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املقدمة

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

هتت�م العل�وم الطبيعية بدراس�ة الظواه�ر املادية عىل األرض، ويف الكون املحيط بنا، وتش�كل أساًس�ا 
للعل�وم التطبيقية، وتس�هم معه�ا يف تقدم األمم ورقي الش�عوب، وحتقيق الرفاهية لإلنس�ان؛ فالعلم هو 
مفت�اح النج�اح والتنمية. وهل�ذا حيظى تعليم العلوم الطبيعي�ة بمكانة خاصة يف األنظم�ة الرتبوية؛ حيث 
س اإلمكان�اُت لتحس�ني ط�رُق تدريس�ها، وتطوير مضامينه�ا وتنظيمه�ا وفق أح�دث التوجهات  ُتك�رَّ
الرتبوية، وتطوير وتوفري املواد التعليمية التي تس�اعد املعلمني والطالب عىل حتقيق أهداف تدريس هذه 

املادة عىل الوجه األكمل واألمثل.

وي�أيت اهتامم اململكة بتطوير املناهج الدراس�ية وحتديثها من منطلق االهتامم الذي توليه حكومة خادم 
احلرمني الرشيفني يف تطوير التعليم وحتسني خمرجاته ومواكبة التطورات العاملية عىل خمتلف الصعد.

وق�د ج�اء كتاب العلوم للصف الثاين املتوس�ط بجزأي�ه األول والثاين يف إطار م�رشوع تطوير مناهج 
الرياضي�ات والعلوم الطبيعية يف اململكة، الذي هيدف إىل إحداث تطور نوعي يف تدريس هاتني املادتني؛ 
بحي�ث يكون الطالب فيهام حمور العملية التعليمية التعّلمية؛ فهناك بنية جديدة وتنظيم للمحتوى يس�تند 
إىل معايري املحتوى اخلاصة هبذا الصف، ويستند كذلك إىل أحدث نظريات التعلم واملامرسات التدريسية 
الفاعل�ة ع�ىل املس�توى العاملي. ويتعل�م الطالب يف ه�ذا الكتاب من خالل ممارس�ته النش�اطات العملية 
والبحث واالس�تقصاء بمستوياته املختلفة. واألمر نفس�ه للمعلم؛ فقد تغري دوره من مصدر يدور حوله 
ٍه وميّسٍ لتعلم الطالب. وهلذا جاءت أهداف هذا املرشوع من خالل هذا الكتاب لتؤّكد  التعليم إىل موجِّ
عىل تش�جيع الطالب عىل طرح التس�اؤالت لفهم الظواهر الطبيعية املحيطة هبم وتفس�ريها، وتزويدهم 

باملعارف واملهارات واالجتاهات اإلجيابية للمشاركة الفاعلة.

وقد جاء هذا الكتاب يف ست وحدات، هي: دراسة املادة، واملادة والطاقة، وأجهزة جسم اإلنسان-1، 
وأجهزة جسم اإلنسان-2، والنباتات وموارد البيئة، والطاقة احلرارية واملوجات.

وق�د جاء تنظيم وبناء حمتوى كتاب الطالب بأس�لوب مش�وق، وبطريقة تش�جع الطالب عىل القراءة 
الواعية والنش�طة، وتس�ّهل عليه بناء أفكاره وتنظيمها، وممارسة العلم كام ُيامرسه العلامء. تبدأ كل وحدة 
دراس�ية بس�ؤال اس�تهاليل مفت�وح، وخلفية نظري�ة، ومش�اريع الوحدة التي ت�دور حول تاري�خ العلم، 
والتقنية، وبناء النامذج، وتوظيف الشبكة اإللكرتونية يف البحث. وتتضّمن كل وحدة عدًدا من الفصول، 
يب�دأ كل منه�ا بص�ورة افتتاحية تس�اعد املعلم عىل التمهيد ملوض�وع الفصل من خالل مناقش�ة مضمون 



الص�ورة، وتس�هم يف تكوي�ن فكرة عامة ل�دى الطالب ح�ول موضوع�ات الفصل، ثم نش�اطات متهيدية 
تش�مل: التجربة االس�تهاللية، واملطويات، والتهيئة للقراءة، ثم ينتهي بمراجعة الفصل. ويتضمن الفصل 
عدًدا من الدروس، يش�تمل كل منها عىل افتتاحية حتتوي عىل أهداف الدرس، وأمهيته، ومراجعة املفردات 
الس�ابقة، واملفردات اجلديدة. ويف متن الدرس جيد الطالب رشًحا وتفس�رًيا للمحتوى الذي تم تنظيمه عىل 
شكل عناوين رئيسة وفرعية بألوان معربة، وهوامش تساعد عىل استكشاف املحتوى. وُتعنى الدروس ببناء 
امله�ارات العملية والعلمية من خالل التج�ارب العملية، والتطبيقات اخلاصة ببناء املهارات يف الرياضيات 
ن ملخًص�ا ألبرز األفكار الواردة يف الدرس، واخترب نفس�ك.  والعل�وم. وخيتت�م كل درس بمراجعة تتضمَّ
ويدع�م ع�رَض املحت�وى يف الكتاب الكثرُي من الصور واألش�كال والرس�وم التوضيحية املخت�ارة واملعدة 
ا بمصادر تعلم  بعناية لتوضيح املادة العلمية وتعزيز فهم مضامينها. كام يتضمن كتاب الطالب ملحًقا خاصًّ

الطالب، ومسًدا باملصطلحات.

وع أدواته وأغراضه، ومن ذلك،  وقد ُوّظف التقويم عىل اختالف مراحله بكفاءة وفاعلية، فقد راعى تنُّ
القبيل، والتش�خييص، والتكويني )البنائي(، واخلتامي )التجميعي(؛ إذ يمكن توظيف الصور االفتتاحية يف 
ا تشخيصيًّا الستكشاف  كل وحدة وفصل، واألس�ئلة املطروحة يف التجربة االس�تهاللية بوصفها تقوياًم قبليًّ
ما يعرفه الطالب عن موضوع الفصل. ومع التقدم يف دراسة كل جزء من املحتوى ُيطرح سؤاٌل حتت عنوان 
ا بكل درس من دروس الفصل يتضمن أفكار املحتوى وأس�ئلًة تس�اعد  »م�اذا ق�رأت؟«، وجتد تقوياًم خاصًّ
مه يف األقس�ام الالحقة. ويف هناية الفصل  م وتعزيزه، وما قد يرغب الطالب يف تعلُّ س جوانب التعلُّ عىل تلمُّ
ًن�ا تلخيًصا ألهم األفكار اخلاص�ة بدروس الفص�ل، وخريطة للمفاهيم  ي�أيت دليل مراجع�ة الفصل متضمِّ
تربط أبرز املفاهيم الرئيس�ة التي وردت يف الدرس. ييل ذلك تقويم الفصل والذي يش�مل أس�ئلة وفقرات 
متنوعة تس�تهدف تقويم تعلم الطالب يف جماالت عدة، هي: اس�تعامل املفردات، وتثبيت املفاهيم، والتفكري 
الناقد، وأنش�طة لتقويم األداء. كام يتضمن الكتاب يف هناية كل وحدة دراس�ية اختباًرا مقنًنا يتضمن أس�ئلة 
وفق�رات اختبارية تس�هم يف إعداد الطالب لالختب�ارات الوطنية والدولية، باإلضاف�ة إىل تقويم حتصيلهم 

للموضوعات التي سبق دراستها يف الوحدة.

ويراف�ق ه�ذا الكتاَب كراس�ٌة للتج�ارب العملية، هت�دف إىل تطوير مه�ارات االس�تقصاء العلمي لدى 
الط�الب، وتنمي�ة االجتاه�ات اإلجيابية لدهيم نحو العل�م والعلامء. وقد متت اإلش�ارة إىل هذه التجارب يف 

املتن، ليتم تنفيذها بشكٍل يتكامل مع حمتوى الكتاب.

واهلل نسأل أن حيقق الكتاُب األهداَف املرجوة منه، وأن يوفق اجلميع ملا فيه خري الوطن وتقدمه وازدهاره.
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ملاذا حتتاج اإىل كتاب العلوم؟

ت  در�س العلوم  ر هل �ضبق اأن ح�ض
فلم ت�ضتوعبه، اأو ا�ضتوعبته كله 

لكنك عندما ذهبت اإلى البيت وجدت 
 لةم�ضكلة في الإجابة عن الأ�ض

وربما ت�ضاءلت عن اأهمية ما تدر�ضه 
وجدوا

ّممت ال�ضفحات التالية  لقد �ض
لت�ضاعد على اأن تفهم كيف ي�ضتعمل 

هذا الكتاب.

كيف تستخدم ...كيف تستخدم ...كيف تستخدم ...كيف تستخدم ...كيف تستخدم ...كيف تستخدم ...
كتاب العلوم؟كتاب العلوم؟كتاب العلوم؟كتاب العلوم؟كتاب العلوم؟كتاب العلوم؟

قبل أن تقرأ

افتتاحية الف�ش��ل يبدأ كل فصل بصورة تش�ير إل�ى الموضوعات التي • 
يتناوله�ا، ويليه�ا أنش�طة تمهيدي�ة، منه�ا التجربة االس�تهاللية الت�ي تهيئ 
الطالب لمعرفه محتويات الفصل، والمطويات، وهي منظم أفكار يس�اعد 

ع�لى تنظيم التعلم.

افتتاحي��ة الدر���ش ُقس�مت الفص�ول إل�ى دروس، كلٌّ منه�ا موضوع • 
متكامل يس�تغرق أكثر من حصة دراس�ية. في بداية كل درس تحت عنوان 
د قيمة الدرس من خالل أربعة أقس�ام : األهداف  » ف�ي هذا الدرس« تح�دَّ
ف على أه�داف التعلم التي يجب أن تحققها عند  الت�ي يتم من خاللها تعرُّ
االنت�ه�اء من هذا ال�درس. األهمية تدلُّنا على الفائ�دة التي يمكن تحقيقها 
فها في  من دراس�ة محتوى الدرس. مراجعة المفردات مصطلحات تم تعرُّ
مراحل س�ابقة م�ن التعلم؛ أو من خبرات�ك ومهارتك الس�ابقة. المفردات 
م ال�درس لفهم المحتوى. وإذا  الجدي�دة مصطلح�ات تحتاج إليها في تعلُّ
تصفح�ت الكت�اب س�تالحظ أنه باإلضاف�ة إلى اش�تماله عل�ى النصوص 
والصور فإنه يتضمن أيًضا: العلوم عبر المواقع اإللكترونية، وماذا قرأت؟ 

وتجارب بس�يطة، باإلضافة إلى بع�ض التطبيقات 
ف�ي مختلف أنواع العلوم. وق�د تضمنت الدروس 
صفحات مس�تقلة للعلوم اإلثرائية. وينبغي التركيز 

على المفردات التي ُظّللت واستيعاب معانيها.
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عندما تقرأ

العناوين الرئي��ش��ة ُكتب عنوان كل درس • 
ع إل�ى عناوين  بأح�رف حم�راء كبي�رة، ثم ُف�رِّ
كتبت باللون األزرق، ثم عناوين أصغر باللون 
األحمر في بداية بعض الفقرات؛ لكي تساعد 
عل�ى المذاك�رة، وتلخيص النقاط األساس�ية 

نة في العناوين الرئيسة والفرعية. المتضمَّ

الهوام�ش سوف تجد في هوامش المحتوى • 
مصادر مساعدة كثيرة، منها العلوم عبر المواقع 
اإللكترونية، ونش�اطات الربط والتكامل؛ مما 
يس�اعد عل�ى استكش�اف الموضوع�ات التي 
تدرسها. كما أن التجارب البسيطة تعمل على 

مها. ترسيخ المفاهيم العلمية التي يتم تعلُّ

بناء المهارات س�وف تجد تطبيقات خاصة • 
مم�ا  فص�ل،  كل  ف�ي  والعل�وم  بالرياضي�ات 
يتيح ل�ك ممارس�ة إضافية للمعرف�ة، وتطوير 

مهاراتك.

