≥WÉæe

oás«Ñ°û©dG o≥WÉæªdG

oá«∏ÑédG o≥WÉæªdG
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oáãdÉ qãdG oIóMƒdG

Ég oOQGƒeh o¢VQC’G

 o™«£à°ùJ pQƒî°üdG nøe ĺ GƒfCG n∑Éæg

. p¢VQC’G pøWÉH ‘ pAÉŸÉH n®ÉØàM’G



 ? p¢VQC’G pOQGƒe o¢†©H Ée
  

?É¡«∏Y oßaÉëf n∞«ch

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

 o∫hC’G o¢SQódG

 ṕ Gƒ``fCG  rø``e  lÒ``Ñc  lOó``Y  oó``Lƒj  GPÉ``Ÿ

? páØ∏àîŸG pQƒî°üdG

  pÊÉãdG o¢SQódG

 n∞«ch ? pAÉŸG ≈∏Y o¢SÉædG oπ°üëj n∞«c

? o¬nfƒ∏ª©à°ùj

p¢VQC’G oOQGƒe
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o™HGôdG oπ``°üØdG

قالَ تعالَى:

الجاثية



páeÉ©dG pIôµØdG oäGOôØe  

 , más«M oô«Z lás«©«ÑW lI sOÉe  o¿ó©ªdG

 ¿ƒµJh ¢VQC’G Iô°û pb »a kIOÉY oóLƒJ

.áÑ∏°U

 o¿ sƒµàj lôî°U  t…QÉædG oôî s°üdG

.oIô¡°üæªdG oQƒî t°üdG oOôÑJ Ée nóæY

 o¿ sƒµàj lôî°U  t»Hƒ°S tôdG oôî s°üdG

. m≥°UÓàe mQƒî°U päÉàa p™ tªéJ øe

 É¡d lá«©«ÑW oOQGƒe  p¢VQC’G oOQGƒe

. p¿É°ùfEÓd lIó«Øe o¢üFÉ°üN

 o≥n∏£j lí∏£°üe  oá s«aƒédG o√É«ªdG

. päGƒéØdG »a p¿hõîªdG pAÉªdG ≈∏Y

 oπ°üJ p¢VQC’G pøWÉH »a lIôØM  oôÄÑdG

. pá«aƒédG p√É«ªdG ≈dEG
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o∫ shC’G o¢SQ sódG

oQƒî t°üdGh o¿OÉ©ªdG

. oõJQGƒµdG nƒ```g pIQƒ t°üdG »```a o√Gôf …òsdG o¿ó```©ªdG . n¿OÉ```©e ≈∏Y …ƒ```àëJ pQƒ```î t°üdG o™```«ªL

 . kás«é°ùØæH hCG nAÉ°†«H hCG kájOQh o¿ƒµJ ró≤a ; p¿GƒdC’G oáØ∏àîe põJQGƒµdG o¿OÉ©e

 ? nõJQGƒµdG É¡ o©«ªL oQƒî t°üdG o¬Ñ°ûJ ’ GPÉªd

132 oáÄ«¡àdG



 ? m¢†©H røY É¡ o°†©H o∞∏àîj nQƒî t°üdG oπ©éj …òsdG Ée

o±ó¡dG

. máØ∏àîe mQƒî°U n¢üFÉ°üN o∞°ûµà°SCG

oäGƒ£ÿG

 ? o¬ o°ùª∏e Éeh ? o¬o∏µ°T Éeh ? o¬fƒd Ée . môî°U sπc o¢üëaCG  1 

 .»JÉ¶MÓe pπ«é°ùàd  k’hóL oπªYCG . oπ n°UGƒJCG  2 

 ø```e É``` kfƒd oQÉ```àNCG nº```K , p¿Gƒ```dC’G nO uó```©àe G kô```î°U oQÉ```àNCG . oßM’CG  3 

 päÉÑ«ÑëdG nø«H páfQÉ≤ª∏d pIôuÑµªdG pá°Só©dÉH oø«©à°SCGh ¬ p°ùØf pôî°üdG

 rΩCG láæ°ûN ? láªà©e rΩCG lá©e’ oAGõLC’G p√òg rπg .¿ƒ∏dG Gòg É```¡d »```àdG

. p∫hóédG »a »JÉ¶MÓe oπ ué°SCG ? láªYÉf

 päÉÑ«ÑëdG oáfQÉ≤e oøµªj n∞«c .¬ p°ùØf pôî u°üdG »a nôNBG Ékfƒd oQÉàNCG  4 

? p¿ƒs∏dG Gòg n™e iôNC’G páf sƒ∏ªdG

nèFÉà sædG o¢ü∏îà°SCG

nøe láf sƒµe ¬ p°ùØf pôî°üdG »a oáf sƒ∏ªdG oAGõLC’G pπg . oèàæà°SCG  5 

.»àHÉLEG oí u°VhCG ? láØ∏àîe É¡sfCG rΩCG É¡ p°ùØf pI sOÉªdG       

? m¢†©H røY É¡ o°†©H É kØ∏àîe nQƒî t°üdG p√òg oπ©éj …òsdG Ée  6 

nôãcCG o∞°ûµà°SCG

?É¡ pJÉf uƒµe oáaô©eh ,É¡ oa tô©J oøµªj n∞«c . pQƒî t°üdG i nóMEG oQÉàNCG  

. p¬«dEG oâ∏ s°UƒJ Ée oπ ué°SCG sºK , n∂dP »a oåëHCG  

 •máØ∏àîe mQƒî°U

 •mIôuÑµe má°SóY

oIƒ£îdG1 oIƒ£îdG1

oIƒ£îdG3 

:≈dEG oêÉà rMCG
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12345 ø«dC’G

t»°SÉ°SC’G o∫GDƒ°ùdG

 pQƒî°üdG ṕ GƒfCG røe lô«Ñc lOóY oóLƒj GPÉªd

? páØ∏àîªdG

oäGOôØªdG

o¿ó©ªdG

 lá sjQÉf lQƒî°U

lás«Hƒ°SQ lQƒî°U

lád uƒëàe lQƒî°U

p¢VQC’G oOQGƒe

 pIAGô≤dG oIQÉ¡e

 o™HÉà sàdG

o∫hC’G

»pdÉàdG

oô«NC’G

←←

←

←

? o¿ó©ªdG Ée

ـؤالِ  ؟ لإلجابةِ عنْ هذا السُّ ها عنْ بعضٍ خورُ بعضُ لماذا تختلفُ الصُّ
نُ  . المعدِ القتِها بالصخورِ منَ المفيدِ أنْ نعرفَ شـيئًا عنِ المعادنِ وعَ
. وقدْ عرفَ العلماءُ أكثرَ من  خـورَ لُ الصُّ ةٍ تشــكِّ ةٌ غيرُ حيَّ ةٌ طبيعيَّ مادَّ
. والخاصيةُ  ثالثـةِ آالفِ نـوعٍ مـنَ المعـادنِ لها خصائـصُ مختلفـةٌ
ه، فإذا نظرتُ إلـى المعادنِ في الصفحةِ  ءَ منْ غيرِ ـي ما يميِّزُ الشـيْ هِ
. ونُ والقساوةُ والبريقُ ، منها اللَّ المقابلةِ فسأجدُ لها خصائصَ عديدةً

 o¿ƒs∏dG

 ، ونِ . فمعدنُ التلـكِ مثالً أبيضُ اللَّ  خصائصِ المعادنِ ـونُ إحدَ اللَّ
. وال يمكـنُ تمييزُ المعادنِ  ، منها األزرقُ وبـازُ لهُ ألوانٌ مختلفـةٌ والتُّ
؛ فبعـضُ المعادنِ المختلفةِ  ها منْ بعضٍ باسـتخدامِ اللونِ فقطْ بعضِ

ه. ونُ نفسُ قدْ يكونُ لها اللَّ

oIhÉ°ù n≤dG

هُ  ، أوْ أنْ تخدشَ ةُ أنْ يَخدشَ أحدُ المعادنِ معدنًا آخرَ القساوةُ هيَ قابليَّ
 . معادنُ أخر. ويُستخدمُ مقياسٌ معيَّنٌ لقياسِ قساوةِ بعضِ المعادنِ

نُ المقياسُ من ١٠ معادنَ مختلفةٍ في قساوتِها. وكلُّ معدنٍ لهُ  ويتكوَّ
 ، قمُ ١٠ إلى المعدنِ األكثرِ قساوةً رقمٌ من ١ إلى ١٠؛ حيثُ يشيرُ الرَّ
. ويَظهرُ مـنَ المقياسِ أدناهُ أنَّ األلماسَ  أيْ األكثـرِ مقاومةً للخدشِ

. ، والتلكَ أليَنُ المعادنِ أكثرُ المعادنِ قساوةً

∂∏JΩƒ«°ùÑLâ«°ùdÉcâjQƒ∏aâ«JÉHCG

p¿OÉ©ŸG pIhÉ°ùb o¢SÉ«≤e
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o≥jôÑdG

ـةِ الَّتـي يعكسُ بها سـطحُ  يشـيرُ البريـقُ إلـى الكيفيَّ
ـاقطَ عليهِ. وتتفاوتُ المعادنُ في  وءَ السَّ المعدنَ الضَّ

درجةِ بريقِها ولمعانِها.

oácÉµëdG

ةٍ بيضاءَ فإن المعدنَ   ما نحكُّ معدنًا بقطعةٍ خزفيَّ  عندَ
ا على القطعةِ. والحكاكةُ هي لونُ هذا  يتركُ مسحوقً
. وقدْ  تختلفُ حكاكـةُ المعدنِ عنْ لونِ  المسـحوقِ

. سطحهِ الخارجيِّ

678910≈°ùbC’G

QÉÑ°ù∏aõJQGƒcRÉHƒJΩhó«fQƒc¢SÉªdCG

o¿ó©ªdGÉµjÉªdGâjô«ÑdGQÉÑ°ù∏ØdGâ«JÉª«¡dG

o¿ƒs∏dG
 , w»°†a , oô°†NCG , o¢†«HCG

w» uæHw»°SÉëf oôØ°UCG , w»ÑgPw…OÉeQ , w…ôgR , o¢†«HCGw»æH , w…OÉeQ

o≥jôÑdGw»ÄdDƒdlCÉØ£el≥eÉZ hCG w»LÉLRl≥eÉZ rhCG lCÉØ£e

oácÉµëdGoAÉ°†«HoAGOƒ°S - oAGô°†NoAÉ°†«HoAGôªM

oIhÉ°ù≤dG2^5 - 26^5 - 66^5 - 66 - 5

p¿OÉ©ŸG o¢üFÉ°üN

â«JÉª«¡dG

»°ùØf oÈàNCG 

 É```¡ oYÉÑuJG oø```µªj »```à sdG oäGƒ```£îdG É```e . o™HÉààdG

? p¿ó©ªdG p± tô©àd

 nôãcCG oAÉª∏©dG oΩóîà°ùnj GPÉªd . oóbÉ qædG oô``«µØsàdG

? p¿OÉ©ªdG p± tô©àd más« u°UÉN øe

?â«°ùdÉµdG rΩCG oQÉÑ°ù∏ØdG: kIhÉ°ùb oôãcC’G o¿ó©ªdG Ée

. pIhÉ°ù≤dG p¢SÉ«≤e ≈∏Y É¡ n©bƒe o¿QÉbCG : lOÉ°TQEG

n∫hóédG oCGôbCG
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?pQƒî t°üdG ó GƒfCG Ée

ها عنْ بعضٍ باختالفِ طرائقِ  تختلفُ الصخورُ بعضُ
نةِ لها، قالَ تعالَى:  نِها واختالفِ المعادنِ المكوِّ تكوُّ
 

 فاطر. 
: الناريةُ  وتصنَّــفُ الصخـورُ إلى أنـواعٍ ثالثةٍ، هـيَ

  . والرسوبيةُ والمتحولةُ

oá sjQÉ sædG oQƒî t°üdG

ى  تسـمَّ األرضِ  باطـنِ  فـي  المنصهـرةُ  خـورُ  الصُّ
تْ إلى سطحِ األرضِ فإنَّها تفقدُ  الماجما. فإذا خرجَ

. بةَ ى الالَّ الغازاتِ الموجودةَ فيها، وتسمَّ

خورُ المنصهـرةُ سواءً في باطنِ  مـا تبردُ هذهِ الصُّ عندَ
 ، خورَ النَّاريَّـةَ نُ الصُّ ـها تكوِّ األرضِ أوْ فوقَ سـطحِ
نـتْ حبيبـاتٌ كبيرةٌ من  فـإذا كانَ التَّبريـدُ بطيئًا تكوَّ
ا إذا كانَ  ا. أمَّ خرِ خشـنً ، ويصبحُ مظهرُ الصَّ المعادنِ
نِ  وُّ ا فلنْ يكـونَ هناكَ وقـتٌ كافٍ لتَكَ التبريدُ سـريعً

ى  ا. وتسمَّ حبيباتٍ كبيرةٍ، ويصبح مظهرُ الصخرِ ناعمً
. خرِ النسيجَ الخاصيةُ التي تصفُ مظهرُ الصَّ

pá sjQÉædG pQƒî°üdG ≈n∏Y lá∏ãeCG

لهـا  ناريَّـةٌ  والبازلـتُ صخـورٌ  البركانـيُّ  الزجـاجُ 
نُ بسـرعةٍ  ؛ وكالهما يتكوَّ حبيبـاتٌ معدنيَّةٌ صغيـرةٌ
ا  . أمَّ هةِ البـركانِ وَّ قةِ عبـرَ فُ بـةِ المتدفِّ مـن تبريـدِ الالَّ
نُ في  صخورُ الجرانيتِ فتختلفُ عنهما؛ حيثُ تتكوَّ
ا يعطيهـا  الوقتَ الكافيَ  ، ممَّ األعمـاقِ ببطءٍ شـديدٍ
ا  ي الصخرَ نسـيجً لتكوينِ حبيباتِ معادنَ كبيرةٍ تعطِ

خشنًا.