م�ش��ادر تعل��م الطال��ب تجد ف�ي نهاية هذا • 
الكت�اب مصادر تعلم تس�اعد على الدراس�ة، 
وتتضم�ن مه�ارات علمية، وج�داول مرجعية 
مختلفة، ومس�رًدا للمصطلح�ات. كما يمكن 
اس�تعمال المطوي�ات بوصفه�ا مص�دًرا م�ن 
المص�ادر المس�اعدة على تنظي�م المعلومات 

ومراجعة المادة قبل االختبار.

في غرفة ال�شف تذكر أنه يمكن أن تس�أل • 
المعلم توضيح أي شيء غير مفهوم.

مفردات العلوم اعمل املطوية 
التالية لتس�اعدك عىل فهم مفردات 

الفصل ومصطلحاته.

ا  اطو الورقة طوليًّ
من جانب إىل آخر. 

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

اكتب ع�ىل كل رشيط مصطلًح�ا، أو مفردة 
علمية من مفردات الفصل.

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

اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 3



بداي���ة كل  ف���ي 
درس.
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في المختبر 
يع�د العم�ل في المختب�ر من أفضل طرائق اس�تيعاب المفاهيم وتطوير المهارات؛ فه�و ال يمّكنك فقط من 
اتباع الخطوات الضرورية لالس�تمرار في عملية البحث، بل يس�اعدك أيًضا على االستكش�اف واس�تثمار 

وقتك على أكمل وجه. وفيما يلي بعض اإلرشادات الخاصة بذلك:

ا في كل مكان، ال في غرفة الصف •  تربطك كل تجربة وأسئلتها بالحياة؛ لتذّكرك أن العلم يستعمل يوميًّ
وحدها. وهذا يقود إلى أسئلة تدور حول كيفية حدوث األشياء في الحياة.

تذك�ر أن التج�ارب ال تعطي دائًما النتائج التي تتوقعها. وقد كانت بعض اكتش�افات العلماء مبنية على • 
البحث دون توقع نتائج مس�بقة. وتس�تطيع تك�رار التجربة للتحقق من أن نتائج�ك صحيحة، أو لتضع 

فرضية جديدة يمكن اختبارها.

 يمكن�ك كتاب�ة أي أس�ئلة  في دلي�ل دفتر العلوم ق�د تبرز في أثن�اء بحثك. وهذه أفض�ل طريقة تذّكرك • 
بالحصول على إجابات لهذه األسئلة الحًقا.




  





 








  

























  













 

 



















 



  











































 


































ابحث عن: 
 •

التجربة االس�تهاللية ف�ي بداية كل 
فصل.

 •
التجربة في هامش كل فصل.

 •
اس�تقصاء من واقع الحياة في نهاية 

كل فصل.
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قبل االختبار
تضم�ن الكت�اب مجموعة م�ن الطرق لجع�ل االختبارات محببة إليك. وس�وف يس�اعدك 

كتابك أن تكون أكثر نجاًحا في االختبار عند استعمالك المصادر المعطاة لك.

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

راج�ع المالحظ�ات الت�ي دونته�ا ضم�ن المطوي�ات أو س�جلتها م�ع زمالئ�ك داخل • 
الص�ف أو ف�ي المختب�ر، واكت�ب أي س�ؤال أن�ت ف�ي حاج�ة إل�ى اإلجاب�ة عن�ه.

أجب عن أسئلة المراجعة في نهاية كل درس.• 

ادرس المفاهي�م الواردة ف�ي دليل مراجعة الفصل ، وأجب عن أس�ئلة مراجعة الفصل • 
وأسئلة االختبار المقنن الواردة في نهاية كل وحدة. 

ابحث عن: 
 •

ضم�ن  ال������واردة  األس�ئلة 
المحتوى.

 •
أس�ئلة المراجعة في نهاية كل 

درس.
 •

دليل مراجعة الفصل في نهاية 
كل فصل.

 •
أس�ئلة مراجع�ة الفص�ل ف�ي 

نهاية كل فصل.
 •

االختبار المقنن في نهاية كل 
وحدة.
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الوحدة

12

دراسة المادة الوحدةالوحدةالوحدةالوحدةالوحدة
ما لعة ي ليميا ار 

للم رلم

اآثار الدرعية القديمة
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أخرى  مواقع  أي  أو   www.obeikaneducation.com اإللكتروني  الموقع  إلى  ارجع 
للبحث عن فكرة أو موضوع يمكن أن يكون مشروًعا تنفذه.

من المشاريع المقترحة: 
ف خصائص األحماض والقواعد. •  التاريخ:  ابحث في إسهامات الكيميائيين في تعرُّ
التعليم •  اللوحة في  الذائبية، واستفد من معلومات  التقنية:  صمم لوحة جدارية تمثل 

والمراجعة.
النماذج: جهز سلطة من أربعة عناصر أو أكثر، توضح من خاللها ما تعلمته في الوحدة • 

حول مفاهيم المادة، والمخاليط والذائبية. 

طبيعة العلم: ابحث في الش�بكة اإللكترونية عن مواقع توضح 
ف�ي  وال�رادار-  الكمبيوت�ر  الحديث�ة -ومنه�ا  التقني�ات  دور 

13االكتشافات األثرية.

يح��اول الكثير من �ش��عاف النفو���ش تقليد )تزييف( العدي��د من الآثار لبيعه��ا على اأنها 
اأ�ش��لية، حيث ي�ش��تخدم هوؤلء مواد �شبيه بالمواد الأ�ش��لية، ويتم تقليد �شكلها باأ�شلوب 
دقي��ق بحي��ث ل يمّيزها عن القطع الأ�ش��لية اإل الخبراء الأْكفاء. وي�ش��تخدم الخبراء 
وعلم��اء الآث��ار طرًقا ع��ّدة لتمييز القط��ع الأثري��ة الحقيقية من المزيف��ة. ومن ذلك 
��ا ا�ش��تخدام عن�ش��ر الكرب��ون 14 لتحديد  ا�ش��تخدام طرق التاأري الإ�ش��عاعي وخ�شو�شً
عمر القطعة الأثرية. كما ي�ش��تعان بمجاهر حديثة لدرا�ش��ة نمط التركيب الكيميائي 
والتركي��ب الجزي��ي للم��ادة المكونة للقط��ع الأثرية، حي��ث يتغيران مع م��رور الزمن، 
ويختلف التركيب الكيميائي من مادة اإلى اأخرى. ومع اأن العديد من المزورين ي�شتخدمون 
الم��واد الخام نف�ش��ها ويحاولون تغيير خ�شائ�ش��ها الكيميائية الناتجة ع��ن التقادم في 

الزمن، فاإن العلماء يمكنهم تمييز القطع الأ�شلية با�شتخدام الفح�ش المجهري.



العل�م طريق�ة لفه�م الع�امل م�ن 
حولنا.

الدرس األول
اأ�شلوب العلم

الفكرة الرئي�شة بالعلم نتعرف 
الحضارات القديمة.

الدرس الثاني
حل الم�شكالت بطريقة علمية

م�ن  الب�د   الرئي�ش��ة الفك��رة 
إجراء خطوات محددة لحل أي 

مشكلة بطريقة علمية.

ال�ف��ش�ل


عثر الباحثون في أثناء التنقيب في أحد الكهوف على بقايا بشرية، وقّدروا أنها ترجع 

إلى ما قبل 200000 سنة.

ا من المصنوعات اليدوية البشرية التي تم اكتشافها في  دفتر العلوم   اختر أيًّ

بالدك أو في بالد أخرى، واكتب عنها.

111111
طبيعة العلم
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نشاطات تمهيدية

نموذج تنقيب عن اآلثار
تحتاج عمليات استكش�اف آثار اإلنسان منذ القدم، 
ومنه�ا األدوات الت�ي كان يس�تعملها، إل�ى الكثي�ر 
م�ن الوقت والجهد، وإل�ى العناي�ة الفائقة من أجل 

الحفاظ عليها من الكسر أو التدمير.
أحضر كعكة مصنوعة من الشوفان، وفيها قطع . 1

م�ن الج�وز، وحب�ات الزبي�ب، أو أي فواكه أو 
مكسرات أخرى.

ضع الكعكة على صينية كبيرة مفروشة بمنشفة . 2
ورقية.

حاول اس�تخراج حب�ات الزبي�ب وقطع الجوز . 3
أو المكس�رات بعناي�ة دون أن تتل�ف الكعك�ة، 

مستعيًنا بأدوات دقيقة من مختبر العلوم.
ثم اغسل يديك بالماء والصابون.. 4
التفكي�ر الناقد اكتب ف�ي دفتر العل�وم عبارات . 5

تق�ارن فيها بي�ن اس�تخراج حب�ات الزبيب من 
الكعكة، واس�تخراج العظام والبقاي�ا الفخارية 

من تربة األرض.

العل�م والتقنية اعم�ل املطوي�ة 
التالية لتس�اعدك ع�ىل معرفة الفرق 

بني العلم والتقنية.

 

ا.  اطو ورقة طوليًّ

اطوها لتعمل ثالثة أقسام. 

افتح الورقة عىل اس�تقامتها، وارس�م شكلني 
بيضي�نيَّ متداخل�ني، ث�م ق�ّص عن�د ط�ويل 

الطيتني يف نصف الورقة العلوي.

 

اكتب كام هو مبني أدناه.

 

اقرأ واكتب دّون ما الحظته يف أثناء قراءتك هذا الفصل 
ما خيص العلم وما خيص التقنية وما يشرتكان فيه مًعا، كالًّ 

يف مكانه املناسب.

اخلطوة 1

اخلطوة 2

 

اخلطوة 3

اخلطوة 4

ملراجع�ة حمتوى هذا الفصل وأنش�طته ارجع 
إىل املوقع اإللكرتوين

www.obeikaneducation.com
عبر المواقع اإللكترونية العلـــــوم
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أتهيأ للقراءة

1  أتعلّم  لكي يس�هل علي�ك اس�تيعاب األف�كار والعالقات الت�ي ترد في الن�ص، اتبع 
الخطوات التالية:

انظر اإىل عنوان الن�س والر�ضوم التو�ضيحية الواردة.. 1
اقراأ العناوين الرئي�ضة والفرعية والكلمات املكتوبة باخلط الداكن.. 2
األق نظرة �ضريعة على الن�س لتعرف كيفية تنظيمه، وتق�ضيمه اإىل اأجزاء.. 3
 . نالعناوي واقراأ  واخلرائط،  والأ�ضكال  والر�ضوم  ال�ضور  اإىل  انظر 

والتفا�ضيل املرافقة لها.
حّدد الهدف من درا�ضتك، هل تقراأ لتتعلم مادة علمية جديدة اأم للبحث . 5

ددة عن معلومات

ح مع  2  أتدرب  بعد قراءة سريعة للفصل، ناقش زميلك في جزء منه جَذب انتباهك.تصفَّ
زميلك العناوين الرئيسة والفرعية جميعها، وأجب عن األسئلة التالية: 

أي أجزاء الفصل كان أكثر إمتاًعا لك؟• 

هل هناك أي كلمة في العناوين غير مألوفة لديك؟ • 

اختر أحد أسئلة المراجعة، وناقشه مع زميلك. • 

3 أطّبق بع�د تصفحك الفصل اكت�ب فقرة قصيرة 
تصف فيها شيًئا توّد تعلمه.

نظرة عامة
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قبل القراءة
 العبارةم اأو

بعد القراءة
 م اأو

1   يدرس علم اآلثار عمليات األرض..

2   الجيولوجيا: علم يدرس األدوات والتراث الثقافي لإلنسان..

3   كثير من األماكن األثرية تم العثور عليها دون قصد أو تخطيط..

4   التقنية: استعمال المعرفة العلمية للحصول على منتجات وأدوات جديدة..
5   القواني�ن العلمية هي الخطوات المتتابعة المس�تعملة في حل المش�كالت .

العلمية.
6   قد تتغير خطوات الطريقة العلمية، من حالة إلى حالة، وقد يتغير تسلسلها..

7  ا عند اتباع الطريقة العلمية..  نادًرا ما يكون إدراك المشكلة وتحديدها ضروريًّ

8   الفرضية عبارة يمكن اختبارها. .

9   المتغيرات: عوامل تظل ثابتة في التجربة..

 من المهم تثبيت كل العوامل في التجربة إال العامل الذي تود اختباره.. 10

ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

1  قبل قراءة الفصل أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه:

اكتب )م( إذا كنت موافًقا على العبارة.• 

اكتب )غ( إذا كنت غير موافق على العبارة. • 

2 بعد قراءة الفصل ارجع إلى هذه الصفحة لترى ما إذا كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

إذا غيرت إحدى اإلجابات فبّين السبب.• 

صّحح العبارات غير الصحيحة.• 

استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك.• 

توجيه القراءة وتركيزها
تساعدك املنظامت التخطيطية - 

السبب والنتيجة - عىل  كمنظم 

تذكره  ليسهل  ماتقرأ؛  تنظيم 
الحًقا.

أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه:

تساعدك املنظامت التخطيطية - 
تساعدك املنظامت التخطيطية - 

السبب والنتيجة - عىل  كمنظم 
السبب والنتيجة - عىل  كمنظم 

تذكره  ليسهل  ماتقرأ؛  تنظيم 
تذكره الحًقا. ليسهل  ماتقرأ؛  تنظيم 
تذكره الحًقا. ليسهل  ماتقرأ؛  تنظيم 

عن�د إلقائ�ك نظ�رة عام�ة ع�ىل 

الفص�ل تأكد م�ن اطالعك عىل 

كافة الرسوم واجلداول.
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أسلوب العلم
الكنز المدفون

صح�ب المعل�م الطالب ف�ي رحلة لمش�اهدة عملي�ة تنقيب عن اآلث�ار في مكان 
صح�راوي خارج المدينة، وقد ش�اهدوا عملية اس�تخراج قطع فخ�ار لوعاء قديم 

محطم، الشكل 1.

وبع�د أن ش�اهد الطالب الحفريات جرى نقاش بينهم وبي�ن األثريين؛ حيث توقع 
أحدهم العثور على المزيد من قطع الفخار المطمورة في هذا المكان. ورجح آخر 
أن م�ا عث�روا عليه ليس مجرد قطع من إن�اء فخاري مطمور منذ عهد قريب، بل هو 

ا.  بقايا قطع فنية أثرية قديمة جدًّ

وعن�د عودة الطالب إلى المدرس�ة جرى نقاش وحوار بينه�م، خلصوا منه إلى أن 
العلم هو وسيلتهم لفهم كل ذلك. العلم Science أسلوب دقيق لفهم العالم من 

حولنا.

علم اآلثار
ولمعرفة المزيد عن هذه القطع الفخارية وما إذا كانت قد طمرت من سنوات قليلة 
أم أنه�ا آث�ار قديمة لها أهمية تاريخية أو ثقافية تس�تحق االهتمام، دعت المدرس�ة 
أحد علماء اآلثار المعروفين لكي يلتقي الطالب، ويجيبهم عن التساؤالت التالية: 

ما نوع قطعة الفخار؟ ومتى وجدت؟ وكيف استعملت؟ 

ول�م يكت�ف الط�الب بذلك، بل واصل�وا بحثهم عب�ر مطالعتهم كت�ب علم اآلثار 
القديمة وغيرها من المراجع والموسوعات العلمية.

الكثير  مع�رف�ة    يمك�ن  ال�شكل1
ع���ن ال��ح��ض��ارات 
التي  اآلثار  م�ن  القديمة 

خّلفوها.

أسلوب العلم

الدر�ش

األهداف 
توضح مفهوم علم اآلثار. �
تقارن بين العلم والتقنية. �

األهمية
للعل�م والتقني�ة أمهي�ة كب�رية يف عاملنا، 

ولكل منهام دور يف حياتنا اليومية.

111111

 مراجعة المفردات
القطع األثرية: أشياء صنعها اإلن�س�ان 
ق�دياًم وهلا أمهية تارخيية وثق�اف�ي�ة، 

وم�نها األدوات واألسلحة.
المفردات الجديدة 

العلم • 
التقنية• 
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م�ن  وال�رادار   الحاس�وب  ال�شكل3
الت�ق�ني�ات المس�تعملة ف�ي 

أب�ح�اث اآلثار.
اذكر ثالث تقنيات أخرى.

 فرعا علم اآلثار؛ أحده�م�ا  ال�ش��كل2
الذي�ن  الن�اس  ف�ي  يبح�ث 
ويبح�ث  قديًم�ا،  عاش�وا 
الحض�ارات  ف�ي  الثان�ي 
الحض�ارة  مث�ل  اإلنس�انية 

الفرعونية.
م�ن  نتع�رف  م�اذا  اس�تنتج 
باللغ�ة  الم�دون  التاري�خ 
الهيروغليفية في الرسومات 

الصخرية.

توصل الطالب من خالل بحثهم إلى أن علم اآلثار هو العلم الذي يدرس األدوات 
وما خلفته حضارات اإلنسان. وينقسم علم اآلثار إلى قسمين رئيسين، كما يوضح 
الش�كل 2، أحدهما يهتم بدراس�ة اإلنسان الذي عاش قديًما في فترة ما قبل تدوين 
التاري�خ. أم�ا الفرع اآلخر فيركز على دراس�ة الحضارات الت�ي ظهرت ونمت من 
بداية تدوين التاريخ. اكتشف الطالب من خالل البحث أيًضا أن الفترة الزمنية التي 

يدرسها علم اآلثار تقدر بثالثة ماليين سنة.

ما الفرعان األساسيان لعلم اآلثار؟ ما الفرعان األساسيان لعلم اآلثار؟   

التقني��ة  عرف الط�الب أن للتقني�ة Technology - وهي اس�تعمال المعرفة 
العلمي�ة للحصول علي منتجات وأدوات جديدة - أهمية كبيرة في دراس�ة اآلثار، 
وأن جه�از الحاس�وب وآالت التصوير وال�رادار وغيرها أدوات مهمة في دراس�ة 

المناطق األثرية. الشكل 3.

قب�ل البدء في عمليات الحفر والتنقيب، ولمعرفة ما إذا كانت منطقة ما ذات أهمية 
أثرية يس�تفيد الباحثون من تقنية الرادار إلجراء بحث في المنطقة للكشف عما في 
باطنها، كما قد يتطلب األمر دراسة جيولوجية المنطقة. ويختص علم الجيولوجيا 
بدراس�ة األرض؛ من حيث تركيبها، والعمليات الطبيعية التي تحدث فيها، وكيفية 

تكونها، ولهذا البد من استشارة جيولوجي عند دراسة المنطقة. 
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الم�واق��ع   استك�ش��اف  4 ال�ش��كل 
أدوات  باس�تعمال  الق�ديمة 

مختلفة.
وض��ح أه�مي�ة التنقيب في 

الم�واقع األثري���ة بعناية.

العمل في فريق بعد كل هذه المش�اهدات والمناقشات والقراءات، عاد الطالب 
مع معلمهم إلى مكان الحفريات ومعهم عالم اآلثار. 

ا، وذات أهمية تاريخية.  فح�ص عال�م اآلثار قطعة الفخار، ث�م قّرر أنها قديمة ج�دًّ
ا، واس�تمرت في�ه عمليات البحث  وبن�اًء عل�ى ذلك، تم اعتب�ار المكان موقًعا أثريًّ

والتنقيب عن المزيد من اآلثار.

عملي��ات الحف��ر والتنقي��ب  ب�دأت عمليات االستكش�اف والبح�ث والتنقيب، 
وجرت عمليات مسح باستعمال الرادار. شارك بعض الطالب في عمليات الحفر 
تحت إش�راف علماء اآلث�ار ليتعّرفوا جانًبا من تاريخ بالدهم، الش�كل4. قبل نقل 
القط�ع األثري�ة التي تم العث�ور عليها في الموقع، ق�ام الفري�ق بتصويرها، أو عمل 
رس�وم لها. تستعمل الصور والرس�وم في عمل خرائط توضح الموقع الدقيق لكل 
قطعة أثرية قبل نقلها، كما تستعمل الخرائط في تحديد االنتشار األفقي والعمودي 

للقطع األثرية في موقع التنقيب.