ى  ا. وتسمَّ حبيباتٍ كبيرةٍ، ويصبح مظهرُ الصخرِ ناعمً

 oêÉLõdG

t»fÉcôÑdG

نُ منْ معدنٍ واحدٍ  الصخورُ تتكوَّ
أوْ أكثَر.

pájQÉædG pQƒî°üdG oáé°ùfCG

lø°ûN lè«°ùflºYÉf lè«°ùf
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pá sjQÉ sædG pQƒî t°üdG oá¶MÓe

 . pâ«fGôédGh p±ÉØîdG nøe pø«à©£b ≈∏Y oπ°üMCG  1 

? o¿RƒdGh oºéëdG oå«M øe pøjôî s°üdG nø«H o¿QÉbCG
 ƒ```Ø``£j rπ````g . o™ sbƒ`JCG  2 

 pí£°S  ≈∏Y  p¿Gôî s°üdG
 . n∂dP oí u°VhCG ? pAÉªdG

 »a  pøjôî s°üdG  o™```°VCG  3 

? oçóëj GPÉe . pAÉªdG
 oá s« u°UÉîdG Ée . oèàæà°SCG  4 

 ná``` s«fÉµeEG oO uó```ëJ »```à sdG
 pQÉ```ª``¨f’G  rhCG  pƒ```Ø£dG

? pøjôî°ü∏d

oá s«Hƒ°S tôdG oQƒî t°üdG

أفحصُ الحجرَ الرمليَّ في الصورةِ أدناه، فهلْ أشاهدُ 
طبقاتِهِ؟

ى  نـةٌ مـنْ قطـعٍ صغيـرةٍ تسـمَّ بقـاتُ مكوَّ الطَّ هـذهِ 
مـنَ  نُ  تتكـوَّ واسـبِ  الرَّ هـذهِ  بعـضُ   . ــبَ واسِ الرَّ
هـا اآلخـرُ مـن أجزاءِ  ، وبعضُ خـورِ أوِ المعـادنِ الصُّ
نُ  تتكـوَّ أخـر صلبـةٍ.  نباتـاتٍ وأصـدافٍ ومـوادَّ 
 . تْ وتماسكتْ ةُ منْ رواسبَ تراصَّ سوبيَّ خورُ الرُّ الصُّ
واسبُ إلى  لَ الرَّ نينَ قبلَ أنْ تتحوَّ وقدْ تمرُّ ماليينُ السِّ

. صخرٍ

oád uƒëàªdG oQƒî t°üdG

غـطُ تحـتَ سـطحِ األرضِ مرتفعـانِ  الحـرارةُ والضَّ
غطِ  خورُ لمثلِ هـذا الضَّ ضُ الصُّ ما تتعـرَّ ا، وعندَ جـدًّ
، وينتجُ عنْ ذلكَ صخورٌ جديدةٌ لها  يَّـرُ والحرارةِ تتغَ
.  قدْ   لـةَ خورَ المتحوِّ ى الصُّ خصائـصُ مختلفةٌ تسـمَّ
ةٍ أو رسـوبيَّةٍ  خورُ منْ صخورٍ ناريَّ لُ هذهِ الصُّ تتشــكَّ
كلُ المجاورُ يبيِّنُ  لةٍ. والشَّ أو حتَّى منْ صخورٍ متحوِّ
نتْ  خـورِ الَّتي تكوَّ لـةِ والصُّ خورِ المتحوِّ بعـضَ الصُّ

منها.

»°ùØf oÈàNCG 

? oás«Hƒ°S qôdG oQƒî t°üdG o¿ sƒµàJ n∞«c . o™HÉààdG

 p¿ tƒµJ oIó```gÉ°ûe oø```µªj rπ```g . oóbÉ qædG oô``«µØsàdG

.»JÉHÉLEG oô u°ùaCG ? pás«Hƒ°S qôdG pQƒî t°üdG

( p∫ tƒ nësàdG nπ rÑ nb) 

t»
p∏ r°U

nC’G oô rî s°üdG

( p∫ tƒ nësàdG nó r©nH) 

o∫ uƒ qënàoŸG oô rî s°üdG

( w… pQÉnf) â« pfG nôL ¢ù pjÉf

( q» pHƒ o°S oQ) w…Ò pL lô né nMlΩÉ nN oQ

( q» pHƒ o°S oQ) w»∏ renQ lô né nMâjõ pJ rQG nƒ oc

 ≈n∏ nY  …ƒà rënj  t»p∏ re sôdG  oô né nërdG

 , pQÉnÑ r°ù∏ØdGh  põ`̀JQG nƒ`̀ oµ`̀dG  p¿ pOÉ`̀©`̀ ne

 .AÉæÑdG »a oπ nª r©nà°ù oj Ée Ék `Ñ pdÉ nZh
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?pQƒî t°üdG oás« uªgCG Ée

لهـا  ؛ ألنَّ  األرضِ مـواردِ  مـنْ  والمعـادنُ  خـورُ  الصُّ
خصائصَ مفيدةً لنَا. ويمكنُ أنْ نَر أمثلةً عديدةً لهما 

منْ حولِنا.

pájQÉædG pQƒî°üdG oä’Éª©à°SG

 ، الجرانيتُ صخرٌ ناريٌّ صلبٌ يقاومُ التَّجويةَ والتَّعريةَ
ا لبنـاءِ المـدارسِ  ـهُ مناسـبً وهـذهِ الخصائـصُ تجعلُ

 .والمنشآتِ األخر

pá«Hƒ°SôdG pQƒî°üdG oä’Éª©à°SG

مُ عـادةً في  الحجـرُ الجيـريُّ صخرٌ رسـوبيٌّ يسـتخدَ
، كمـا يدخلُ في صناعةِ األسـمنتِ  باشـيرِ صناعةِ الطَّ
وبعـضِ مـوادِّ البنـاءِ األخر. ومـنْ دراسـةِ طبقاتِ 
ةِ يمكـنُ للعلمـاءِ معرفـةُ تاريـخِ  سـوبيَّ خـورِ الرُّ الصُّ

 . األرضِ

pádƒëàªdG pQƒî°üdG oä’Éª©à°SG

؛ وذلـكَ  لٌ شـائعُ االسـتعمالِ خـامُ صخـرٌ متحـوِّ الرُّ
تهِ. لذا يسـتخدمُ في صناعةِ البالطِ  بسـببِ جمالِهِ وقوَّ

. ةِ ومواقدِ النَّارِ واألعمدةِ الحجريَّ

»°ùØf oÈàNCG 

 »a mô```éM ≈```dEG oô```î s°üdG »```¡àæj n∞```«c . o™HÉààdG

?Ée mAÉæH

 oQƒ```î t°üdG pâ```e póîoà°SG n∞```«c . oóbÉ qædG oô``«µØsàdG

?nΩƒ«dG

pêÉLõdG páYÉæ°U »a âjõJQGƒµdG oΩóîà°ùoj

náµe páæjóe »a w»dÉªL lº s°ùée

AÉæÑdG »a ΩÉNôdGh u…ô« pédG pô né nëdG oΩóîà°ùoj
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lQ sƒ°üe l¢ü sî∏e

 . pQƒî t°üdG pAÉæH oäGóMh o¿OÉ``©ªdG

 n¢üFÉ°üN »```a o¿OÉ```©ªdG o∞```∏àîJ
 , o≥```jôÑdGh  , o¿ƒ```s∏dG  É```¡æe  ; mIó```Y

. oácÉµëdGh

 pá```KÓK  ≈```dEG  oQƒ``î t°üdG  o∞``` sæ°üJ
. mád uƒëàeh , má s«Hƒ°SQh , má sjQÉf : ḿ GƒfCG

 pOQGƒ``e røe o¿OÉ```©ªdGh oQƒ```î°üdG
. p¢VQC’G

…QÉµ ranCG oº u¶nfoCG  

 Ée É¡«a o¢```ü uîdCG , pπµ°ûdG »```a páæ s«ÑªdÉc ká``` sjƒ£e oπ```ªYCG
. p¢VQC’G pOQGƒeh pQƒî t°üdGh p¿OÉ©ªdG pøY o¬oàªs∏©J

o¿OÉ©ªdGo Qƒî t°üdG¢VQC’G OQGƒe

oÖàcCGh oç sóëJCGh oô qµaCG

 »a p¿Gô uKDƒj oIQGô```ëdGh o§```¨°†dG . oäGOôØªdG  1 

 røe p¿Gô u«¨jh , pQƒ```î°üdG nøe páØ∏àîªdG ṕ GƒfC’G
 lIójóL lQƒî°U n∂dP røY oèàæjh .Éª p¡ p°üFÉ°üN

.......... ≈ sª°ùJ
 »a oø°ûîdG oè```«°ùædG o¿ sƒ```µàj n∞```«c . o™HÉààdG  2 

? pájQÉædG pQƒî°üdG
o∫hC’G

»dÉàdG

ô«NC’G

 nó`̀LCG  r¿CG  o™``̀ sbƒ``̀JCG  nø`̀ jCG . oó`̀bÉ`̀ sæ`̀dG  oô«µØ qàdG  3 

? pájQÉædG pΩCG pá«Hƒ°SôdG pQƒî°üdG »a : nô«aÉMC’G
 o¿ƒ```s∏`dG . ná`ë`«ë` s°üdG náHÉ```LE’G oQÉ``à```NCG  4 

: oõ u«ªJ »àsdG p¢üFÉ°üîdG nøe o≥jôÑdGh oIhÉ°ù≤dGh
. náHôtàdG -CG  

. n¿OÉ©ªdG -Ü  
. nQƒî t°üdG -`L  
. nô«aÉMC’G -O  

 lô«Ñc lOóY oóLƒj GPÉªd . t»°SÉ°SC’G o∫GDƒ``°ùdG  5 

? páØ∏àîªdG pQƒî°üdG ṕ GƒfCG røe

nádCÉ°ùªdG tπMCG

 »fÉsãdG É¡oã∏Kh , lá sjQÉf lQƒî°U É¡oã∏K , ká``` sjôî°U káæ u«Y 33 mó sªëe n™```e
 päÉæ u«©dG oOóY Ée . lád uƒëàe lQƒî°U oô«NC’G oå∏tãdGh , lá s«Hƒ°SQ lQƒî°U

? ḿ ƒf uπc røe

»pà≤ n£æ pe »a pQƒî°üdG ó GƒfCG

 ?É¡«a o¢û«YCG »àsdG pá≤£æªdG »a oóLƒJ »àsdG pQƒî t°üdG ó GƒfCG É```e
 päÉYƒ°SƒªdG »a nå```ëHCG r¿CG oøµªj p∫GDƒ``` t°ùdG Gòg røY pá```HÉLEÓd

.o√óLCG É sªY G kôjô≤J oÖàcCG .âfôàfE’G páµÑ°Th pÖàµdGh

www.obeikaneducation.com :أرجعُ إلى      

oäÉ s«°VÉj uôdGh oΩƒ∏©dG 
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oπ°UGƒàdG : pAÉ°ü≤à°S’G oIQÉ¡e

 ، . وبمالحظةِ هـذه المعادنِ ـنَ الحبيباتِ المعدنيـةِ لةُ علـى الكثيرِ مِ تحتـوي الصخـورُ المتحوِّ
. إنهم يعملونَ النمـاذجَ ليبيِّنُوا كيف يتغيَّرُ  لُ نوعَ أحدِ المعادنِ إلى اآلخرِ نـا العلماءُ بما يحـوِّ يخبرُ

حجمُ المعادنِ وشكلُها. وأنا أتواصلُ ألخبرَ اآلخرينَ عن نتائجي.

oºq∏©JCG ←
ا  . وفـي العلومِ يجبُ أن أكـونَ أكثرَ وضوحً مـا أتواصـلُ فأنا أشـاركُ اآلخرينَ بالمعلوماتِ عندَ
هُ وما توصلتُ إليه. إنَّ التواصلَ بأكثرَ منْ طريقةٍ يُعدُّ مِنَ  حولَ نتائجي، لذا سيدركُ الناسُ ما عملتُ

 . ني عرضُ نتائجي في صورةِ رسمٍ بيانيٍّ أو باستخدامِ لوحةٍ، أو جدولٍ األفكارِ الجيدةِ؛ إذ يمكنُ

oÜ uôLCG ←
لُ معَ زمالئي. مَّ أتواصَ ، ثُ لةِ ا لتوضيحِ أثرِ الضغطِ على الصخورِ المحوَّ أعملُ نموذجً

. w»Ñ°ûN lìƒd , lIô£°ùe , lá«æ«°U , l∫É°ü∏°U   oäGhOC’Gh tOGƒŸG

مَّ أقومُ  ها، ثُ  1    أعملُ مِنَ الصلصالِ ثالثَ كراتٍ على الصينيةِ، بحيثُ تكونُ متسـاويةً في أحجامِ

نَ  دُ جانِبَي الصلصالِ حتَّى أتمكَّ مهِّ . أُ ، وبذلكَ يكونُ لها جانبانِ بضغطِ كراتِ الصلصالِ بلطفٍ
. تمثِّلُ كراتُ الصلصالِ  ها فـوقَ بعضٍ فـي من وضعِ الكراتِ بعضَ المعـادنِ  ـنَ  مِ حبيبـاتٍ 

. الصخورِ

 2   أعمـلُ لوحـةَ بيانـاتٍ كالموضحـةِ فـي الصفحـةِ 

المجاورةِ. 