العم��ل المختب��ري  تم ترقيم القط�ع وكتابة مواقعها األصلي�ة واتجاهها ثم نقلت 
بكل حرص وعناية إلى المختبر، حيث تم تنظيفها، والشروع في إجراء الدراسات 

والتحاليل الكيميائية للتوصل إلى العمر التقريبي لها.

ويع�د موقع الربذة األثري بمنطقة المدينة المنورة من أهم وأقدم المواقع التي عثر 
فيها على آثار لإلنس�ان؛ حيث أثبتت الدراس�ات والتنقيبات التي قامت بها إحدى 
ف�رق البح�ث والتنقيب في المملكة العربية الس�عودية أن اآلثار التي عثر عليها في 

هذا الموقع تعود إلى حوالي مليون ومئتي ألف سنة!

اآثار الدرعية القديمة
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اختبر نف�شك
وضح المقصود بعلم اآلثار.. 1
صف األش�كال الش�ائعة من التقنية المس�تعملة في . 2

مجال العلوم.
فس�ر لماذا يقوم العلماء بعمل مسح بالرادار لباطن . 3

األرض في المواقع األثرية قبل مباشرة الحفريات؟ 
اذك�ر أمثل�ة على آث�ار لحض�ارات قديمة يدرس�ها . 4

علماء اآلثار.
التفكير الناقد لماذا ُترس�م خرائ�ط المواقع األثرية . 5

القديمة قبل نقل اآلثار منها؟

الخال�شة
الكنز املدفون

العلم طريقة ت�ضاعدنا على فهم العا من حولنا.• 
كن معرفة الكثري عن احل�ضارات القدة من • 

الآثار التي خلفوها. 
يخ�ضع كل اكت�ضاف لالختبار العلمي للتحقق من • 

�ضدقه اأو �ضحته.
علم الآثار

علم الآثار جزء من الدرا�ضات العلمية. • 
التقنية تطبيق للمعرفة التي يتو�ضل اإليها العلم.• 
العمل امليدا والعمل املختربي كالهما مهم يف • 

الدرا�ضات العلمية. 

1

ق�ارن بي�ن العل�م والتقني�ة، موضًح�ا كيف . 6
يؤدي التقدم في أحدهما إلى تقدم اآلخر؟

تطبيق المهارات
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حل المشكالت بطريقة علمية
الطرائق العلمية

اتبعن�ا في الدرس الس�ابق ع�دة خطوات لكي نتع�ّرف قطعة الفخار الت�ي عثر عليها في 
الحفريات. هل يمكنك ترتيب تلك الخطوات؟ وم��اذا ك���انت النتيج���ة؟ مثل تلك 
 Scientific الخط�وات التي تتبع في حل المش�كالت هي ما ُيس�مى الطرائق العلمي�ة

.Methods

ويوض�ح الش�كل 5 الخط�وات األساس�ية المتبعة عادة ف�ي الطرائق العلمي�ة، وإن كان 
ترتيب هذه الخطوات قد يختلف من حالة إلى أخرى.

ما أمهية الطرائق العلمية؟ ما أمهية الطرائق العلمية؟   

حل المشكالت بطريقة علمية

الدر�ش

222222

األهداف 
توضح خطوات الطرائق العلمية. �
تقارن بي�ن المتغيرات والثوابت في  �

التجارب العلمية.
توض�ح كيفية ضب�ط المتغيرات في  �

أثناء التجربة العلمية.

األهمية
تس�اعدنا الطرائ�ق العلمي�ة ع�ىل ح�ل 

أنواع خمتلفة من املشكالت.

 مراجعة المفردات
ودراس�ة  اليشء  جتزئ�ة  التحليل: 
الت�وص�ل  أج�ل  م�ن  حمت�ويات�ه 

إل�ى ف�ه�م شامل.
المفردات الجديدة 

الطرائق العلمية• 
املالحظة• 
االستنتاج• 
الفرضية• 
املتغري املستقل• 
املتغري التابع• 
الثابت• 
الضابط• 


















أ + ب

عـــ  
يت

عـــ
يت

عـــ
أ + بيت

عـــ
يت

عـــ
يت

عـــ
أ + بيت

عـــ
عـــ  يت
عـــ  يت
يت

عـــ
يت

عـــ
يت

 يوضح الشكل إحدى طرائق حل المش�كلة العلمية، أو اإلجابة عن  ال�ش��كل 5
سؤال ما. 
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ف المشكلة تعرُّ
رغم كل ما درسناه في مادة العلوم في السنوات السابقة فإننا ال نزال في حاجة إلى 

دراسة المزيد لنتعّرف العالم من حولنا.

لقد شاهد أحد الطالب نباًتا يذبل على شرفة غرفته، فسقاه بالماء، وفي نهاية اليوم الحظ 
انتعاش أوراقه، فتوصل إلى أهمية الماء لنموالنبات، فأخذ يس�قيه بالماء كل يوم. وبعد 
ع�دة أس�ابيع الحظ اصف�رار األوراق وتحّولها إلى اللون البني، فتس�اءل: لماذا يحدث 
ر له الماء الذي يحتاج إليه؟ لقد حدد الطالب المش�كلة، ولكي  ذل�ك للنب�ات مع أنه يوفِّ

يحلها وضع خطة يرجع فيها إلى مصادر تزوده بالمعلومات، كما يوضح الشكل 6

ما اخلطوة األوىل يف الطريقة العلمية حلل مشكلة ما؟ ما اخلطوة األوىل يف الطريقة العلمية حلل مشكلة ما؟   

المالحظ��ة  تتضم�ن المالحظ�ة Observation  الحصول عل�ى المعلومات 
باس�تخدام الحواس، وخصوًصا حواس الس�مع والبصر واللمس، وتدوينها. لقد 
الح�ظ الطالب س�قوط بع�ض أوراق النبات، وكذل�ك تغير لون الس�اق. وبمرور 
الوق�ت الح�ظ تجمع م�ادة بيض�اء ذات رائحة على الترب�ة بجانب النب�ات. وعند 

إدخال إصبعه في التربة وجدها رطبة .

ال�شتنتاج كثيًرا ما تؤدي المالحظات إلى استنتاجات Inferences. قد يستنتج 
الطالب مما الحظه مثاًل أن المبالغة في رّي النبات هي الس�بب في ذبوله واصفرار 

أوراقه.

 ج�م��ع الم�ع�ل�ومات من  ال�ش��كل 6
المكتب�ة أو اإلنترنت يس�هم 

في حل المشكلة. 
م��ص�ادر معل�وم�ات  اذكر 
أخرى باإلضافة إلى المكتبة 

واإلنترنت.

حل املشكلة.. بطريقة علمية
ارجع إلى كراسة التجارب العملية

تجربة عملية
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تكوين الفرضيات
ن العالُِم فرضية، وقد يطرح س�ؤااًلمحدًدا حول هذه  بعد تحديد المش�كلة، قد يكوِّ
المشكلة. والفرضية Hypothesis عبارة يمكن اختبارها. ويوضح الشكل 8 كيف 
تبنى الفرضية في ضوء المالحظات والبحوث والمعرفة الس�ابقة حول المش�كلة. 
ويمك�ن تكوي�ن أكثر م�ن فرضية للمش�كلة الواحدة؛ فق�د يضع الطال�ب � بعد ما 
الحظه � الفرضية التالية: تنمو النبتة أفضل عند ريها بالماء مرة واحدة كل أسبوع.

ال ب�د م�ن إجراء تجرب�ة لكي تختب�ر الفرضية؛ ففي حال�ة ذبول النب�ات قد نجري 
التجربة الموضحة في الشكل 7. في مثل هذه التجربة، هناك عامل يتغير باستمرار، 
ا. وُيس�مى ه�ذا العام�ُل المتغيَر المس�تقّل  وه�و ع�دد م�رات ري النبات أس�بوعيًّ
 Dependent أّما نمو النبات فهو المتغير التابع .Independent Variable

الناتج الذي نريد أن نقيسه في التجربة. Variable، وهو المتغير أو 

ما املتغر التابع يف التجربة؟ ما املتغر التابع يف التجربة؟   

اختبار الفرضيات
عند اختبار الفرضيات ُيراعى ما يلي: 

التخطي��ط للتجرب��ة عن�د اختب�ار الفرضي�ات يتم اختب�ار متغير واح�د وتثبيت 
 .Constants العوام�ل األخ�رى دون تغيي�ر. وتس�مى ه�ذه العوام�ل الثواب�ت
وف�ي تجربة النبات فإن: ن�وع النبات، وحجمه، ونوع الترب�ة، وكميتها في األوعية 
المس�تخدمة، ومقدار اإلضاءة المتوافرة ُتعد جميعها ثوابت. وفي بعض التجارب 
 .Control ق�د ُيس�تعمل أحد العوامل معي�اًرا للمقارنة ويس�مى العامل الضاب�ط
فإذا أراد الطالب مثاًل أن يدرس مكونات التربة فس�وف يحلل عينة منها، ثم يقارن 

البيانات التي يحصل عليها ببيانات تحليل تربة أخرى معروفة مسبًقا.

اإج��راء التجربة جمع الطالب المواد التي يحتاج إليها الختبار فرضيته، ووضع 
خطة ليتتبعها، واس�تخدم ثالثة أصص متماثلة مزروع فيها النوع نفس�ه من النبات. 
ا،  النب�ات )أ( تم رّيه مرة واحدة عند بدء التجرب�ة. والنبات )ب( تم رّيه بالماء يوميًّ

ا.  أما النبات )ج( فقد ُروي بالماء مرة واحدة أسبوعيًّ

املالحظة وال�شتنتاج
اخلطوات

تأمل الش�كل أعاله، وهو جزء . 1
من صورة أكبر. 

ل في دفت�ر العل�وم كل ما . 2 س�جِّ
تالحظه في هذا الشكل. 

التحليل
م�ا ال�ذي تس�تنتجه حي�ن تنظر . 1

إلى هذا الشكل؟ 
ق����ارن اس�تنتاجاتك بالشكل . 2

الموج����ود ف��ي "مراجع���ة 
الفص�ل". إلى أي م�دى كانت 

استنتاجاتك صحيحة؟

 تأثي�ر الرّي في نمّو ال�ن�ب�ات��ات  ال�شكل7
بعد مضي شهر على التجربة 
-وقد ت�م تثبيت كل العوامل 
ماعدا عدد مرات رّي النبات- 
أوضح�ت التجربة تأثير عدد 

مرات الرّي في نمّو النبات.