، وأرسمُ أشكالَها   3   أالحظُ شكلَ نموذجِ الحبيباتِ

. في لوحةِ البياناتِ

هـا   4    أقيـسُ طـولَ الحبيبـاتِ وعرضَ

لُ القياساتِ في  ، وأُسجِّ بالسـنتمترِ
اللوحةِ.
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ا  مَّ أدفعُ إلى أسفلَ ببطءٍ وبقوةٍ. هذا يعطي نموذجً ، ثُ  5    أضعُ لوحَ الخشـبِ فوقَ الحبيباتِ

كيف أنَّ الضغطَ يعصرُ حبيباتِ المعادنِ مِنَ أعلى.

لُ نتائجي في اللوحةِ التاليةِ:  6   أعيدُ الخطوتين ٣ و٤، ثم أسجِّ

 oº°SQ

päÉÑ«ÑëdG

 päÉÑ«ÑëdG o∫ƒW

(º°S)

päÉÑ«ÑëdG o¢VôY

(º°S) 

 nπÑb

pô°ü©dG

 nó©H

pô°ü©dG

o≥ qÑWCG ←
ا أتواصلُ بهِ معَ زمالئي.  ها، وأكتبُ تقريرً أستخدمُ بياناتي التي جمعتُ

.  1    أكتبُ جملةً مختصرةً أصفُ خاللَها كيفَ تغيَّرتِ الحبيباتُ

؟ أكتبُ  ها. هل زادتْ قياسـاتي أَمْ قلَّتْ  2    كيف تغيَّرَ طولُ الحبيباتِ وعرضُ

جمالً توضحُ كيف تغيَّرتْ قياساتُ نموذجي.

حُ فيهـا فيمَ يتشـابَهُ نموذجي   3    أكتـبُ فقرةً قصيـرةً أوضِّ

مَّ  ، ثُ معَ الصخـرِ المتحولِ الحقيقيِّ تحـتَ األرضِ
. عَ زمالئي بما توصلتُ إليه من نتائجَ أتواصلُ مَ

 4    ماذا يحدثُ إذا عصـرتُ الحبيباتِ في النموذجِ منْ 

؟ أُنهي تقريري بتوقعاتي. جانبٍ إلى آخرَ

؟ أكتبُ  ها. هل زادتْ قياسـاتي أَمْ قلَّتْ كيف تغيَّرَ طولُ الحبيباتِ وعرضُ

حُ فيهـا فيمَ يتشـابَهُ نموذجي  أكتـبُ فقرةً قصيـرةً أوضِّ
مَّ  ، ثُ معَ الصخـرِ المتحولِ الحقيقيِّ تحـتَ األرضِ

حُ فيهـا فيمَ يتشـابَهُ نموذجي  أكتـبُ فقرةً قصيـرةً أوضِّ
مَّ  ، ثُ معَ الصخـرِ المتحولِ الحقيقيِّ تحـتَ األرضِ

حُ فيهـا فيمَ يتشـابَهُ نموذجي  أكتـبُ فقرةً قصيـرةً أوضِّ

ماذا يحدثُ إذا عصـرتُ الحبيباتِ في النموذجِ منْ 



»fÉsãdG  o¢SQ sódG

oAÉ``````````ª`dG

 n∫hGóL »a o™ sªéàj ºK , pájOhC’Gh pÜÉ© u°ûdG »a oÜÉ°ùæjh , mô£e pπµ°T ≈∏Y pAÉª s°ùdG nøe oAÉªdG o§≤°ùj

? oAÉªdG É¡«a o™ sªéàj ¿CG oøµªj »àdG i nôNC’G oøcÉeC’G Ée ? pácôëdG oºFGO oAÉªdG pπg . mQÉ¡fCGh
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?≈ n°ü◊G pΩCG oáH tÎdG : ń ô°SCG nAÉŸG oÜ uô°ùj Éª¡ tjCG

ká u«°Vôa o¿ uƒcCG

?≈ n°üëdG oÜƒc rΩCG , páHô tàdG oÜƒc : ń ô°SCG oAÉªdG p¬«a oÜÉ°ùæj Éª¡ tjCG 

»às«°Vôa oÈàNCG

 pº∏b n±ô```W É keóîà°ùe , u»```bQƒdG pÜƒ```µdG pô```©b »```a G kô```«¨°U É``` kÑ r≤ nK oπ```ªYCG  1 

  . pπNG sódG nøe pÜƒµdG ≈∏YCG káeÓY o™°VCGh , p¢UÉ°U sôdG

 páeÓ©dG ≈dEG páHô tàdÉH nÜƒµdG oCÓeCGh , pÖ≤sãdG ≈∏Y »©Ñ°UEG o™°VCG . o¢ù«bCG  2 

 »∏«eR ó OCGh , x»```µ«à°SÓH mAÉ```Yh n¥ƒ```a nÜƒ```µdG o™```°VCG sº```K ,É```¡oà©°Vh »```à sdG

 . pAÉªdG nøe ôà∏∏e 100 p¬«a oÖµ°ùj

 »a nøe sõdG oπ``` ué°SCGh , pAÉªdG o∫hõ```f o¥ô¨à°ùj rº```c oÖ```°ùMCGh ,»```©Ñ°UEG oó```©HoCG  3 

. mäÉfÉ«H p∫hóL

. n»fÉsãdG nÜƒµdGh ≈ n°üëdG É keóîà°ùe ,3 ,2 ,1 päGƒ£îdG oQ uôcCG  4 

nèFÉà sædG o¢ü∏îà°SCG

 ? ń ô°SCG oAÉªdG É¡n∏s∏îJ »àsdG oI sOÉªdG Ée . päÉfÉ«ÑdG oô u°ùaCG  5 

 ≈∏Yh , páHôtàdG ≈```∏Y o§≤°ùj Ée nóæY pô£ªdG pAÉ```ªd nç oóëj r¿CG oø```µªj GPÉ```e  6 

?≈ n°üëdG

 ?≈ n°üëdG pΩCG oáHô tàdG : nôãcCG päÉÑsædG sƒªf oó«ØJ »àsdG oI sOÉªdG É```e . oèàæà°SCG  7  

. n∂dP oí u°VhCG

nôãcCG o∞°ûµà°SCG

 pQÉÑàN’ káHôéJ oº uª°UCG ?≈ n°üëdG pΩCG oáHô tàdG : nôãcCG pAÉªdÉH oßØàëj Éª¡ tjCG  

.»JÉLÉàæà°SG pºYód kásdOCG oΩóîà°SCGh ,»às«°Vôa

 •m¢UÉ°UQ pº∏b

 • oá©°S , p¥QƒdG øe pø«Hƒc

ôà∏∏e 200 Éª¡æe póMGƒdG

 •máHôJ

 •x»µ«à°SÓH mAÉYh

 •mmAÉe  ôà∏∏e 200

 •m¢SÉ«b pÜƒc

 •m±É≤jEG páYÉ°S

 •≈ k°üM

:≈dEG oêÉà rMCG

oIƒ£îdG1 
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t»°SÉ°SC’G o∫GDƒ°ùdG

 n∞«ch ? pAÉ```ªdG ≈∏Y o¢```SÉædG oπ```°üëj n∞```«c

? o¬nfƒ∏ª©à°ùj

oäGOôØªdG

lá s«aƒL l√É«e

l¿G sõN

lQÉHBG

t…ôdG

 pIAGô≤dG oIQÉ¡e

 wπMh lá∏µ°ûe



 



←←

←

←

? oAÉªdG oóLƒj nøjCG

ةِ عنْ قربٍ أجدُ أنَّنا نعيشُ في  مِ الكرةِ األرضيَّ ما أنظرُ إلى مجسَّ عندَ
عاني مناطقُ مختلفةٌ منَ العالمِ  ، وعلى الرغمِ مـنْ ذلكَ تُ عالـمٍ مائيٍّ
ها صالحةٌ  ـا مصادرُ الماءِ؟ وهـل جميعُ ـحٍّ مصادرِ المياهِ. فمَ مِنْ شُ

؟ للشربِ

oídÉªdG oAÉªdG

 . ـي المحيطاتُ والبحارُ مـا يقاربُ ثالثةَ أرباعِ سـطحِ األرضِ تغطِّ
ربِ  ها في الشُّ ةٌ كبيرةٌ منَ الماءِ! ولكنْ هلْ نستطيعُ استخدامَ يَّ إنَّها كمِّ
ةٍ كبيرةٍ من  يَّ ؟ يحتوي مـاءُ البحرِ وماءُ المحيطِ علـى كمِّ راعـةِ أوِ الزِّ

راعةِ. ربِ أوِ الزِّ األمالحِ لذا فهوَ غيرُ صالحٍ للشُّ

oÜò©dG oAÉªdG

. ومعظـمُ  يَّـةٍ قليلـةٍ مـنَ األمـالحِ يحتـوي المـاءُ العـذبُ علـى كمّ
. و معظمُ  الجـداولِ واألنهارِ واآلبارِ والبركِ تحتوي على ماءٍ عذبٍ
، بلْ فـي الحالةِ  ـائلةِ مـاءِ األرضِ العـذبِ ال يوجـدُ فـي الحالةِ السَّ
لُ القمـمُ الجليديـةُ على الجبالِ والكتـلُ الثلجيةُ  ؛  إذْ تُشـكِّ لبـةِ الصُّ
لُ القممُ الجليديةُ طبقاتٍ  . وتشـكّ معظمَ الماءِ العذبِ على األرضِ
ا  ي أيضً سـميكةً منَ الجليدِ تُغطي مناطقَ واسـعةً منَ اليابسةِ. وتُغطِّ

. دةَ الجنوبيةَ في القطبِ الجنوبيِّ القارةَ المتجمِّ

 pÜò©dG p¢VQC’G pAÉe oº¶©e

páÑ∏°üdG pádÉëdG »a oóLƒj
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oá s«aƒédG o√É«ªdG

، وما  هُ باتاتُ بعضَ ربةَ تستخدمُ النَّ لُ الماءُ التُّ ما يتخلَّ عندَ
خورِ  قوقِ في الصُّ ، وينسابُ عبرَ الشُّ ى ينتقلُ إلى أسفلَ يتبقَّ
عُ في الفراغاتِ  ، فيتجمَّ إلى أنْ يصلَ إلى صخرٍ صلبٍ
قُ  ةُ مصطلحٌ يطلَ . الميـاهُ الجوفيَّ لبِ خرِ الصُّ فـوقَ الصَّ
خورِ تحتَ  على الماءِ المخزونِ في الفراغاتِ بينَ الصُّ

. قالَ تعالَى: زب !   "   #   $   %    سطحِ األرضِ
&   '   )(   *   +   ,   -    .   /رب المؤمنون

»°ùØf oÈàNCG 

? nÜò©dG nAÉªdG nóéf r¿CG oøµªj nøjCG . wπMh lá∏µ°ûe

 pAÉªdG oΩGóîà°SG É```æ oæµªj n∞«c . oóbÉ qædG oô``«µØsàdG

? pídÉªdG

 »a oá«aƒédG o√É«ªdG o¿õîJ

 nø«H ¥ƒ≤°ûdGh äÉZGôØdG

. n¢VQC’G pí£°S nâëJ pQƒî°üdG

√É«ªdG oÜ oô°ùJ
 oíª°ùJ lQƒî°Uh láHôJ

nπØ°SCG ≈dEG AÉªdG pÜ tô°ùàH

 láÑ∏°U lQƒî°U

nAÉªdG oòØæoJ ’

 p¢VQC’G pí£°S røe o√É«ªdG oπ°üJ n∞«c

 ? páu«aƒédG p√É«ªdG p¿GõN ≈dEG

 ≈dEG oπ°üJ »àdG nº o¡°SC’G o™ sÑàJCG : lOÉ°TQEG

. pá u«aƒédG p√É«ªdG p¿GõN

nπµ°ûdG oCGôbCG

pá«aƒ÷G p√É«ŸG o¿õN

.
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päÉJÉÑ sædG »a oAÉªdG 

 p¢SÉ«≤d pø«à sØµdG GP n¿Gõ```«ªdG oΩó```îà°SCG . o¢ù«bCG  1 

 . pìÉ sØtàdG píFGô°T p¢†©H pá∏àc

 »a pìÉ``` sØtàdG ní```FGô°T o™```°VCG  2 

 s∞```éàd  É```¡ ocôJCGh  , m≥```ÑW
.É¡ofRCG sºK ,É keÉªJ

 n¥ô```ØdG  oÖ```°ùMCG . nΩÉbQC’G  oΩó``îà°SCG  3  nø```«H
 »a o±ÓàN’G Gò```g »d »```æ©j GPÉ```e . pø```«à∏àµdG

? pá∏àµdG

 ,iôNCG G kQÉ```ªK É``` keóîà°ùe p¬```H oâªb É```e oQ uô```cCG  4 

. pèFÉà sædG nø«H o¿QÉbCGh

? pÜò©dG pAÉªdG ≈∏Y oπ°üëf n∞«c

عُ  اناتٌ ضخمـةً يتجمَّ معظـمُ البلدانِ والمـدنِ بها خزَّ
ها  ، وبعضُ ةٌ اناتِ بحيراتٌ طبيعيَّ . بعضُ الخزَّ فيها الماءُ
اناتِ يحصلُ النَّاسُ  . ومنْ هذهِ الخزَّ اآلخـرُ يبنيهِ اإلنسانُ
على احتياجاتِهمْ منَ الماءِ عبرَ شبكاتِ أنابيبِ المياهِ.

ريقةُ  . والطَّ ةُ مصـدرٌ آخرُ للماءِ العـذبِ الميـاهُ الجوفيَّ
ةِ هيَ حفرُ  ا للوصولِ إلى الميـاهِ الجوفيَّ ـيوعً األكثرُ شُ
رُ في األرضِ ليصلَ إلى المياهِ  بٌ يُحفَ . والبئرُ ثَقْ اآلبارِ
ات ليصلَ  الجوفيـةِ، وأغلبُ اآلبارِ تحتـاجُ إلى مضخَّ
ا؛  ا دائمً . والماءُ العذبُ ال يكونُ نقيًّ الماءُ إلى السـطحِ
ةٍ. مثلُ هذهِ  ي على بكتيريا وكيماويَّاتٍ ضارَّ فقد يحتوِ
ه، والماءُ  المـوادِّ قدْ تصلُ إلـى الماءِ فـي أثناءِ جريانـِ
قُ على األرضِ  الجاري هو الماءُ الذي يجرِي أو يتدفَّ
ي  . لذا ينبغِ ر أو يتسربَ إلى باطنِ األرضِ قبلَ انْ يتَبخَّ

ها لتصبحَ صالحةً للشربِ أو الزراعةِ. معالجتُ

p√É«ªdG pá«≤æJ oäÉ s£ëe

دِ منْ سـالمةِ  ال يتــمُّ تزويـدُ النَّـاسِ بالماءِ قبـلَ التَّأكُّ
نقيةِ، حتى يصبحَ  اتِ التَّ اسـتعمالهِ لذا يعالَجُ في محطّ
 ، ــحٍ في البدايةِ ا. يمرُّ الماءُ على مرشِّ ا ونظيفً الماءُ نقيًّ
، ثمَّ يضافُ إليهِ  زيلُ منهُ األوساخَ واألجسامَ الكبيرةَ فيُ

ةِ. ارَّ بعدَ ذلكَ الكيماويَّاتُ لقتلِ األجسامِ الضّ

»°ùØf oÈàNCG 

 mAÉªH p¿Éµ```°ùdG oó```jhõJ tºàj n∞```«c . wπMh lá``∏µ°ûe

? pÜô°û∏d mídÉ°U

 pÜô°T oΩóY Énæ«∏Y oÖ```éj GPÉªd . oóbÉ qædG oô``«µØsàdG

?kIô°TÉÑe p∫hGóédG hCG pQÉ¡fC’G øe pAÉªdG

 ≈∏Y p∫ƒ°üë∏d o¿É°ùfE’G É¡ naôY »àsdG p≥FGô s£dG ióMEG pQÉHB’G oôØM

. páHò©dG p√É«ªdG
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? p√É«ªdG päÉeGóîà°SG o¢†©H Ée

يستخدمُ سكانُ الكرةِ األرضيةِ الماءَ ألغراضٍ عديدةٍ. 
مُ في الزراعةِ. وفي بعضِ المناطقِ   الماءُ العذبُ يستخدَ
يُّ هوَ  . والرَّ يستعانُ بالريِّ لتزويدِ المحاصيلِ بالماءِ
عمليةُ توصيـلِ الماءِ إلى التربةِ الزراعيةِ. ويتمُّ ذلكَ 
بطرائقَ عدةٍ، منها توصيلُ األنابيبِ وحفرُ القنواتِ .

مُ  ؛ حيثُ يُسـتخدَ ـاءِ أدوارٌ مهمةٌ فـي المصانعِ وللمَ
رُ السـفنُ في الماءِ   بحِ ةِ .وتُ ـَّ لتوليـدِ الطاقةِ الكهربائي

لنقلِ البضائعِ منْ مكانٍ إلى آخرَ .

اليسـتغني النـاسُ عـنِ المـاءِ؛ سـواء للشـربِ أوْ 
هـا. (أبحثُ في  لالسـتـحمامِ أو للـوضـوءِ وغـيـرِ
ا   للماءِ). ويُسـتخدمُ  الماءُ أيضًً اسـتخداماتٍ أخرَ
لقضـاءِ أوقـاتٍ ممتعةٍ ولممارسـةِ الرياضـةِ، ومنها 

. السباحةُ والصيدُ وتجديفُ القواربِ

pAÉªdG ≈∏Y oá¶aÉëªdG

عُ المياهُ المسـتعملةُ  مَّ كيـفَ نحافظُ علـى المـاءِ؟ تُجَ
، أوْ مياهَ  اةُ المياهَ غيـرَ الصالحـةِ لالسـتخدامِ المسـمّ
المجـارِي  بنظـامِ   ، المـدنِ ، مـنَ  الصحـيِّ الصـرفِ 
إلـى  ـلُ  وتنقَ  ، ـيِّ حّ الصِّ ـرفِ  الصَّ نظـامَ  ى  المسـمَّ
ى  اتِ ينقّ ـاتِ معالجةِ الميـاهِ. وفي هـذهِ المحطّ محطّ
راعةِ  ، ويخرجُ منها ماءٌ يمكنُ اسـتعمالهُ في الزِّ المـاءُ

ناعةِ. والصِّ

ني المسـاهمةُ في المحافظـةِ على الماءِ؟   كيـفَ يمكنُ
، وأطلبُ إلى والدي  نبورَ بعدَ االسـتعمالِ أُغلـقُ الصُّ
إصـالحَ أعطالِ المغاسـلِ وصنابيـرِ الميـاهِ. وبذلكَ 

أكونُ قدْ حافظتُ على الماءِ.

»°ùØf oÈàNCG 

 É```¡t∏ëJ »``` pàdG oäÓµ```°ûªdG É```e . wπMh lá``∏µ°ûe

 ? u…ôdG oá≤jôW

 máØ∏àîe n≥FGôW nçÓK o∞°UCG . oóbÉædG oô«µØàdG

 »a p¿ƒ«©dGh pOhó```°ùdG nøe o¢SÉædG É```¡H oó```«Øà°ùj

? pá«∏ëªdG päÉÄ«ÑdG

u…ô∏d oá©FÉ°ûdG o¥ô t£dG

p§«≤æàdÉH t…ôdGu¢T sôdÉH t…ôdG
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lQ sƒ°üe l¢ü sî∏e

 , nQÉëÑdG  p√É``«ªdG oQOÉ``°üe oπª°ûJ
 , nQÉ¡fC’Gh , päÉ£«ëªdGh , päGô«ëÑdGh

. ná s«aƒédG n√É«ªdGh

 pQOÉ°üªdG nøe oá`` s«aƒédG o√É«ªdG

 o¢SÉ sædG É¡æe oπ```°üëj »àsdG pá sª¡ªdG
 oπ°üJ mQÉHBG pôØëH n∂dPh . pAÉªdG ≈∏Y

.É¡«dEG

 u…ôdGh pÜô°û∏d oAÉ``ªdG oΩ nóîà°ù oj

. pΩÉªëà°S’Gh páYÉæ°üdGh

…QÉµ ranCG oº u¶nfoCG  

. pAÉªdG pøY o¬oàªs∏©J Ée É¡«a o¢ü uîdCG ká sjƒ£e oπªYCG

. páHò©dG p√É«ªdG o∫Éµ°TCG

 p√É«e ≈∏Y oπ°üëf nøjCG øe

? pÜô t°ûdGAÉªdG äÉeGóîà°SG

oÖàcCGh oç sóëJCGh oô qµaCG

 oπ«°UƒJ É```¡H tºàj »```àdG oá```«∏ª©dG . oäGOôØªdG  1 

.........≈ sª°ùJ páHôàdG ≈dEG pAÉªdG
 n≥```FGô````W nçÓ```K oìô``````à```bCG . wπMh lá``∏µ°ûe  2 

. pAÉªdG ≈n∏Y pá¶aÉëª∏d


 



  pô«aƒJ »a lQhO p¢```ùª s°û∏d  . oó``bÉ sædG oô``«µØsàdG  3 

. n∂dP oí u°VhCG . pÜò©dG pAÉªdG

 oóéf nøjCG  . ná``ë«ë s°üdG náHÉLE’G oQÉ``àNCG  4 

? pÜò©dG pAÉªdG nº¶©e
  . pQÉ¡fC’Gh päGô«ëÑdG »a – CG       

     . pá«é∏ãdG pπàµdGh pájó«∏édG pºª≤dG »a - Ü  
 . u…ƒédG p±Ó¨dG »a - ê  
. p¢VQC’G pí£°S nâëJ – O  

 o¢SÉædG oπ```°üëj n∞```«c . t»°SÉ°SC’G o∫GDƒ``°ùdG  5 

? o¬ nfƒ∏ª©à°ùj n∞«ch ? pAÉªdG ≈∏Y

pAÉªdG oQóg

 oá s«ªc Ée . p∫õæªdG pô«HÉæ°U røe Év«eƒj pAÉ```ªdG øe mäGôàd 3  oÜ sô```°ùàj
?Évjƒæ°S oáH uô°ùàªdG pAÉªdG

pó«°TôàdG oäGhOCG

 p√òg Ée . pAÉªdG p∑Ó¡à°SG nøe oπu∏≤J mó«°TôJ päGhOCG oádh sódG ó uRƒJ
 É¡ pcÓ¡à°SG pä’ só©e øe lIô°SCG nô uaƒJ r¿CG oø```̀µªj rºch ? oäGhOC’G
, mô¡°T »ah , ḿ ƒ```̀Ñ°SCG »a päGhOC’G p√ò```̀g pΩGóîà°SG nó```̀æY pAÉª∏d
. p¬«dEG oâ∏ s°UƒJ É sªY G kôjô≤J oÖàcCGh , n∂dP »a oåëHCG ? máæ°S »ah

oäÉ s«°VÉj uôdGh oΩƒ∏©dG 
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røY oÖàcCG 

 pAG sô≤dG  pá«Yƒàd ; pás«q∏ëªdG  p∞ë t°üdG  ióMEG  ≈dEG  kádÉ°SQ oÖàcCG

 n≥FÉ≤M  »àdÉ°SQ  oø uª°VCG  . p√É«ªdG  ≈∏Y  pá¶aÉëªdG  pás« uªgCÉH

. ká©æ≤e »àHÉàc n¿ƒµàd nπ«°UÉØJh

røY oÖàcCG 

 pAG sô≤dG  pá«Yƒàd ; pás«q∏ëªdG  p∞ë t°üdG  ióMEG  ≈dEG  kádÉ°SQ oÖàcCG

 n≥FÉ≤M  »àdÉ°SQ  oø uª°VCG  . p√É«ªdG  ≈∏Y  pá¶aÉëªdG  pás« uªgCÉH

. ká©æ≤e »àHÉàc n¿ƒµàd nπ«°UÉØJh

: oá©æ≤ªdG oáHÉàµdG

:oIó«édG oá©æ≤ªdG oáHÉàµdG

←  pÖJÉµdG pô¶f ná¡Lh oø sª°†àJ

. ṕ ƒ°VƒªdG n∫ƒM

←  pº rY nód ká©æ≤e kádOCG oΩ uó≤J

. pô¶ædG pá¡Lh

←  ká∏HÉb mäÉMôà≤e oΩ uó≤J

. p≥«Ñ£à∏d

  

  

  

  

Q u
ôëªdG …õjõY

ó©Hh ...¬JÉcôHh p¬∏dG oáªMQh 
r

ºµ«∏Y oΩÓ s°ùdG

 oøëæa ; pAÉªdG ≈∏Y oóªà©J É¡ s∏c Éæ nJÉ«M s¿EÉa oº∏©J Éªc

 pOGó`̀YEG  »ah  pá`̀YGQ uõ`̀dG  »ah  pÜô t°ûdG  »a  p¬«dEG  oêÉàëf

 É keÉYh  . n∂`̀dP  pô«Z  ≈dEG  ,... pΩÉªëà°S’G  »ah  pΩÉ© s£dG

 ; p¬ p°ùØf pQó≤dÉH oAÉªdG oójõj ’h Éf oOGó©J oOGOõj mΩÉY nó©H

 nQób  o¬æe  Éf pOQGƒe  ≈∏Y  nßaÉëf  r¿CG  u…Qhô s°†dG  nøe  Gòd

 pá¶ë s∏dG  p√òg  røe  É sæe  vÓc  s¿CG  iQCG  n∂dòd  . ṕ É£à°ùªdG

 ≈∏Y  p®ÉØë∏d  o™«£à°ùj  Ée  pπªY  »a  nCGóÑj  r¿CG  oøµªj

 pQÉ«àNG  p r
hCG  , nAÉªdG  oÜ u

ô°ùj  …òdG  pQƒÑæ t°üdG  pìÓ°UEÉc  ; pAÉªdG

 ≈dEG  oêÉàëJ  ’  »àsdGh  ,Éæ pJÉÄ«Ñd  páÑ°SÉæªdG  päÉJÉÑ sædG

 pΩóY  r
hCG   , p§«≤æ sàdÉH  pá≤jóëdG  u…Q  r

hCG  , pAÉªdG  øe  pô«ãµdG

 
n

»gh  s’EG  p¢ùHÓªdG  pádÉ s°ùZ  r
hCG  p¿ƒë t°üdG  pádÉ s°ùZ  pôjhóJ

. pAÉªdG p∑Ó¡à°SG pó«°TôJ päGhOCG pΩGóîà°SG hCG . láÄ∏àªe

pAÉªdG oó«°TôJ

l
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lQ qƒ°üe l¢ü sî∏e

: o∫ shC’G o¢SQ sódG

 oáHôtàdGh , p¿OÉ©ªdG nøe láf sƒµe oQƒî t°üdG
 sOGƒ```eh pQƒ```î t°üdG päÉ```àa rø```e lá```f sƒµe

.iôNCG

:»fÉ sãdG o¢SQ sódG

 »ah p¢VQC’G pí```£°S ≈∏Y oAÉªdG o™``` sªéàj
 n≥FGô£H oπ nª©à°ùj ºK o¿õàîjh ,É```¡æ pWÉH

 . mIO uó©àe

…QÉµ ranCG oº u¶nfoCG  

 mIô«Ñc má```bQh ≈∏Y m¢SQO uπc »```a É¡à∏ªY »àsdG päÉ``` sjƒ£ªdG o≥```°üdCG
 Gòg »a o¬oàªs∏©J Ée pá©LGôe ≈∏Y päÉjƒ£ªdG √ò¡H oø```«©à°SCG . mIG sƒ≤e

. pπ°üØdG

páHò©dG p√É«ªdG o∫Éµ°TCG
 p√É«e ≈∏Y oπ°üëf nøjCG øe

? pÜô t°ûdGAÉªdG äÉeGóîà°SG
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p™HGôdG pπ°üØdG oá©LGôe    

: páÑ°SÉæªdG páª∏µdÉH pá«dÉ qàdG pπªédG nøe vÓc oπªcCG

الريّ
مواردَ األرضِ

الصخورَ الناريةَ
المعدنَ

المياهِ الجوفيَّةِ
الصخورِ المتحولةِ

الرخامُ نوعٌ منْ أنواعِ .............  1 

خورَ ................ . لُ الصُّ ةُ الَّتي تشكِّ ى المادَّ تسمّ  2 

ها  بيعةِ والَّتي يسـتخدمُ الموادُّ الموجودةُ في الطَّ  3 

ى  .............................. .  النَّاسُ تسمَّ

كثيرٌ منَ المزارعينَ يعتمدونَ على ....................   4 

إليصالِ الماءِ إلى محاصيِلهم.