في املنزل

أ
ب ج�

ماء
بعد إجراء التجربة

أ
ب ج�

ماء
قبل إجراء التجربة

24



الفرضية

25

ولك�ي ختت�رب الب�اح�ثة   1
اس�تعم�ل�ت  فرضيتها 
جه��اًزا ذا مواصف�ات 
ل�ت�س�ج�ي�ل  خ�اص�ة 
وقي�اس ما ق�د تصدره 
الف�ي�ل���ة يف ح�ديق�ة 
احلي�وان م�ن أصوات. 
أوض�ح���ت  وق����د 
الذبذب�ات اإللكرتونية 
اجلهاز  س�جل�ها  الت�ي 
تص��در  الفيل�ة  أنَّ 
بالفع�ل أص�واًت�ا ذات 
م�ن�خ�ف�ضة  ت�رّددات 

ا. جدًّ

الخ�تب�ار الف�رضي�ة بش�ك�ل أدق ساف�رت   2
الباحث��ة برفق�ة ف�ري�ق بحث�ي إىل إفريقي�ا، 
وقامت بتسجي�ل الذب�ذبات حت�ت السمعية 

التي تصدرها الفيلة يف بيئاهتا الطبيعية.

عندما قامت الباحثة بتشغيل اجلهاز عىل بعد   3
ميل�ن من قطي�ع أفيال إلح�داث الذبذبات 
الت�ي س�جلتها س�ابًقا، الحظ�ت أن الفيل�ة 
نصبت آذاهنا وس�كنت يف أماكنها. اختارت 
الباحثة قطيًعا آخر من الفيلة ليكون جمموعة 
ضابط�ة؛ ه�ذه املجموع�ة مل يت�م تعريضه�ا 
للص�وت، وقد لوحظ أهنا س�لكت س�لوًكا 
عاديًّ�ا، ومل تظه�ر أي اس�تجابة أو س�لوًكا 

خمتلًفا.
هذه النتائج دعمت فرضية الباحثة، وأكدت 
صحة أن الفيلة تصدر أصواًتا حتت س�معية 

للتواصل فيام بينها.

م�ا يكون تكوين الفرضيات مبنيًّا عىل ما نالحظه  من أش�ياء تث�ر اهتاممن�ا أو تلف�ت انتباهنا. ومن كثيًرا 
ذل�ك ما حدث إلح�دى الباحثات يف أثناء مالحظتها س�لوك 
الفيل�ة يف حديقة احليوان. لقد ش�عرت ه�ذه الباحثة بذبذبات 
مزعج�ة يف اهلواء، مما جعلها تف�رتض أن الفيلة تصدر أصواًتا 
األذن  تلتقطه�ا  منخفض�ة ال  ذبذب�ات  )ذات  حت�ت س�معية 

البرشية( لكي تتواصل فيام بينها عرب املسافات الطويلة.

ال�شكل 8



وصّم�م الطالب جدواًل لتس�جيل بياناته ش�مل: رم�ز كل نبات، وعدد م�رات رّيه. ثم 
بدأ يس�جل فيه: طول كل نبتة، ومدى تغير لونها، وعدد األوراق الس�اقطة إن وجدت، 

وذلك طوال فترة التجربة التي استمرت شهًرا كاماًل.

تحليل البيانات
ف�ي أي تجربة علمية يتم جمع البيانات، ثم تحليلها. ويختلف نوع البيانات من تجربة 
إل�ى أخ�رى؛ فقدتك�ون بعض ه�ذه البيان�ات مقادير كمي�ة، ومنها طول جس�م معين، 
ودرجة حرارة س�ائل. وبعضه�ا يتم التعبير عنه بمصطلحات، منها: أس�رع من، أصغر 
م�ن، أكث�ر بياًضا، أش�د قس�اوة.... وهكذا. وعل�ى َمن ينف�ذ التجربة أن يس�جل هذه 

البيانات، ويدرسها بدقة قبل أن يستخلص النتائج.

وقد لوحظ في التجربة السابقة أن النبات الذي ُروي مرة واحدة أصاب الذبوُل الشديد 
ا أصاب الذبوُل معظَم أوراقه. أما النبات الذي  جميَع أوراقه، والنبات الذي ُروي يوميًّ

ا فقد نما بصورة جيدة، وكانت أوراقه نضرة خضراء. كان ُيروى أسبوعيًّ

استخالص النتائج ثم التواصل
يتم - بعد تنفيذ التجربة وجمع البيانات وتحليلها - اس�تخالص النتائج. ففي التجربة 
الس�ابقة كان ذب�ول النب�ات عائ�ًدا إلى عدم رّي�ه أو إل�ى المبالغة في رّي�ه. وهكذا فقد 
اس�تخلص الطالب من هذه التجربة أن المناس�ب لنمو هذا النبات بش�كل جيد - في 

ظل هذه الظروف والمعطيات- هو أن يروى مرة واحدة كل أسبوع.

وعندما عرض الطالب نتائج تجربته طلب إليه المعلم أن يعيدها مرة أخرى للتأكد من 
صحة اس�تنتاجاته. وقد أعاد الطال�ب التجربة بكل خطواتها، وخرج بالنتائج نفس�ها، 
مّم�ا ع�ّزز ثقته فيها وفي صحتها، وأتاح له أن يقدمها بثقة إلى زمالئه في اليوم العلمي؛ 
لكي يطلعوا عليها، ويعيدوا إجراءها للتأكد من مدى صحتها ودقة نتائجها. وهذه هي 
مهارة التواصل مع اآلخرين التي يمارس�ها العلماء أيًضا عندما ينشرون نتائج أبحاثهم 
وتجاربه�م على اآلخرين ف�ي المجالت العلمية المتخصصة؛ لالس�تفادة منها والبناء 

عليها. ويوضح الجدول )1( 
النتائج التي توصل إليها أحد 
الط�الب عندما أجرى تجربة 
مش�ابهة، ويبي�ن توافقه�ا مع 

نتائج التجربة األولى.

    

   

    
    
    
    

االحتامالت
ارجع إلى كراسة التجارب العملية

تجربة عملية
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اختبر نف�شك
ما الخطوات المتبعة في أي طريقة علمية؟ . 1
وضح كيف تختلف المالحظات عن االستنتاجات؟. 2
ق�ارن بي�ن العام�ل الثاب�ت والعام�ل المتغي�ر ف�ي . 3

التجربة. 
قّوم. ما أهمية تكرار إجراء التجربة العلمية؟ . 4
ال�ت�ف�ك�ي��ر الن�اقد قال إس�حق نيوتن: "لقد رأيت . 5

أبع��د م��ن غي��ري ألنن��ي أق�ف عل��ى أكت��اف 
العم�الق��ة م�ن العلم�اء ال�ذين س�بق�وني".  ُترى، 

ما الذي كان يعنيه نيوتن بقوله هذا؟

الخال�شة
الطرائق العلمية 

تبع يف •  ة تق العلمية خطوات منظمن الطرائتت�ضم
اأثناء ال�ضتق�ضاء العلمي.
تعّرف امل�شكلة وحتديدها

ديد امل�ضكلة هو اخلطوة الأوىل يف ال�ضتق�ضاء • 
العلمي. 

تكوين الفر�شية
الفر�ضية عبارة كن اختبارها.• 
يتم اختبار الفر�ضيات باإجراء جتارب يتم تثبيت • 

بع�س عواملها، وقيا�س عوامل اأخر متغرية. 
حتليل البيانات، وا�شتخال�ش النتائج، والتوا�شل 

يت�ضمن ليل البيانات اإجراء ح�ضابات واإن�ضاء • 
ر�ضوم بيانية.

 • ،س النتائ�م ا�ضتخالات يتل البيانلي وءيف �ض
ومن ثم التوا�ضل بها مع الآخرين.

2

اس�تخدام المتغي�رات والضواب�ط فك�ر في . 6
متغي�ر مس�تقل آخر يمك�ن أن يؤث�ر في نمو 
النبات الذي خضع للتجربة السابقة في هذا 
ال�درس، وصّم�م تجربة الختب�ار تأثير هذا 

المتغير.

تطبيق المهارات
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نمذجة موقع للتنقيب عن اآلثار
سؤال من واقع الحياة 

ا التي  ا أو الصغيرة جدًّ يس�تخدم العلماء غالًبا نماذج لدراس�ة األجس�ام الكبيرة جدًّ
يصع�ب مالحظته�ا بصورة مباش�رة. ف�ي هذه التجربة س�وف تصم�م مجموعتك 
نموذًجا لموقع أثري. بعد تغطية الموقع بالرمل س�تتبادله مع مجموعة أخرى لكي 
تنّق�ب عن�ه. س�تصمم نموذًجا مصغ�ًرا لموقع التنقيب ع�ن اآلثار مس�تخدًما مواد 
يمدك بها معلمك. ما الذي يمكن أن نتعلمه من عمليات التنقيب عن اآلثار؟ كيف 

تساعدنا النماذج على تعلم العلوم؟
الخطوات 

احصل على صندوق بالستيكي شفاف لبناء موقعك فيه.. 1
استخدم مواد يزودك بها معلمك، وابدأ التخطيط لما سيحويه النموذج من بقايا . 2

أثرية، وتحديد مواقعها.
في أثناء تصميم الموقع ضع في االعتبار أنها منطقة عاش فيها ناس يوًما ما. قد . 3

ترغب في تضمينها مواد من صنع اإلنسان مثل مواقد استخدمت للطبخ، حفرة 
لوضع النفايات، جدار واق، مصدر مياه، وأدوات أخرى.

ض�ع الم����واد األثري�ة . 4
المختارة في مواقعها، ثم  
لموقعك.  خريطة  صمم 
بمقياس  ارس�م خريط�ة 
رسم محدد يظهر النسبة 
بين المسافات في الموقع 
والمسافات في الخريطة.

بالرم�ل؛ . 5 موقع�ك  غ�طِّ 
لمجموعة  يمكن  بحيث 
أن  صّف�ك  م�ن  أخ�رى 
تقوم بالتنقيب عن القطع 

األثرية.

األهداف 

والصبر  � المه�ارات  تس�تخدم 
وأدوات العالِ�م ف�ي أثن�اء عم�ل 
نم�وذج لموق�ع أث�ري والتنقيب 

عنه.