إلـى  للوصـولِ  عميقـةً  ا  حفـرً النَّـاسُ  يحفـرُ   5 

. ى اآلبارَ .........................،  تسمَّ

ى  الصخـورُ  الناتجـةُ عنْ تبريـدِ الماجما تسـمَّ  6 

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

o¿OÉ©ªdGo Qƒî t°üdG¢VQC’G OQGƒe
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oá```` s« pªr∏ p©dG oQÉ```` nµ ranC’G nh oäG nQÉ````¡ nªdG

: pá«dÉ sàdG pá∏Ä°SC’G pøY oÖ«LCG

لٌ منْ صخرٍ  نُ صخرٌ متحوِّ ™o  كيفَ يتكوَّ oHÉààdG  7 

؟  ناريٍّ

ـحُ فيها  . أكتـبُ نشـرةً موجـزةً أوضِّ oπ°UGƒJCG  8 

أهميـةَ محطاتِ تنقيـةِ المياهِ، وكيفَ تسـاعدُ 
؟ ربِ ةُ على تنقيةِ ماءِ الشُّ هذهِ العمليَّ

. كيفَ يمكنُ أنْ يسبِّبَ استخدامُ  oóbÉ qædG oô«µØsàdG  9 

ثَ المياهِ الجوفيةِ؟ األسمدةِ الكيميائيةِ تلوُّ

: معظمُ المياهِ  ná``ë«ë°üdG náHÉLE’G oQÉàNCG  10 

دُ في: المالحةِ علَى سطحِ األرضِ توجَ
.أ. .ب.البحارِ األنهارِ

.جـ. .د.الجليدياتِ البركِ

.  تسـهمُ كلٌّ مـنَ الحـرارةِ  lCÉ``£N rΩCG lÜGƒ``°U  11 

 . الصخـورِ تغييـرِ خصائـصِ  فـي  والضغـطِ 
ـرُ  ؟ أفسّ هـلْ هـذهِ العبارةُ صحيحـةٌ أم خاطئةٌ

إجابتِي.

نٍ لـونٌ خاصٌّ  .  لـكلِّ  معدِ lCÉ``£N rΩCG lÜGƒ``°U  12 

؟ هلْ هذهِ العبارةُ  هِ منَ المعادنِ هُ منْ غيرِ يميِّـزُ
رُ إجابتِي. ؟ أفسّ صحيحةٌ أم خاطئةٌ

lCÉ£N rΩCG lÜGƒ°U.  ميـاهُ الصرفِ الصحيِّ مياهٌ   13 

ثةٌ ال يمكنُ االسـتفادةُ منها.   غيـرُ نظيفـةٍ وملوَّ
ـرُ  ؟ أفسّ هـلْ هـذهِ العبارةُ صحيحـةٌ أم خاطئةٌ

إجابتِي.

oá©FGqôdG o¿OÉ©ŸG

ـمُ أكثَـر عـنْ خـواصِّ واسـتعماالتِ المعادنِ  لَّ أتعَ
. المختلفةِ

، وأبحثُ في شـبكةِ . ١ ةً أسـتخدمُ مراجـعَ علميَّ
اإلنترنـت إليجـادِ معلومـاتٍ عـنِ األلماسِ 
مـا   . والنُّحـاسِ الكـرومِ  وخـامِ  والكوارتـزِ 

خصائصُ كلٍّ منها؟
٢ . ، معـدنٍ كلِّ  اسـتعمالِ  كيفيَّـةِ  عـنْ  أبحـثُ 

ا. ِهَ واألشياءِ الشائعةِ الَّتي يدخلُ في تركيب

٣ .. أستخدمُ الجدولَ التَّاليَ

ä’Éª©à°S’G ¢üFÉ°üîdG ¿ó©ªdG

¢SÉªdC’G

õJQGƒµdG

ΩhôµdG ΩÉN

¢SÉëædG

.  المياهُ الجوفيةُ مياهٌ عذبةٌ تخلو  lCÉ£N rΩCG lÜGƒ``°U  14 

منْ أيِّ نسبةٍ منَ األمالحِ أوِ الموادِّ الضارةِ بصحةِ 
؟  . هلْ هـذهِ العبارةُ صحيحـةٌ أم خاطئةٌ اإلنسـانِ

رُ إجابتِي. أفسّ

 

رُ إجابتِي. أفسّ

وكيـفَ  ؟  األرضِ مـواردِ  بعـضُ   15  مـا 

نحافظُ عليها؟



 : náë«ë°üdG náHÉLE’G oQÉàNCG

؟  ۱   أيُّ المعادنِ التاليةِ أكثرُ ليونةً
pIhÉ°ù≤dG o¢SÉ«≤e

o¿ó©ªdGoIhÉ°ù≤dG

Ωƒ«°ùÑL2
â«°ùdÉc3
õJQGƒc7
¢SÉªdCG10

الماس.أ. 
الكوارتزب. 
الجبسيوم.ج. 
الكالسيت.د. 

 .  ۲     أنظرُ إلى الماسـةِ الموضحةِ في الشـكلِ أدناهُ
؟ ي هذه الماسةُ إلى أيِّ مجموعةٍ تنتمِ

المصادرِ المتجددةِ.أ. 
.ب.  الوقودِ األحفوريِّ
موادِّ البناءِ.ج. 
.د.  موردٍ معدنيٍّ

فِ  ـى تعـرُّ نا علَ أيُّ الخصائـصِ التاليـةِ تسـاعدُ  ۳ 
؟ المعادنِ

.أ.  البريقُ
الحجمُ والقدرةُ على الطفوب. 

.ج.  الوزنُ والشكلُ
.د.  الشكلُ والعرضُ

أيُّ النشاطاتِ التاليةِ لها تأثيرٌ سلبيٌّ في البيئةِ؟  ٤ 

.أ.  تسميدُ التربةِ
حفظُ المواردِ الطبيعيةِ.ب. 
.ج.  إعادةُ تدويرِ الورقِ
.د.  حرقُ الوقودِ األحفوريِّ

معظمُ بقايـا النباتاتِ والحيوانـاتِ الميتةِ توجدُ   ٥ 
في:

الصخورِ المتحولةِ.أ. 
الصخورِ الرسوبيةِ.ب. 

الصخورِ الناريةِ.ج. 
.د.  المعادنِ

mQÉÑàNG oêPƒªf
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نُ منْ حبيبـاتِ معادنٍ كبيرةٍ  الصخـرُ الذي يتكوَّ  ٦ 
وواضحةٍ هو:

.أ.  الصخرُ الرسوبيُّ
.ب.  زجاجٌ بركانيٌّ
.ج.  الصخرُ المتحولُ
.د.  الصخرُ الجرانيتُ

 : pá«dÉàdG pá∏Ä°SC’G pøY oÖ«LCG

بُ المياهُ من سطحِ  حُ الشـكلُ أدناهُ كيفَ تتسـرّ يوضّ
نُ فـي الطبقاتِ السـفليةِ. أسـتخدمُ  ، وتُخـزَّ األرضِ

نِ السؤالينِ ....................... . الشكلَ في اإلجابةِ عَ

 »a oá«aƒédG o√É«ªdG o¿õîJ

 nø«H ¥ƒ≤°ûdGh äÉZGôØdG

. n¢VQC’G pí£°S nâëJ pQƒî°üdG

√É«ªdG oÜ oô°ùJ
 oíª°ùJ lQƒî°Uh láHôJ

nπØ°SCG ≈dEG AÉªdG pÜ tô°ùàH

 láÑ∏°U lQƒî°U

nAÉªdG oòØæoJ ’

فُ طبيعةَ الصخورِ والتربةِ في الطبقةِ أ. أصِ  ۷ 

ع  ا اختُزنَ الماءُ فـي الطبقةِ ب وتجمَّ ـرُ لماذَ أُفسِّ  ۸ 
بْ مِنَ الطبقةِ ج؟ فيها، ولم يتسرَّ

أتخيَّلُ أنَّني أعيشُ في إحد المدنِ التي تعتمدُ   ۹ 
ا  ا وحيدً علـى الميـاهِ الجوفيـةِ بوصفِها مصـدرً
 عدةِ  ضتِ المدينةُ علـى مدَ للمياهِ، وقـدْ تعرّ
 إلى نقـصِ كميةِ  ـا أدّ ، ممّ سـنواتٍ للجفـافِ
دُ بنفادِها. أقترحُ بعضَ  المياهِ الجوفيةِ، وبدأَ يهدّ
المشـاريعِ واإلجـراءاتِ التي قدْ تسـاعدُ على 
  تقليلِ اسـتهالكِ الماءِ، وإيجـادِ مصادرَ أخرَ

لتوفيرِ استهالكِ المياهِ الجوفيةِ في المدينةِ:

o∫GDƒ°ùdGo™LôªdGo∫GDƒ°ùdGo™LôªdG

١١٣٢٦١٣٥
٢١٣٢٧١٤٣
٣١٣٣٨١٤٣
٤١٣٥٩١٤٤
٥١٣٥
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 •p¿É°ùfE’G pº°ùL oIõ¡LCG

 •oá së u°üdGh oAGò p̈ dG

 •oäÉë∏£°üªdG

pÖdÉ s£dG oäÉ s«©Lôe



p¿É°ùfE’G pº°ùL oIõ¡LCG

p¿É°ùfE’G pº°ùL oº«¶æJ

نُ جسـمُ اإلنسـانِ منْ خاليا، كسـائرِ  يتكوَّ
يف  نُ  يتكـوَّ وهـو   . احليـةِ املخلوقـاتِ 

احلقيقـةِ مـنْ باليـنيِ اخلاليـا التـي 
، والنسـيجُ  ا يف أنسـجةٍ تنتظـمُ معً
جمموعـةٌ مـنَ اخلاليا املتشـاهبةِ يف 
 . الشـكلِ تـؤدِّي وظيفـةً حمـددةً
فالعضلـةُ القلبيةُ يف القلبِ مثالٌ 
نُ األنسجةُ  . وتُكوِّ عىل النسـيجِ
فالقلـبُ  ؛  األعضـاءَ هـا  بدورِ
 ، والرئتانِ مثاالنِ عىل األعضاءِ
 . وتعملُ جمموعةٌ منَ األعضاءِ
. فمثـالً  لةً اجلهـازَ ـا مشـكِّ معً
الدمويـةُ  واألوعيـةُ  القلـبُ 

 . الـدوراينِّ اجلهـازِ  مـنَ  أجـزاءٌ 
وتعملُ هذهِ األجهزةُ يف جسـمِ اإلنسـانِ 

. تهِ ا للمحافظةِ عىل صحّ معً

t»Ñ°ü©dG oRÉ¡÷G

oIô£«°ùdG

páYÉæŸG oRÉ¡L

oájÉª◊G

päGRÉ¨dG o∫OÉÑJ

t»∏µ«¡dG oRÉ¡÷G

oáeÉYódG

t»∏°SÉæàdG oRÉ¡÷G

oôKÉµàdG

t»∏°†©dG oRÉ¡÷G

oácô◊G

pAÉ qª°üdG pOó ö dG oRÉ¡L

oIô£«°ùdGh oº«¶æàdG

t»ª°†¡dG oRÉ¡÷G

pΩÉ©£dG o¢UÉ°üàeG

( oó∏÷G) pº°ù÷G oAÉ£Z

oájÉª◊G

t»LGôNE’G oRÉ¡÷G

päÓ°†ØdG nøe o¢ü∏îàdG

tÊGQhódG oRÉ¡÷G

oπ≤ædG
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ليُّ  يْكَ الجهازُ الهَ
 : . والجهازُ : أحدُ أجهزةِ الجسمِ الجهازُ الهيكليُّ
ا للقيامِ بوظيفةٍ  مجموعـةٌ منَ األعضاءِ تعملُ معً

معيّنةٍ.
ـبُ الجهازُ الهيكليُّ في جسـمِ اإلنسانِ منْ  يتركَّ
ها  (٢٠٦) عظمـاتٍ مختلفةٍ في شـكلِها وحجمِ
 ، ماغَ ووظيفتِهـا؛ فعظـامُ الجمجمـةِ تحمـي الدّ
. تقومُ  وعظـامُ الحوضِ تسـاعدُ علـى الحركـةِ
ـا لتحافـظَ علـى  ـةِ معً العظـامُ بوظائفِهـا المهمّ

ا. ا وسليمً الجسمِ نشيطً

، وتعطيـهِ  ← ـي العظـامُ دعامـةً للجسـمِ تعطِ
ا. هُ العامَّ أيضً شكلَ

← . اخليّةَ ي العظامُ األجزاءَ الدّ تحمِ

تعملُ العظامُ معَ العضالتِ على مساعدةِ الجسمِ على الحركةِ. ←

← . مِ الحمراءَ للجسمِ ، وتنتجُ خاليا الدّ تخزنُ العظامُ المعادنَ
 : المفاصلُ

 : ، هيَ ا. وهناكَ ثالثةُ أنواعٍ منَ المفاصلِ : موضعُ اتّصالِ عظمينِ أوْ أكثرَ معً المفصلُ

كةٍ. ← متحرِّ نةِ للجمجمةِ الّتي تتَّصلُ عندَ مفاصلَ ثابتةٍ غيرِ كةٍ، ومنها العظامُ المكوِّ مفاصلُ غيرُ متحرّ

← . مفاصلُ محدودةُ الحركةِ، ومنها المفاصلُ عندَ التقاءِ عظمِ القصِّ معَ عظامِ األضالعِ

. والمفاصلُ    ← ـذِ ـاقِ والفخِ يِ السّ كبةِ عندَ التقاءِ عظمَ مفاصـلُ واسـعةُ الحركةِ، ومنها مفصـلُ الرُّ
. ها حركةُ العظامِ كةُ تحدثُ عندَ المتحرّ
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الجهازُ العضليُّ                      
نُ الجهازُ العضليُّ منْ مجموعةٍ كبيرةٍ منَ  يتكوَّ

 . العضالتِ
كُ  ، وتحرِّ ـو العضالتُ الهيكلَ العظميَّ للجسـمِ وتكسُ
 ، كضَ . ال نستطيعُ الرّ كلَ والمرونةَ ه الشّ بُ ، وتُكسِ أجزاءهُ
ى  . وتسـمَّ ـربَ دونَ العضالتِ ، أو حتَّى الشّ سَ أوِ التّنفُّ
، وهيَ  العضالتُ المرتبطةُ بالعظامِ العضالتِ الهيكليّةَ
مُ فيهـا عندَ تحريكِ  ؛ إذْ يمكـنُ التحكُّ عضـالتٌ إراديةٌ
. وتعملُ هذهِ العضالتُ عادةً في أزواجٍ لتحريكِ  العظامِ

. العظامِ
ماغُ رسـالةً إلى زوجٍ  مـا نرغبُ فـي الحركةِ يرسـلُ الدِّ  عندَ
 ، ، فتنقبضُ إحداهـا وتصبحُ أقصرَ منَ العضـالتِ الهيكليّـةِ
، بينَمـا تنبسـطُ العضلـةُ  هـا العظـامَ والجلـدَ فتسـحبُ نحوَ

. األخر؛ لتسمحَ بحركةِ العظامِ
ا؛ أيْ ال يسـتطيعُ اإلنسـانُ  وتعملُ بعضُ العضالتِ ال إراديًّ
رَ فيهـا؛ فالقلبُ عضلةٌ  السـيطرةَ عليها، فتعمـلُ دونَ أنْ نفكّ
 . ، وتعملُ ونحنُ نائمونَ مَ إلى جميعِ أجزاءِ الجسمِ خُّ الدّ تَضُ
ى العضالتِ  وهناكَ نوعٌ آخرُ منَ العضالتِ الالإراديةِ يسـمَّ
نا على  ئتيـنِ والمعـدةِ؛ لتسـاعدَ ، موجـودةٌ فـي الرّ الملسـاءَ

. عامِ ، وعلى هضمِ الطّ سِ التّنفُّ

الجهازُ العضليُّ

oá«∏µ«¡dG oäÓ°†©dG

pÚ°SCGôdG oäGP oá∏°†©dG

páKÓãdG p¢ShDhôdG oäGP oá∏°†©dG
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: الجهازُ الدورانيُّ
، واألوعيةِ  نُ الجهازُ الدورانيُّ من القلبِ يتكوَّ

. وهوَ الجهازُ المسؤولُ عنْ توزيعِ  مِ ، والدّ مويّةِ الدّ
ةٍ منْ  يْنِ لحياةِ كلِّ خليَّ األكسجينِ والغذاءِ الضروريَّ

. خاليا الجسمِ

؛ حيثُ  ـلُ باألكسـجينِ إلـى القلـبِ مُ المحمَّ ينتقـلُ الـدّ
مويّةِ. هنـاكَ نوعانِ  هِ في األوعيـةِ الدّ يقـومُ القلـبُ بضخِّ
، همـا: األوعيةُ  مَ مويّـةِ الّتـي تنقلُ الـدّ مـنَ األوعيــةِ الدّ
مَ منَ القلبِ إلى أجزاءِ الجسـمِ  مويّـةُ الّتـي تحملُ الدّ الدّ
مَ نحوَ  رايينَ . واألوعيةُ الّتي تحملُ الدّ ى الشّ ، وتسمَّ ةً كافّ
مُ منَ البالزما، وخاليا  نُ الدّ . يتكوَّ ى األوردةَ القلبِ وتسمَّ
 . مويّةِ فائحِ الدّ مِ البيضاءِ، والصّ مِ الحمراءِ، وخاليا الدّ الدّ
البالزمـا سـائلٌ يحملُ الغذاءَ وموادَّ أخـر يحتاجُ إليها 
مِ الحمراءِ تحملُ األكسـجينَ إلى  ، وخاليا الـدّ الجسـمُ

. جميعِ خاليا الجسمِ

ا  مِ على نقلِ الفضالتِ أيضً وتعملُ البالزما وخاليا الدّ
ا عنِ الخاليا. - بعيدً -ومنها ثاني أكسيدِ الكربونِ

فاعِ عنِ الجسمِ ضدَّ  مِ البيضاءِ على الدِّ وتعملُ خاليا الدّ
، ومنعِ  مِ طِ الدّ فائحُ على تجلُّ ، بينَما تعملُ الصّ األمراضِ

. Éªc oAGôªM mΩO ÉjÓN ↑الجروحِ منَ االستمرارِ في النّزفِ

pô¡éªdG nâëJ hóÑJ
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سيُّ الجهازُ التّنفُّ
 ، سيُّ بأخذِ األكسجينِ منَ الهواءِ يقومُ الجهازُ التّنفُّ

. وإخراجِ ثاني أكسيدِ الكربونِ منَ الجسمِ
ـهيقِ تنقبضُ عضلـةُ الحجابِ  عنـدَ حـدوثِ الشّ
ـدريُّ ليدخـلَ  ، ويتّسـعُ التّجويـفُ الصّ الحاجـزِ
؛  ئتيـنِ عنْ طريـقِ األنـفِ أوِ الفمِ الهـواءُ إلـى الرّ
حيـثُ ينتقلُ الهـواءُ بعدَ ذلكَ عبـرَ الحنجرةِ إلى 

القصبةِ الهوائيّةِ.
درِ إلى  عُ القصبةُ الهوائيّةُ فـي تجويفِ الصّ وتتفـرَّ
 ، ئتينِ  الرّ ، تتّصلُ كلُّ شعبةٍ منهما بإحدَ شـعبتينِ
ئةِ إلى عددٍ كبيرٍ منَ  عُ كلُّ شعبةٍ داخلَ الرّ كما تتفرَّ
ةِ الَّتي تنتهي بماليينِ األكياسِ  ـعيباتِ الهوائيّ الشُّ
بالحويصـالتِ  تعـرفُ  التـي  قيقـةِ  الدّ الهوائيّـةِ 

الهوائيّةِ.

؛ حيثُ  وفي الحويصـالتِ الهوائيّـةِ يتمُّ التّبـادلُ
 ، مِ ينتقلُ األكسـجينُ الموجودُ في الهواءِ إلى الدّ
مِ إلى  بينَمـا ينتقـلُ ثاني أكسـيدِ الكربونِ منَ الـدّ
 ، الهـواءِ الموجـودِ فـي الحويصـالتِ الهوائيّـةِ
مـا تنبسـطُ عضلـةُ الحجابِ الحاجـزِ تقومُ  وعندَ
ئتانِ بإخراجِ ثاني أكسـيدِ الكربونِ منْ الجسمِ  الرّ

. عبرَ األنفِ والفمِ

 pÜÉéëdG oá∏°†Y
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سيُّ الجهازُ التّنفُّ
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الجهازُ الهضميُّ
عام إلى موادَّ بسـيطةٍ  : هوَ المسـؤولُ عـنْ تحويـلِ الطّ الجهـازُ الهضمـيُّ
 ، عامِ هُ بمضغِ الطّ . يبدأُ الجهازُ الهضميُّ عملَ يمكنُ أنْ يستفيدَ منها الجسمُ

. هُ لَ بلعُ عابِ حتّى يَسهُ وتفتيتِهِ إلى قطعٍ صغيرةٍ، وترطيبِهِ باللُّ
عـامُ عنْ طريـقِ المريءِ إلى  وبعـدَ ذلـكَ ينتقلُ الطّ

المعـدةِ، ويختلـطُ فـي المعـدةِ بعصارتِهـا 
الحامضيّـةِ، وهـذا يسـاعدُ علـى تحليـلِ 
لَ  ا، ليسـهُ عـامِ إلى أجـزاءٍ صغيرةٍ جدًّ الطّ
عامُ  ، ثمّ ينتقلُ الطّ هُ على الجسـمِ امتصاصُ
قيقـةِ، حيـثُ يتـمُّ فيهـا  إلـى األمعـاءِ الدّ

، لينتقـلَ  امتصـاصُ معظـمِ الغـذاءِ
مِ  الغذاءُ المهضـومُ عنْ طريقِ الدّ

، وعندَ  إلى جميعِ أجزاءِ الجسمِ
عامِ إلى  ى مـنَ الطّ انتقـالِ ما تبقَّ
، يتمُّ امتصاصُ  األمعاءِ الغليظةِ
، ليخرجَ منَ الجسـمِ  المـاءِ منهُ

. على شكلِ فضالتٍ
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الجهازُ اإلخراجيُّ
صِ  اإلخراجُ عمليةٌ يقومُ بها الجسـمُ للتخلُّ
 : . ومنْ أعضاءِ جهازِ اإلخراجِ منَ الفضالتِ
 ، والجلـدُ  ، والمثانـةُ  ، والكليتـانِ  ، الكبـدُ

 . والرئتانِ

← oáfÉãªdGh p¿Éà«∏µdGh oóÑµdG

ها  لُ مَ مـنَ الفضالتِ ، ويحوِّ ـي الكبدُ الدّ  ينقِّ
ى يوريـا، تنتقلُ إلى  ةٍ كيميائيّةٍ تسـمَّ إلى مادّ
لُ الكليتـانِ اليوريـا إلـى  . وتحـوِّ الكليتيـنِ
عُ البولُ في  . يتجمَّ ، لينتقلَ إلى المثانـةِ بـولٍ
المثانةِ حتّى يتمَّ التَّخلّصُ منهُ بعدَ ذلكَ عبرَ 

القناةِ البوليّةِ.

←  oó∏édG 

قِ  هُ فـي اإلخـراجِ عنـدَ تعـرُّ ي الجلـدُ دورَ يـؤدِّ
ةِ الموجودةِ  ددِ العرقيّ . يَنتجُ العرقُ عنِ الغُ الجسمِ
نُ مـنَ الماءِ  اخليّـةِ، ويتكوَّ فـي طبقـةِ الجلـدِ الدّ
 . ةِ الّتي ال يحتاجُ إليها الجسـمُ واألمالحِ المعدنيّ
قُ على حفظِ درجةِ حرارةِ الجسمِ  ويساعدُ التّعرُّ

ةٍ تقريبًا. ثابتةً عندَ ٣٧ ْ سيلِيزيَّ

الجهازُ اإلخراجيُّ
صِ  اإلخراجُ عمليةٌ يقومُ بها الجسـمُ للتخلُّ
 : . ومنْ أعضاءِ جهازِ اإلخراجِ منَ الفضالتِ
 ، والجلـدُ  ، والمثانـةُ  ، والكليتـانِ  ، الكبـدُ
 : . ومنْ أعضاءِ جهازِ اإلخراجِ منَ الفضالتِ
 ، والجلـدُ  ، والمثانـةُ  ، والكليتـانِ  ، الكبـدُ
 : . ومنْ أعضاءِ جهازِ اإلخراجِ منَ الفضالتِ

ها  لُ مَ مـنَ الفضالتِ ، ويحوِّ ـي الكبدُ الدّ  ينقِّ
ى يوريـا، تنتقلُ إلى  ةٍ كيميائيّةٍ تسـمَّ إلى مادّ
لُ الكليتـانِ اليوريـا إلـى  . وتحـوِّ الكليتيـنِ
عُ البولُ في  . يتجمَّ ، لينتقلَ إلى المثانـةِ بـولٍ
لُ الكليتـانِ اليوريـا إلـى  . وتحـوِّ الكليتيـنِ
عُ البولُ في  . يتجمَّ ، لينتقلَ إلى المثانـةِ بـولٍ
لُ الكليتـانِ اليوريـا إلـى  . وتحـوِّ الكليتيـنِ

المثانةِ حتّى يتمَّ التَّخلّصُ منهُ بعدَ ذلكَ عبرَ 
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tïªdG

oï«îªdG

oπ«£à°ùªdG ó ÉîtædG

، هما:  نُ الجهازُ العصبيُّ منْ جزأينِ رئيسينِ ويتكوَّ
ماغِ  نُ منَ الدّ ، ويتكوَّ الجهازُ العصبيُّ المركزيُّ