المواد واألدوات 
عيدان خشبية• 
نكاشات أسنان• 
جمارف بالستيكية• 
فرايش ألوان صغرية• 
أحجار صغرية• 
قطع صغ�رية م�ن منادي�ل ورقية • 

سوداء
قوالب البناء )ليجو(• 
صندوق بالستيكي شفاف• 
مسطرة، قلم رصاص، ورقة• 
رمل• 

إجراءات السالمة 

نمذجة موقع للتنقيب عن اآلثار
سؤال من واقع الحياة سؤال من واقع الحياة 

ا التي  ًّو الصغيرة جدًّو الصغيرة جدًّ أا أا أ ًّجس�ام الكبيرة جدًّجس�ام الكبيرة جدًّ ا نماذج لدراس�ة األًا نماذج لدراس�ة األيس�تخدم العلماء غالبا نماذج لدراس�ة األًا نماذج لدراس�ة األًيس�تخدم العلماء غالًبا نماذج لدراس�ة األيس�تخدم العلماء غالبا نماذج لدراس�ة األيس�تخدم العلماء غالبا نماذج لدراس�ة األ
يصع�ب مالحظته�ا بصورة مباش�رة. ف�ي هذه التجربة س�وف تصم�م مجموعتك 
كي لكي لكي  انموذًجانموذًجا لموقع أثري. بعد تغطية الموقع بالرمل س�تتبادله مع مجموعة أخرى  ً
ًمس�تخدًما مس�تخدما مس�تخدًما مواد  ا مصغ�ًرا مصغ�ًرا لموقع التنقيب ع�ن اآلثار ً ا�ب عن�ه. س�تصمم نموذًجا�ب عن�ه. س�تصمم نموذًجا ً �ب عن�ه. س�تصمم نموذجتنق�ب عن�ه. س�تصمم نموذجتنّق
يمدك بها معلمك. ما الذي يمكن أن نتعلمه من عمليات التنقيب عن اآلثار؟ كيف 

تساعدنا النماذج على تعلم العلوم؟
الخطوات 

احصل على صندوق بالستيكي شفاف لبناء موقعك فيه.. 1
يزودك بها مواد يزودك بها مواد يزودك بها معلمك، وابدأ التخطيط لما سيحويه النموذج من بقايا . 2 استخدم

أثرية، وتحديد مواقعها.
ًنها منطقة عاش فيها ناس يوًما ما. قد نها منطقة عاش فيها ناس يوما ما. قد نها منطقة عاش فيها ناس يوًما ما. قد . 3 في أثناء تصميم الموقع ضع في االعتبار أ

ترغب في تضمينها مواد من صنع اإلنسان مثل مواقد استخدمت للطبخ، حفرة 
لوضع النفايات، جدار واق، مصدر مياه، وأدوات أخرى.

�واد األثري�ة ����واد األثري�ة ����واد األثري�ة . 4 ���ض�ع الم���ض�ع الم
المختارة في مواقعها، ثم  
لموقعك. لموقعكيطة  لموقعكيطة  طة  خر صمم 
بمقياس  بمقياس يط�ة  بمقياس يط�ة  ط�ة  ارس�م خر
رسم محدد يظهر النسبة 
بين المسافات في الموقع 
والمسافات في الخريطة.

بالرم�ل؛. 5 موقع�ك  غ�طِّ 
لمجموعة  يمكن  بحيث 
أن  صّف�ك  م�ن  صف�ك خ�رى  م�ن  �ك خ�رى  أ
تقوم بالتنقيب عن القطع 

األثرية.

األهداف 

المه�ارات والصبر � تس�تخدم
أدوات العالِ�م ف�ي أدوات العالِ�م ف�ي أثن�اء عم�ل  أ

تس�تخدم
أ

تس�تخدم
و

نم�وذج لموق�ع أث�ري والتنقيب 
عنه.

المواد واألدوات 
عيدان خشبية• 
أسنان•  نكاشات
جمارف بالستيكية• 
فرايش ألوان صغرية• 
أحجار صغرية• 
قطع صغ�رية م�ن منادي�ل ورقية • 

سوداء
قوالب البناء )ليجو(• 
صندوق بالستيكي شفاف• 
مسطرة، قلم رصاص، ورقة• 
رمل• 

إجراءات السالمة 

ا التي 
 تصم�م مجموعتك 
كي 
مواد 
ثار؟ كيف 

ابدأ التخطيط لما سيحويه النموذج من بقايا 

ا ما. قد 
نسان مثل مواقد استخدمت للطبخ، حفرة 

ا التي 
 تصم�م مجموعتك 
كي 
مواد 
ثار؟ كيف 

ابدأ التخطيط لما سيحويه النموذج من بقايا 

ا ما. قد 
نسان مثل مواقد استخدمت للطبخ، حفرة 

استقصاء
من واقع احلياة
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ا من قبل مجموعة أخرى. احتفظ بخريطة موقعك مؤقًتا.. 6 استبدل بنموذجك نموذًجا آخر معدًّ
اس�تخدم فراش�ي األلوان والمجارف، واب�دأ عملية الكش�ف البطيء للموقع الذي تس�ّلمته . 7

مجموعتك.
في أثناء التنقيب تأكد من دقة تحديد مواقع األدوات التي تم اكتشافها. ارسم خريطة في أثناء . 8

عملية التنقيب بمقياس الرسم نفسه الذي استخدمته المجموعة التي صممت الموقع.

االستنتاج والتطبيق 
قارن  ما مدى تش�ابه هذه التجربة مع عملي�ات التنقيب الفعلية عن اآلثار؟ هل أثرت إحدى . 1

ا في عملية التنقيب في الموقع؟ كيف يتجنب علماء اآلثار  األدوات المس�تخدمة تأثيًرا س�لبيًّ
اإلضرار بالموقع األثري أو تدميره؟

ا�ش��تنتج  ُترى، كيف يس�تطيع علماء اآلثار تعرف المكتش�فات غير المألوفة لهم؟ ما األدلة . 2
التي يستخدمونها؟

ف�ش��ر  لم�اذا أع�ددت خريط�ة لموقعك وللموق�ع الذي نقبت عن�ه؟ كيف تس�اعد الخرائط . 3
العلماء بعد التنقيب عن المواقع؟

قارن  بين الخريطة التي أعددتها للموقع الذي قمت بالتنقيب فيه وبين الخريطة التي أعّدتها . 4
مجموعة الطلبة للموقع نفسه قبل التنقيب؟ فيم يتشابهان، وفيم يختلفان؟ اعمل الشيء نفسه 

في الخريطة التي قمت بإعدادها لموقعك األثري الذي قمت بنمذجته.

حدد  أشياء أخرى يدرسها العلماء باستخدام النماذج. فّكر في مفهوم علمي تعلمته، يدرسه . 5
العلماء باستخدام النماذج.

ببياناتك


اعمل نسخة مكربة للخريطة التي قمت بإعدادها 
يف أثن�اء التنقي�ب ع�ن نتائ�ج بحث�ك. اع�رض 

خريطتك عىل ملصق كام يفعل العلامء.

ا.ًا.قتا.ًا.ًقًتا.قتا.قتا.ًا.ًا.. 6 ؤطة موقعك مؤطة موقعك مؤ طة موقعك ميطة موقعك مي أ من قبل مجموعة أ من قبل مجموعة أخرى. احتفظ بخر ا اخر معدًّ اخر معدًّ ًّ خر معدآخر معدآ نموذجكبنموذجكبنموذجك نموذًجا باستبدل باستبدل 
واب�دأ عملية الكش�ف البطيء للموقع الذي تس�ّلمتهالذي تس�ّلمته. 7 اس�تخدم فراش�ي األلوان والمجارف،

مجموعتك.
طة يطة يطة في أفي أثناء . 8 أثناء التنقيب تأثناء التنقيب تأكد من دقة تحديد مواقع األدوات التي تم اكتشافها. ارسم خر في أ

عملية التنقيب بمقياس الرسم نفسه الذي استخدمته المجموعة التي صممت الموقع.

االستنتاج والتطبيق 
إثرت إثرت إحدى حدى . 1 أثار؟ هل أثار؟ هل أ ما مدى تش�ابه هذه التجربة مع عملي�ات التنقيب الفعلية عن اآل قارن

ا في عملية التنقيب في الموقع؟ كيف يتجنب علماء اآلثار ثار  ا في عملية التنقيب دوات المس�تخدمة تأثيًرا س�لبيًّ ا في عملية التنقيب دوات المس�تخدمة تأثيًرا س�لبيًّ األ
اإلضرار بالموقع األثري أو تدميره؟

مألوفة لهم؟ ما األالمألوفة لهم؟ ما األالمألوفة لهم؟ ما األدلة . 2 كيف يس�تطيع علماء اآلُترى، كيف يس�تطيع علماء اآلُترى، كيف يس�تطيع علماء اآلثار تعرف المكتش�فات غير  ُترى،   ُترى،    ا�ش��تنتج
التي يستخدمونها؟

ألم�اذا ألم�اذا أع�ددت خريط�ة لموقعك وللموق�ع الذي نقبت عن�ه؟ كيف تس�اعد الخرائط . 3 ف�ش��ر
العلماء بعد التنقيب عن المواقع؟

ّه وبين الخريطة التي أعّده وبين الخريطة التي أعّدتها . 4 ه وبين الخريطة التي أعدفيه وبين الخريطة التي أعدفي قارن بين الخريطة التي أعددتها للموقع الذي قمت بالتنقيب 
مجموعة الطلبة للموقع نفسه قبل التنقيب؟ فيم يتشابهان، وفيم يختلفان؟ اعمل الشيء نفسه

إالخريطة التي قمت بإالخريطة التي قمت بإعدادها لموقعك األثري الذي قمت بنمذجته. في 

ر  فكر  فّكر في مفهوم علمي تعلمته، يدرسه . 5 أشياء أشياء أخرى يدرسها العلماء باستخدام النماذج. أ حدد
العلماء باستخدام النماذج.

ببياناتك


إطة التي قمت بإإطة التي قمت بإطة التي قمت بطة التي قمت بإإعدادها عدادها  طة التي قمت بيطة التي قمت بي اعمل نسخة مكربة للخراعمل نسخة مكربة للخر
يف أثن�اء التنقي�ب ع�ن نتائ�ج بحث�ك. اع�رض 

طتك عىل ملصق كام يفعل العلامء.يطتك عىل ملصق كام يفعل العلامء.يطتك عىل ملصق كام يفعل العلامء. خر
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ول�د الحس�ن بن الهيثم ع�ام 354ه� ،  وهو أحد العلماء المس�لمين الذين قدموا إس�هامات كبيرة في علوم 
الرياضي�ات والبصريات والفيزياء والتش�ريح والفلك والهندس�ة والطب والفلس�فة وعل�م النفس وغيرها؛ 
معتمًدا على إجراء التجارب المبنية على الطريقة العلمية، وقد قدم للحضارة اإلنس�انية عدًدا من المؤلفات 

واالكتشافات العلمية التي أكدها العلم الحديث.