 ، نُ األعصابُ الجزءَ اآلخرَ ، وتكوِّ وكيِّ والنّخاعِ الشّ
. رفيَّ ى الجهازَ العصبيَّ الطّ ويسمَّ

يّةَ منْ خاليا  تستقبلُ األعصابُ المعلوماتِ الحسّ
 ، وكيِّ ةً بالحبلِ الشّ ماغِ مارّ الجسمِ، وتنتقلُ إلى الدّ

وكيِّ إلى  هُ عنْ طريقِ الحبلِ الشّ ماغُ أوامرَ ويرسلُ الدّ
، ويقومُ الجسمُ باالستجابةِ المناسبةِ.  األعصابِ

ماغُ  الدّ
 ، : المخُّ مـاغُ مـنْ ثالثةِ أجزاءٍ رئيسـةٍ، هـيَ نُ الدّ يتكـوَّ
. المـخُّ أكبـرُ أجزاءِ  ، والنُّخـاعُ المسـتطيلُ والمخيـخُ
ـمُ المعلوماتِ  اكـرةِ، وينظِّ ، ويضـمُّ مراكزَ الذّ مـاغِ الدِّ

. ها الحواسُّ الّتي تستقبلُ

الجهازُ العصبيُّ                        
الجهازُ العصبيُّ هوَ المسؤولُ عنِ استقبالِ المعلوماتِ واالستجابةِ 

. مُ عملَ العضالتِ ويحفظُ توازنَ الجسمِ لها؛ فهوَ ينظِّ

هُ عملَ العضالتِ  ، ويوجِّ والمخيخُ يحفظُ توازنَ الجسمِ
وكيِّ  ا النُّخاعُ المستطيلُ فيتَّصلُ بالحبلِ الشّ . أمّ الهيكليّةِ
، وضربـاتِ  ـسِ ـمُ فـي عمليّـاتِ التّنفُّ ، ويتحكَّ مباشـرةً

. مِ ، وضغطِ الدّ القلبِ
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الحواسُّ الخمسُ                      
تقومُ األعصابُ المختلفةُ باستقبالِ المعلوماتِ منَ البيئةِ المحيطةِ.

. ، واللّمسِ وقِ ، والذَّ مِّ ، والشّ معِ ، والسّ وهذهِ األعصابُ مسؤولةٌ عنْ حواسِّ البصرِ

وءُ  وءُ عنِ األجسـامِ مـنْ حولِنا، ويدخـلُ الضّ . ينعكسُ الضّ ـةُ البصـرِ حاسّ
. تقومُ الخاليا في العينِ  المنعكـسُ إلـى العينِ منْ فتحةِ البؤبؤِ في القزحيّـةِ
. ماغِ وءِ إلى إشاراتٍ كهربائيّةٍ، تنتقلُ عبرَ العصبِ البصريِّ إلى الدّ بتحويلِ الضّ

، وتصلُ إلى طبلةِ األذنِ  وتيّةُ األذنَ . تدخلُ الموجاتُ الصّ معِ ةُ السّ حاسّ
وتيّةِ إلى  ها. تقومُ الخاليا في األذنِ بتحويلِ الموجاتِ الصّ وتسبّبُ اهتزازَ

. ماغِ معيِّ إلى الدّ إشاراتٍ كهربائيّةٍ، تنتقلُ عبرَ العصبِ السّ

. تختلطُ الموادُّ الكيميائيّـةُ في الهواءِ بالغشـاءِ المخاطيِّ في  ـمِّ ـةُ الشّ حاسّ
ما تصلُ المـوادُّ الكيميائيّةُ  . وعندَ سُ ما نتنفَّ الجـزءِ العلويِّ منَ األنـفِ عندَ
. ماغِ ها عصبُ الشمِّ إلى الدّ إلى خاليا معيّنةٍ في األنفِ ترسلُ معلوماتٍ ينقلُ

 ، . يوجدُ على اللّسانِ أكثرُ منْ ١٠٠٫٠٠٠ برعمٍ ذوقيٍّ وقِ ةُ الذّ حاسّ
. وترسلُ براعمُ  رَّ عمَ المالحَ والحلوَ والحامضَ والمُ قُ الطَّ وكلٌّ منها يتذوَّ

. ماغِ ها األعصابُ إلى الدّ وقِ معلوماتٍ تنقلُ الذّ

 ، . تنتشرُ أنواعٌ مختلفةٌ منَ الخاليا العصبيّةِ في الجلدِ ةُ اللّمسِ حاسّ
وهذهِ الخاليا تساعدُ اإلنسانَ على اإلحساسِ باألشياءِ، هلْ هيَ باردةٌ 

، وترسلُ الخاليا العصبيّةُ  ، صلبةٌ أمْ طريّةٌ ةٌ أمْ رطبةٌ ، جافّ أمْ ساخنةٌ
. وكيِّ ةً بالحبلِ الشّ ماغِ مارّ المعلوماتِ إلى الدّ

الحواسُّ الخمسُ                      
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جهازُ المناعةِ                         

بةِ  يحمي هذا الجهازُ الجسـمَ منَ الجراثيمِ المسـبّ
. وفـي معظمِ األحيـانِ يسـتطيعُ جهازُ  لألمـراضِ
. ويعدُّ  المناعـةِ منعَ دخـولِ الجراثيمِ إلى الجسـمِ
عابُ أجزاءً منْ جهازِ  المناعةِ. موعُ واللّ الجلدُ والدّ

ها إلى الجسـمِ تقومُ  مـا تجدُ الجراثيمُ طريقَ وعندَ
ي لها، والقضاءِ عليها  مِ البيضاءِ بالتّصدِّ خاليا الدّ
مِ البيضاءُ  . وخاليـا الـدّ قبـلَ أنْ تسـبِّبَ المـرضَ
مويّةِ  ، وتنتقلُ خـاللَ األوعيـةِ الدّ مِ جزءٌ مـنَ الـدَّ
يمفاويّـةُ تنقلُ سـائالً  يمفاويّـةِ. واألوعيـةُ اللّ واللّ
. العديدُ منْ خاليا  مِ يمفَ بدالً منَ الـدّ ى اللّ يسـمَّ
 ، يمفاويّةِ نُ وتعيشُ في العقدِ اللّ مِ البيضاءِ تتكوَّ الدّ

. ةِ بالجسمِ ارّ صُ منَ الموادِّ الضّ وفيها يتمُّ التّخلُّ
مِ البيضاءُ قتلَ الجراثيمِ  وإذا لمْ تسـتطعْ خاليا الدّ

 . فإن الجراثيمَ تتكاثَرُ وتسبِّبُ المرضَ
وحتّـى في حالـةِ المرضِ يسـتمرُّ جهـازُ المناعةِ 
 ، داخـلَ الجسـمِ فـي العملِ علـى قتـلِ الجراثيمِ
، ويعـودَ  ـصِ منهـا حتّـى يـزولَ المـرضُ والتّخلُّ

ةٍ جيّدةٍ.  الجسمُ بصحّ
← Éªc oAÉ°†«H mΩO oás«∏N

. pô¡éªdG nâëJ hóÑJ

p¿É°ùfE’G pº°ùL oIõ¡LCG

lá«Øª«d ló≤Y

o∫Éë£dG

 lá«YhCG

lá«Øª«d
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الفيروساتُ والبكتيريا                        
ئيسـةِ  الفيروسـاتُ مـنَ أنـواعِ الجراثيمِ الرّ
. ومع أنّ الفيروساتِ  التي تسبِّبُ األمراضِ
هـا إال بمجهرٍ  ا ال يمكـنُ رؤيتُ صغيـرةٌ جـدًّ
، إال أنّها  ى المجهرَ اإللكترونيَّ خاصٍّ يسمَّ
ِ واألنفلونزا.  شـحُ ا، منها الرّ تسـبّبُ أمراضً
وعنـدَ دخـولِ الفيروسـاتِ داخـلَ خاليـا 
اقةَ  ، وتسـتمدُّ الطّ ، تبدأُ فـي التّكاثرِ الجسـمِ
ا وموادَّ  والغـذاءَ منَ الخاليا، وتنتجُ سـمومً
، وارتفاعَ درجةِ الحرارةِ. ةً تسبّبُ األلمَ ضارّ

ئيسُ اآلخـرُ للجراثيمِ المسـبّبةِ  ـا النّـوعُ الرّ  أمّ
لألمراضِ فهوَ البكتيريا. والبكتيريا مخلوقاتٌ 
واحـدةٍ،  خليّـةٍ  مـنْ  ها  أجسـامُ نُ  تتكـوَّ حيّـةٌ 
ـرَ خـارجَ الخاليـا  وتسـتطيعُ العيـشَ والتّكاثُ

الحيّةِ.
ـا  أمراضً تسـبّبُ  البكتيريـا  أنـواعِ  بعـضُ 
ـا أخـر منَ  ، فـي حيـنِ أنَّ أنواعً للجسـمِ
ها يسـاعدُ  ؛ وبعضُ البكتيريـا مفيدةٌ للجسـمِ

. عامِ على هضمِ الطّ
ولكيْ أحميَ جسمي منْ خطرِ الجراثيمِ 

، أتّبعُ ما يلي: المسبّبةِ لألمراضِ

↑ . pô¡éªdÉH oógÉ°ûj Éªc pí°T qôdG o¢Shô«a

↑  ( p¿ƒdƒ≤dG Éjô«àµH) …’ƒc .CG Éjô«àµH

. pô¡éªdÉH oógÉ°ûJ Éªc

الفيروساتُ والبكتيريا                        
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←  ، أتنـاولُ التّطعيمـاتِ الالزمةَ
بيبِ عندَ  وأتّبعُ تعليمـاتِ الطّ
ا  تناولِ األدويةِ، وأعملُ فحصً

ا. شامالً لجسمي سنويًّ

يَّ  ← حّ أتناولُ الغذاءَ الصّ
. المتوازنَ

ي  ← أوانـِ فـي  اآلخريـنَ  أشـاركُ  ال 

، وأغسـلُ يديَّ  عامِ ـربِ أوِ الطّ الشُّ

. هُ عامِ وبعدَ ا قبلَ تناولِ الطّ جيّدً

واأللعـابَ  ← األنشـطةَ  أمـارسُ 
ياضيّةَ ألحافظَ على لياقتي. الرّ

oáë°üdGh oAGò¨dG

؛ فنحنُ  ← احةِ ا منَ الرّ آخذُ قسطً
بحاجةٍ إلى النّومِ حوالَيْ ١٠ 

ساعاتٍ يوميًّا.
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ةُ حّ الغذاءُ والصّ
، وهيَ  هُ عامِ الّذي أتناولُ توجدُ الموادُّ الغذائيّةُ في الطّ

اقةِ، والمحافظةِ عليهِ  هِ بالطّ ، وتزويدِ ضروريّةٌ لنموِّ الجسمِ
ةِ أنواع رئيسةٍ، هي:  ا. يصنَّفُ الغذاءُ إلى ستّ سليمً

 ، ، واألمالحُ المعدنيّةُ ، والفيتاميناتُ الكربوهيدراتُ
 . هونُ ، والدّ ، والماءُ والبروتيناتُ

الكربوهيدراتُ
 . ريّاتُ نوعانِ منَ الكربوهيدراتِ كّ . النّشويّاتُ والسّ زمةِ للجسمِ اقةِ الالّ ئيسُ للطّ هيَ المصدرُ الرّ
ةً  اقةِ مدّ توجـدُ النّشـويّاتُ في أطعمـةٍ عديدةٍ، منها الخبـزُ واألرزُّ والبطاطـا، وتمدّ الجسـمَ بالطّ

ها بسرعةٍ.  اقةِ الّتي يستهلكُ ريّاتِ الّتي تمدّ الجسمَ بالطّ كّ ، بينَما تحتوي الفواكهُ على السّ طويلةً

الفيتاميناتُ
، وبناءِ خاليا جديدةٍ. ويبيّنُ الجدولُ  ةِ الجسمِ تساعدُ الفيتاميناتُ على المحافظةِ على صحّ

ها. ها وفوائدِ ، وبعضَ مصادرِ التّالي بعضَ الفيتاميناتِ

الكربوهيدراتُ

هُالفيتامينُ هُمصادرُ فوائدُ

فيتامينُ أ
، والخضراواتُ زرُ ، والجَ ، والفواكهُ الحليبُ

. ونِ األخضرِ  ذاتُ اللّ
، ، واألسنانِ المحافظةُ على سالمةِ العينينِ

. عرِ ، والشّ ، والجلدِ ثةِ واللّ

فيتامينُ جـ
ماطمُ ، والطّ ، والفراولةُ الحمضيّاتُ

، والخاليا،  المحافظةُ على سالمةِ القلبِ
. والعضالتِ

.فيتامينُ د ، والبيضُ ، واألسماكُ .الحليبُ ةِ األسنانِ والعظامِ .المحافظةُ على صحّ ةِ األسنانِ والعظامِ .المحافظةُ على صحّ ةِ األسنانِ والعظامِ المحافظةُ على صحّ

، وبناءِ خاليا جديدةٍ. ويبيّنُ الجدولُ  ةِ الجسمِ تساعدُ الفيتاميناتُ على المحافظةِ على صحّ

هُ فوائدُ

، ، واألسنانِ المحافظةُ على سالمةِ العينينِ

الفيتامينُ

á që q°üdG

ةُ حّ الغذاءُ والصّ
á që q°üdG
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هونُ الدّ
 ، هونُ الجسمَ على االستفادةِ منَ الغذاءِ وتخزينِ الفيتاميناتِ تساعدُ الدّ
. توجدُ  ، كما تساعدُ الخاليا على العملِ بشكلٍ صحيحٍ فءَ هُ الدّ وتمنحُ

بدُ ،  هونُ في أطعمةٍ عديدةٍ، منها اللّحومُ والبيضُ والحليبُ والزّ الدّ
. يوتِ ، والكثيرُ منَ الزّ راتُ والمكسّ

. يّةً ها مشاكلَ صحّ ، بينَما تسبّبُ زيادتُ هونِ مفيدةٌ للجسمِ بعضُ أنواعِ الدّ

الماءُ
 ، صِ منَ الفضالتِ . ويساعدُ الماءُ الجسمَ على التّخلُّ لُ الماءُ حواليْ ثلثيْ جسمِ اإلنسانِ يشكّ

. ، كما يحافظُ على درجةِ حرارةِ الجسمِ ثابتةً وحمايةِ المفاصلِ

األمالحُ المعدنيّةُ 

م الجديدةِ. وتساعدُ العضالتِ والجهازَ  تساعدُ األمالحُ المعدنيّةُ على تكوينِ العظامِ وخاليا الدَّ
. ويبيّـنُ الجدولُ التَّالـي بعضَ األمـالحِ المعدنيّـةِ وبعضَ  العصبـيَّ علـى العملِ بشـكل سـليمٍ

ها. ها وفوائدِ مصادرِ

اسمُ الملحِ المعدنيّ

الكالسيومُ 

الحديدُ

( نكُ الخارصينُ (الزّ

، والخضراواتُ  ، واألجبانُ الحليبُ
. ونِ األخضرِ ذاتُ اللّ

 ، ، واألسماكُ ، والفاصولياءُ اللّحومُ
. والحبوبُ

. ، والبيضُ ، واألسماكُ اللّحومُ

يٍة. بناءُ أسنانٍ وعظامٍ قوّ

مِ الحمراءِ على القيامِ  مساعدةُ كريّاتِ الدّ
بوظيفتِها.