فقد وضح في كتاب�ه )المناظر( أن اإلبصار يحدث 
نتيجة سقوط أشعة صادرة من الجسم المرئي على 
العي�ن لتؤثر فيه�ا، وليس العكس، كما كان س�ائًدا 
قبله. كذلك اقترح نموذج االنكسار الضوئي بشكل 
يصف العالقة بين زاوية السقوط وزاوية االنكسار، 
كما يصفها قانون سنل. ويرى الكثير من المؤرخين 
أن اب�ن الهيثم يعّد رائد المنهجي�ة العلمية الحديثة؛ 
فق�د اعتم�د ف�ي بحوثه عل�ى التجرب�ة والمالحظة  
به�دف الوص�ول إل�ى الحقيقة، وقد وض�ع طرائق 

تجريبي�ًة صارمة لمراقبة التج�ارب العلمية الختبار 
الفرضيات واس�تقراء النتائ�ج. وقد تميزت أبحاث 
اب�ن الهيثم في عل�م البصريات بالمنهجي�ة العلمية 
وق�د  العلمي�ة.  الطريق�ة  اس�تخدام  عل�ى  المبني�ة 
اس�تندت تجاربه كذل�ك على الجمع بي�ن الفيزياء 
منه�ج  واس�تخدام  والرياضي�ات،  الكالس�يكية 
االس�تدالل بنوعيه؛ االس�تقرائي واالستنباطي، في 

مجال البحث العلمي. 

بح��ث اكتب تقريًرا عن رائ�د يف حقل العلوم أو الدواء كان 
ل�ه دور يف جعل حياتنا أفضل، واذكر اس�مه، وكيف توّصل 
إىل اكتشافاته املهمة، واعرض ذلك عىل زمالئك يف الصف.

ابن الهيثم
أحد رواد

الطريقة العلمية

ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

العلم       والتاريخ
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دليل مراجعة الفصل

تصور األفكار الرئيسة

مراجـعــة األفـكـار الرئيـســة

  أسلوب العلم

العلم  وس�يلة وأس�لوب لفهم العالم م�ن حولنا. أما . 1
التقنية فهي اس�تعمال للمعرفة التي نتوصل إليها عن 
طري�ق التفكير العلمي وحل المش�كالت للحصول 
عل�ى منتج�ات وأدوات جدي�دة. ويس�تفيد علم�اء 
اآلث�ار من العل�م والتقنية مًعا لدراس�ة آثار اإلنس�ان 

الذي عاش قديًما. 

كثيًرا ما يقع الكش�ف عن المواقع األثرية دون قصد . 2
أو تدبي�ر، وعادة يتم التنقيب ببطء وعناية ش�ديدين؛ 

حرًصا على الموقع وما فيه من آثار مهمة. 

يمك�ن تقدي�ر أعمار بع�ض اآلثار -ومنه�ا العظام- . 3
باستخدام التحليل الكيميائي.

 حل المشكالت بطريقة علمية

تتضمن التج��ارب العلمي��ة بع��ض الع��وامل )أو . 1
المتغيرات( التي يتم التعامل معها. المتغير المستقل 
متغي�ر يقوم الباح�ث بتغييره. أما المتغيِّ�ر التابع فهو 
ر المتغير المستقل. يغيِّر الباحُث  عامل يتغير تبًعا لتغيُّ
المتغيَر المس�تقل، ويالحظ مدى تأثي�ره في المتغير 

التابع.

الثوابت عوامل ال تتغير في التجربة.. 2

الطريق�ة العلمي�ة خط�وات منّظم�ة نتبعه�ا ف�ي حل . 3
المش�كالت، وتتضم�ن تحديد المش�كلة، وتكوين 
الفرضي�ات واختبارها، ثم تحليل النتائج، والتوصل 

إلى االستنتاجات.

الدرس الثانيالدرس األول

اأعد ر�ضم اخلريطة املفاهيمية التالية، ثم اأكملها م�ضتعيًنا باملفردات الآتية املكتبة، الدرا�ضات امليدانية، احلفظ والتنظيف، البحث، الإنرتنت، الرادار، 
التحليل الكيميائي

علم الآثار

يت�ضمن

تت�ضمن

احلفر

الدرا�ضات املختربية

تت�ضمنتت�ضمن

اإجراء املقابالت 

العلم       والتاريخ
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111111
ما المصطلح الذي تصفه كل عبارة مما يلي؟ 

 عامل يقوم الباحث بتغييره في التجربة. . 1

عبارة يمكن فحصها واختبارها.. 2

ن م�ن ع�دة خط�وات لح�ل . 3 يتك�وَّ أس�لوب منظ�م 
المشكالت.

أسلوب لفهم العالم من حولنا.. 4

عامل ال يتغير في أثناء التجربة.. 5

متغير ُيقاس في أثناء التجربة.. 6

تثبيت الم���فاه������يم
اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

ذ التجربة بعد تحليله البيانات؟. 7 ما الذي يفعله ُمنفِّ

أ. يجري التجربة                 ج�. يستخلص النتائج

ب. يصوغ فرضية                  د. يحدد المشكلة 

يضع العلماء خرائط للمواقع األثرية من أجل:. 8

أ. تصوير قطع اآلثار

ب. حساب العمر الصحيح للقطع األثرية

ج�. تسجيل مكان وجود القطع األثرية 

د. اكتشاف القطع األثرية

ينش�ر العالِ�ُم نتائ�ج تجارب�ه. م�ا اس�م ه�ذه المهارة . 9
العلمية؟

أ. المالحظة                       ج�. االستنتاج

ب. التواصل                       د. تكوين الفرضية 

أي مما يأتي ال ُيعد من خطوات الطريقة العلمية؟. 10

ج�. تغيير النتائج أ. أختبار الفرضية  

د. االستنتاج ب. المالحظة  

يجب إعادة التجربة من أجل:. 11

أ. تكوين فرضية                            ج�. تغيير الضوابط  

ب. تقليل احتمال حدوث خطأ    د.  تحديد المشكلة

م�ا التقنية التي تس�اعد عالم اآلث�ار على رؤية مكان . 12
مطمور قبل استكشافه؟

أ. الحاسوب                                  ج�. الرادار

ب. رْسم الخرائط                         د. الكاميرا

ما الخطوة األولى في الطريقة العلمية؟. 13

أ. جمع العين�ات   

ب. الوصول إلى االستنتاجات

ج�. ضبط المتغيرات

د. تحديد المشكلة
التفك��ير الن�����اق�������د

اس�تخلص النتائج عثر عالم آثار في موقع أثري على . 14
قطع أثري�ة مختلفة، وجدها موزعة في عدة طبقات. 
م�ا ال�ذي يمك�ن أن يس�تنتجه م�ن ذلك عّم�ن كانوا 

يعيشون قديًما في هذا المكان؟

صحيح�ة؟. 15 غي�ر  التالي�ة  العب�ارة  تع�د  لم�اذا  فّس�ر 
"ينحصر عمل العلماء داخل المختبرات".

وض�ح ه�ل ُتح�ل كل المش�كالت العلمي�ة باتب�اع . 16
الخطوات نفسها؟

ما المصطلح الذي تصفه كل عبارة مما يلي؟ 
ا�شتخدام المفردات

32



111111
ق�وم م�ا أهمية التدوي�ن الدقيق في أثناء االس�تقصاء . 17

العلمي؟

خريطة مفاهيمية أعد رس�م الخريطة المفاهيمية  في . 18
دفتر العلوم حول الخطوات المتبعة عادة في الطريقة 
العلمية، ثم أكملها، مس�تعيًنا بالمصطلحات التالية: 
إجراء التجربة، تحليل البيانات، تكوين الفرضيات، 

المالحظة .
حتديد امل�شكلة

ت�شميم التجربة

ال�شتنتاج

ا�ضتعن بال�ضكل التالي على الإجابة عن ال�ضوالين 19 و 20.

وضح أهم ما تستنتجه من الشكل.. 19

اذكر بعض التقنيات التي تراها في الشكل. . 20

اأن�ش���طة تق���ويم الأداء
تصمي�م تجرب�ة وّض�ح كي�ف يمكن�ك اختب�ار نوع . 21

الصابون ال�ذي ينّظف أفضل؟ تأكد من اس�تعمالك 
المتغيرات والثوابت في إجرائك التجربة. 

عرض شفهي ابحث كيف ُتستعمل التقنيات الحديثة . 22
ف�ي دراس�ة اآلث�ار اإلنس�انية القديم�ة؟ واعرض ما 

توصلت إليه على زمالئك. 

 عينة تربة جمَع جيولوجّي 2.5 كجم من تربة . 23
معينة لتحليله�ا. إذا تطّلب إجراء التحليل 20 
جراًم�ا فقط من ت�راب هذه العينة، فما النس�بة 

المئوية لعينة التربة التي سيتم تحليلها؟

تطبيق الريا�شيات
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ال�ف��ش�ل

222222222


ل خليُط ألوانها لوحًة جمالية رائعة تس�ّبح باس�م  تتفت�ح األزهار ف�ي الربيع، ويش�كِّ
خالقه�ا. والعدي�د من األش�ياء حول�ك ناتجة عن خلي�ط من المواد؛ ومنها س�بائك 
ن بع�ض المواد  العمل�ة المعدني�ة والعصائ�ر. وس�تتعلم في ه�ذا الفصل لم�اذا تكوِّ

مخاليط في حين ال يكونها بعضها اآلخر.

دفتر العلوم  اكتب أربعة أمثلة على مخاليط من حولك.

المخاليط والمحاليل
نقي�ة  م�واد  إىل  امل�واد  تصن�ف 
)عنارص أو مركبات(، أو خماليط 

)متجانسة أو غر متجانسة(.

الدرس األول
المحاليل والذائبية

الرئي�ش��ة المحاليل  الفك��رة 
أو  صلب�ة  متجانس�ة،  مخالي�ط 
ع�ن  ويعب�ر  غازي�ة.  أو  س�ائلة 
الذائبي�ة بكمية المذاب في كمية 
معين�ة م�ن المذيب عن�د درجة 

حرارة وضغط معينين.

الدرس الثاني
المحاليل الحم�شية
والمحاليل القاعدية

الفك��رة الرئي�شة عند ذوبان 
تنت�ج  الم�اء  ف�ي  األحم�اض 
 ،)H3O+( أيون�ات الهيدرونيوم
أيون�ات  القواع�د  ُتنتِ�ج  بينم�ا 
عن�د   )OH-( الهيدروكس�يد 

ذوبانها في الماء.
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نشاطات تمهيدية
املحاليل اعمل مطوية تس�اعدك عىل 

تصنيف املحاليل.

ا بحيث يكون أحد جزأهيا أقرص  اطو ورقة طوليًّ
من اآلخر 1.25سم تقريًبا.

ا واطوها إىل ثالثة أجزاء. لف الورقة عرضيًّ

افت�ح الورقة، ث�م قص اجلزء العل�وي منها عىل 
طول الطّيتني لتحصل عىل ثالثة أجزاء.