. ، والتئامِ الجروحِ مساعدةُ الجسمِ على النّموِّ

هُ هُمصادرُ فوائدُ

الحديدُ

( نكُ الخارصينُ (الزّ

هونُ الدّ

oáë°üdGh oAGò¨dG
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تي؟ يّةُ الغذاءِ المتوازنِ لصحّ ما أهمّ
هِ  ةِ جسمي ونموِّ ةِ المناسبةِ منَ األطعمةِ كلَّ يومٍ يساعدُ على الحفاظِ على صحّ يّ  إنَّ تناولَ الكمّ

ي  ما تحتوِ ى الغذاءُ عندئذٍ غذاءً متوازنًا. وتكونُ الوجبةُ متوازنةً عندَ . ويسمَّ ليمِ كلِ السّ بالشّ
يّاتٍ مناسبةٍ. علَى جميعِ أنواعِ الغذاءِ التي يحتاجُ إليها الجسمُ وبكمّ

البروتيناتُ
تدخلُ البروتيناتُ في تركيبِ كلِّ الخاليا الحيّةِ، وتساعدُ على نموِّ العظامِ 
. توجدُ  . كما أنّها تساعدُ جهازَ المناعةِ على مقاومةِ األمراضِ والعضالتِ

 . راتِ ، والمكسّ ، واألسماكِ ، واللّحومِ البروتيناتُ في الحليبِ ومنتجاتِهِ، والبيضِ

البروتيناتُ

البروتيناتُ
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. pAÉªdGh  pAGƒ¡dG  nøe  p¬«∏Y  oπ°üëJh  , oá«ëdG  oäÉbƒ∏îªdG  ¬«dEG  oêÉàëJ  lRÉZ  : oø«é°ùcC’G

. u»Ä«ÑdG  pΩÉ¶ædG  nøe  u»ëdG  p¥ƒ∏îªdG  oAÉæ na  : o¢VGô≤f’G

. máªjób  sOGƒe  røe  mIójóL  mäÉéàæe  o™æ°U  : oôjhósàdG

. pá«aƒédG  p√É«ªdG  ≈dEG  oπ°üJ  p¢VQC’G  pøWÉH  »a lIôØM : oôÄÑdG

 »a p¬JÉ«M røe G kAõL »°†≤j pIQGôëdG páLQO oôu«¨àe w…QÉ≤a l¿Gƒ«M : t»FÉeôÑdG

. pá°ùHÉ«dG  ≈∏Y  nôNB’G  nAõédGh  pAÉªdG

 pAÉªdGh  pøµ°ùªdG  ≈∏Y  møs«©e  x»Ä«H  mΩÉ¶f  »a  päÉbƒ∏îªdG  nø«H  ó Gô u°üdG  : o¢ùaÉæsàdG

. pAGò¨dGh

. páÄ«ÑdG  ≈dEG  É¡«a  mÜƒZôe pô«Z rhCG  mI sQÉ°V mI sOÉe  oáaÉ°VEG  : oç tƒ∏ sàdG

.Ég nQÉ¨°U  o™°VôJh  , lhôa  hCG  lô©°T  É¡d  , pIQGôëdG  páLQO  oáàHÉK  lájQÉ≤a  läÉfGƒ«M  : oäÉ q«jósãdG

 oôs«¨àJ ’h ÉkÑjô≤J láàHÉK É¡ peÉ°ùLCG  pIQGôM oáLQO läÉfGƒ«M : pIQGôëdG páLQO oáàHÉãdG

.G kô«ãc

oäÉë∏£°üªdG
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. päÓ°†ØdG  nøe  nº°ùédG  o¢üu∏îoJ  pAÉ°†YC’G  nøe  láYƒªée  : t»LGôNE’G  oRÉ¡édG

 p∞FÉXƒH  pΩÉ«≤∏d  É k©e  oQ nRBÉàJ  pº°ùédG  »a  pAÉ°†YC’G  nøe  láYƒªée  : t…ƒ«ëdG  oRÉ¡édG

. pá«°SÉ°SC’G  pIÉ«ëdG

 ¬ o°ü«∏îJh  , pΩó`̀dG  ≈`̀dEG  pø«é°ùcC’G  oπ≤f  ¬oàØ«Xh  w…ƒ«M  lRÉ¡L  : t»°ù tØæàdG  oRÉ¡édG

. pI sQÉ°†dG  päÓ°†ØdG  røe

 É`̀ njÓ`̀î`̀dG ≈``̀dEG  nø`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀cC’G oπ`̀ª`̀ë`̀j p…ò``̀dG nΩó``̀dG  oπ`̀≤`̀æ`̀j lRÉ`̀¡`̀L : t»`̀fGQhó`̀dG oRÉ¡édG

. päÓ°†ØdG  nøe  É¡ o°üu∏îjh

. nΩÉ¶©dG  o∑ uôëJ  mäÓ°†Y  røe  o¿ sƒµàj  lRÉ¡L  : t»∏°†©dG  oRÉ¡édG

. nƒªæjh pábÉ s£dG ≈∏Y oº°ùédG nπ°üë«d nΩÉ© s£dG oπu∏ëj lRÉ¡L : t»ª°†¡dG oRÉ¡édG

. oAÉªdG  p¬«a  o™ sªéàj  w»YÉæ£°UG  hCG  w»©«ÑW  l¿Éµe  : o¿G sõ nîdG

 o¢ù sØæàJh  , pá°ùHÉ«dG  ≈n∏Y  o¢û«©J  pIQGôëdG  páLQO  oIô«¨àe  lájQÉ≤a  läÉfGƒ«M  : o∞MGhõdG

. pø«àFôdÉH

. u»ëdG  p¥ƒ∏îªdG  »a  mIóMh  oô¨°UCG  : oás«∏îdG
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oäÉë∏£°üªdG

. u»ëdG  p¥ƒ∏îªdG  p¢üFÉ°üN  røe  lás«°UÉN  : oáØ u°üdG

. p¢ûjôdÉH  ≈ v£¨e  É¡ oª°ùL  lájQÉ≤a  läÉfGƒ«M  : oQƒ«£dG

. oIô¡°üæªdG  oQƒî t°üdG  oOôÑJ  Ée nóæY  o¿ sƒµàj  lôî°U  : t…QÉædG  oôî s°üdG

. u»Ä«ÑdG  pΩÉ¶uædG  »a  pás«ëdG  pô«Z  päÉf uƒµªdG  nøe  : u…ƒ«ëdG  oô«Z  oπeÉ©dG

                                          . máæs«©e  máØ«Xh  pájOCÉàd  É k©e  oQRBÉàJh  o™ªàéJ  páé°ùfC’G  nøe  láYƒªée  :ƒ°†©dG  

 É¡ o°†©H  m≥°UÓàe  más«Hƒ°SQ  mäÉ≤ÑW  hCG  m™£b  røe  o¿ sƒµàj  lôî°U  : t»Hƒ°S tôdG  oôî s°üdG

. m¢†©ÑH

 p§¨ s°†dG  pπ©ØH  pQƒî t°üdG  nøe  iôNCG  ḿ GƒfCG  røe  n¿ sƒµàj  lôî°U  : o∫ uƒëàªdG  oôî s°üdG

. pIQGôëdGh

. nôNBG  ≈dEG  x»M  m¥ƒ∏îe  røe  pábÉ s£dG  o∫É≤àfG  : oás«FGò¨dG  oá∏°ù∏ u°ùdG

. møs«©e  x»Ä«H  mΩÉ¶f  »a  pAGò¨dG  pπ°SÓ°S  oπNGóJ  : oás«FGò¨dG  oáµÑ s°ûdG
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. pΩÉ©dG  pQGóe  ≈∏Y  pQÉé°TC’G  nøe  mô«ãc  ≈n∏Y  … pƒàëJ  lájƒ«M  lá≤£æe: oáHÉ¨dG

. w…ô≤a  lOƒªY  É¡d  läÉfGƒ«M  : oäÉ qjQÉ≤ØdG

. w…ô≤a  lOƒªY  É¡d  n¢ù«d  läÉfGƒ«M  : oäÉ qjQÉ≤aÓdG

 päÉÑK  ≈∏Y  p®ÉØëdG  ≈∏Y  mIQOÉ`̀b  oô«Z  läÉfGƒ«M  : pIQGôëdG  páLQO  oIô q«¨àªdG

.É¡ peÉ°ùLCG  pIQGôM  páLQO

. káÑ∏°U o¿ƒµJh p¢VQC’G pIô°ûb »a kIOÉY oóLƒJ , más«M oô«Z lás«©«ÑW lI sOÉe : o¿ó©ªdG

 , oá`̀ s«`̀ë`̀dG  oäÉ`̀bƒ`̀∏`̀î`̀ª`̀dG  É¡«a  o∞sæ°üJ  »`̀à`̀ sdG  iô`̀Ñ`̀µ`̀dG  oáYƒªéªdG  n»`̀g  : oáµ∏ªªdG

. más«°SÉ°SCG  mäÉØ°U  »a  Ég pOGôaCG  o™«ªL  o∑ôà°ûjh

. oäÉJÉÑsædG  É¡æeh  ,É¡ pFGòZ  p™æ°U  ≈∏Y  lIQOÉb  lás«M  läÉbƒ∏îe  :äÉéàæªdG

.É¡ p°ùØæH  É n¡ pFGòZ  n™æ°U  o™«£à°ùJ  ’  oäÉbƒ∏îe  : oäÉµp∏¡à°ùªdG

 sOGƒ`̀e  ≈`̀dEG  pá`̀à`̀ u«`̀ª`̀dGh  pá`̀ s«`̀ë`̀dG  päÉbƒ∏îªdG  ÉjÉ≤H  oπ`̀u∏`̀ë`̀J  läÉbƒ∏îe  : oäÓu∏ëªdG

. má£«°ùH
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 oπYÉØàj  má`̀ s«`̀M  pô«Z  nAÉ`̀«`̀°`̀TCGh  má`̀ s«`̀M  mäÉbƒ∏îe  ø`̀e  o¿ sƒµàJ  láÄ«H  : t»Ä«ÑdG  oΩÉ¶ædG

. m¢†©H  n™e  É¡ o°†©H

. u»Ä«ÑdG  pΩÉ¶uædG  »a  oábÉ s£dG  oπ≤àæJ  n∞«c  oí u°Vƒj  l§ s£îe  : pábÉ s£dG  oΩôg

 páÄ«ÑdG  »a  päGô t«¨sà∏d  páHÉéà°S’G  ≈∏Y  u»ëdG  p¥ƒ∏îªdG  oIQó`̀b  : oáe nAGƒªdG

. p¬H  pá£«ëªdG

. p¿É°ùfEÓd  lIó«Øe  o¢üFÉ°üN  É¡d  lá«©«ÑW  oOQGƒe  : p¢VQC’G  oOQGƒe

. t»ëdG  o¥ƒ∏îªdG  p¬«a  o¢û«©j  l¿Éµe  : oøWƒªdG

 läÉJÉÑf  ¬«a  o¢û«©Jh  ,¬`̀ oà`̀Hô`̀Jh  o¬ oNÉæe  o¬`̀d  lô«Ñc  w»Ä«H  lΩÉ`̀¶`̀f  : oájƒ«ëdG  oá≤ n£æ pªdG

. láæs«©e  läÉfGƒ«Mh

 pí£°S  nâ`̀ë`̀J  pQƒ`̀î`̀ t°`̀ü`̀dG  nø`̀«`̀H  päÉ`̀ZGô`̀Ø`̀dG  »`̀a  o¿hõ`̀î`̀ª`̀dG  oAÉ`̀ª`̀dG  : oás«aƒédG  o√É«ªdG

. p¢VQC’G

.É k©e  oQRBÉàJh  o™ªàéJ  pá∏KÉªàªdG  ÉjÓîdG  nøe  láYƒªée  : oè«°ù sædG

oäÉë∏£°üªdG
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