 

عنون كل جزء كام يف الشكل التايل:

M643-01A-MSS05

 املحاليل
السائلة

 املحاليل
الصلبة

 املحاليل
الغازية

صّنف املحاليل يف أثناء قراءة الفصل  حتديد األفكار الرئيسة
املطوية.  املناسب يف  اعتامًدا عىل حاالهتا، ودّوهنا حتت اجلزء 
املحاليل  أسفل  ا  احلمضية، وخطًّ املحاليل  دائرًة حول  ارسم 

القاعدية.

اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 3

اخلطوة 4

الذوبان ومعدل  الجسيمات  حجم 
لم�اذا تحُصن�ع العصائ�ر القابل�ة للذوب�ان عل�ى هيئ�ة 
مس�حوق؟ وأيهما يذوب أس�رع: ملعقة من مسحوق 
العصير، أم قطعة من العصير بالحجم نفسه؟ ولماذا؟ 
يذوب مس�حوق العصير في الماء بسرعة أكبر مّما لو كان 
�م إل�ى  العصي�ر ف�ي ص�ورة قط�ع؛ ألن المس�حوق مقسَّ
جسيمات أصغر، لذا تتعرض جسيمات المسحوق لكمية 
أكب�ر م�ن الماء. ستكتش�ف ف�ي ه�ذه التجربة أث�ر حجم 

جسيمات المادة في معدل ذوبانها.   
اس�كب 400 م�ل من الم�اء في كل من كأس�ين . 1

زجاجيتين سعة كل منهما 600مل.
أحض�ر مكعبين من الحس�اء، واطح�ن أحدهما . 2

باستعمال الهاون حتى يصير مسحوًقا.
ض�ع مس�حوق الحس�اء ف�ي إح�دى الكأس�ين، . 3

ومكعب الحساء في الكأس الثانية.
ح�رك الم�اء ف�ي كلت�ا الكأس�ين م�دة 10 ثوان، . 4

والحظ ما يحدث.
التفكي�ر الناقد اكتب فقرة في دفت�ر العلوم تقارن . 5

فيها بين لوني السائلين وكمية الحساء غير الذائبة 
ف�ي قع�ر كل م�ن الكأس�ين، وكيف يؤث�ر حجم 

الحبيبات في معدل ذوبان المادة؟

ملراجعة حمتوى هذا الفصل وأنشطته
ارجع إىل املوقع اإللكرتوين

www.obeikaneducation.com
عبر المواقع اإللكترونية العلـــــوم
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أتهيأ للقراءة

م تحديد  1  أتعلم  الس�بُب هو تفس�ير حدوث األش�ياء، والنتيجة هي أثر ما يحدث. وتعلُّ
الس�بب والنتيج�ة يس�اعدانك على معرف�ة لماذا تحدث األش�ياء. وباس�تخدام المنظمات 

التخطيطية يمكنك ترتيب  األسباب والنتائج وتحليلها في أثناء قراءتك.

2  أتدرب   اقرأ الفقرة التالية، ثم اس�تخدم المنظم التخطيطي أدناه لتبين ما قد يحدث عند 
تبريد المحلول:

3 أطبّق   انتب�ه جيًدا ف�ي أثناء ق�راءة الفصل ألس�باب 
الذوبان ونتائجه، وحّدد سبًبا واحًدا على األقل، ونتيجته.

تحت ظروف محددة، يمك�ن أن تخرج كمية من المذاب 
خ�ارج المحل�ول في صورة م�ادة صلب�ة بعملي�ة فيزيائية 
ُتس�مى التبل�ور، وتح�دث هذه العملي�ة أحياًنا عن�د تبريد 

المحلول أو بعد تبخر جزء من المذيب.

ال�شبب

نتيجة نتيجة نتيجة

ال�شبب والنتيجة

36



توجيه القراءة وتركيزها

قبل القراءة
 بعد القراءةالعبارةم اأو

 م اأو

1   يمكن تغيير المادة النقية إلى مادة أخرى أو أكثر بالعمليات الكيميائية فقط..

2  ُيعّد شراب الفاكهة مثااًل على المادة النقية.  .

3  النحاس األصفر نوع من الفلزات، وهو مثال على المحلول. .

4   تختلف ذائبية المذاب في المذيب باختالف درجة الحرارة..

5  المذاب الذي يذوب سريًعا يكون أكثر ذائبية من الذي يذوب ببطء..

6   يمكنك زيادة ذائبية مذاب بتحريكه في المذيب. .

7   التركيز قياس لكمية المذاب التي ذابت في المحلول. .

8   الحمض القوي هو الحمض المرّكز. .

9   كلما زاد عدد ذرات الهيدروجين التي يحويها الحمض كان الحمض أقوى..

التخطيطية  املنظامت  تس�اعدك 

- ومنها منظم السبب والنتيجة - 

عىل تنظيم ما تقرأ؛ ليسهل فهمه 

وتذكره الحًقا.
ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

1  قبل قراءة الفصل أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه:

اكتب )م( إذا كنت موافًقا على العبارة.• 

اكتب )غ( إذا كنت غير موافق على العبارة. • 

2 بعد قراءة الفصل ارجع إلى هذه الصفحة لترى ما إذا كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

إذا غيرت إحدى اإلجابات فبّين السبب.• 

صّحح العبارات غير الصحيحة.• 

استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك.• 
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المحاليل والذائبية
المواد

يختل�ف الم�اء النقي عن الم�اء المالح وعصي�ر البرتقال غير المصّف�ى، ويمكن لعلم 
الكيمي�اء أن يفس�ر هذه االختالف�ات. لنفكر مثاًل ف�ي الماء النقي؛ فبغ�ض النظر عما 
يتع�رض ل�ه من عمليات فيزيائي�ة - ومنها التجمد والغليان وال�رج والضغط - إال أنه 
يبق�ى محافًظ�ا على صفاته ويظل ماًء. ولكن عند َغْلي الم�اء المالح يتبخر الماء تارًكا 
المل�ح. وعند تصفية عصير البرتقال ينفصل عنه اللّب. كيف يفس�ر علم الكيمياء هذه 

االختالفات؟ يعتمد الجواب عن هذا السؤال على التراكيب الكيميائية للمواد. 

الم��ادة النقي��ة تس�مى الم�ادة الت�ي له�ا نف�س الخصائ�ص والتركي�ب؛ وال يمكن 
تجزئتها إلى مواد أبس�ط بواس�طة العمليات الفيزيائية كالغلي، أو الطحن، أو الترشيح 
الم�ادة النقية Substance. قد تك�ون المواد النقية في ص�ورة عناصر؛ فكل الذرات 
التي لها ثمانية بروتونات مثاًل هي ذرات عنصر األكس�جين. وكل عنصر يحتوي على 
ن�وع من ال�ذرات، لذا تعد العناصر م�واد نقية. كما يمكن أن تك�ون في صورة مركب 
يتكون من اتحاد عنصرين أو أكثر، وله تركيب ثابت، أي أن النسبة بين ذرات العناصر 
ن�ة للمركب ثابتة، فالماء مركب مكون من عنصري الهيدروجين واألكس�جين؛  المكوِّ
فهو يتكون من اتحاد ذرتي هيدروجين مع ذرة أكسجين واحدة، سواء أكان في صورة 

ثلج أو سائل أو بخار.

المخاليط
عرف�ت أن الم�اء المالح ليس مادة نقية؛ ألن�ه مخلوط من الملح والم�اء. والمخلوط 
ن م�ن مواد غي�ر مترابطة، بنس�ب غير مح�ددة، ويمكن فصل بعضه�ا عن بعض  مك�وَّ
بالعمليات الفيزيائية؛ فبغلي الماء المالح مثاًل ينفصل الملح عن الماء، وبالمغناطيس 
تنفصل برادة الحديد عن الرمل، والمصفاة تفصل لب الليمون عن عصير الليمون كما 

في الشكل 1.

المحاليل والذائبية
المواد

الدر�ش

األهداف 
تميز بين المادة النقية والمخلوط. �
تصف نوعي��ن مختلفين من المخاليط. �
تصف أنواًعا مختلفة من المحاليل. �
ا جيًدا. � تفسر لماذا يعد الماء مذيًبا عامًّ
تح�دد العوام�ل المؤث�رة ف�ي كمي�ة  �

المذاب التي تذوب في مذيب ما.
تصف تأثير درجة الحرارة في سرعة  �

الذوبان.
تصف تأثير تركيب المركب في نوع  �

المواد المذابة فيه.

األهمية
اهلواء الذي نتنفس�ه، واملاء الذي نرشبه، 
وحتى بعض مكونات أجسامنا حماليل. 

111111

المخالي���ط   يمكن فص���ل  ال�ش��كل1
ب�العمليات الفيزيائية.

فس�ر لم�اذا ال ُيع�د مخل�وط 
ب�رادة الحدي�د م�ع الرمل، أو 
عصي�ر الليم�ون الط�ازج من 

المواد النقية؟

 مراجعة المفردات
الربوتون: جسيم موجب الشحنة يوجد 

يف نواة الذرة. 
المفردات الجديدة 

املادة النقية • 
املخلوط غري • 

املتجانس
املخلوط املتجانس• 
املحلول• 
املذاب• 

املذيب• 
الراسب• 
املحلول املائي• 
الذائبية• 
املحلول املشبع• 
الرتكيز• 
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المخاليط غير المتجان�شة من السهل تعّرف معظم المخاليط غير 
المتجانس�ة Heterogeneous Mixtures بمجرد النظر إليها؛ إذ 
تكون المواد فيها غير موزعة بانتظام، وتختلف نس�بها من موضع إلى 
آخ�ر، وغالًبا ما يس�هل فصل مكوناتها. فمثاًل صحن س�لطة الخضار 
ق�د يحتوي عل�ى كمية من الطماط�م أكثر أو أقل م�ن كمية األصناف 
األخ�رى، كالخي�ار والملف�وف. كم�ا أنَّ المكونات وكمي�ة كل منها 

تختلف عند أخذ عينات مختلفة من السلطة نفسها.

المخاليط المتجان�ش��ة عند النظر إلى الش�امبو الذي تس�تخدمه مثاًل سيبدو أن له نفس 
الل�ون والتركي�ب، مع أنه يحوي على العديد من المواد المخلوطة مًعا؛ فالش�امبو محلول 
متجان�س يح�وي مادتين أو أكثر خلط�ت بانتظام على المس�توى الجزيئ�ي دون أن يرتبط 
بعضه�ا ببعض. ويطل�ق على المخلوط المتجان�س Homogeneous Mixture أيًضا 
اس�م المحل�ول Solution. فالس�كر المذاب ف�ي الماء محلول؛ حي�ث تتوزع جزيئات 
الس�كر في الماء بانتظام، كما في الش�كل2، حتى أنك ال تس�تطيع رؤية الس�كر. وغالًبا ما 

يصعب فصل مكونات المخلوط المتجانس مقارنًة بالمخلوط غير المتجانس.
  ما االسم اآلخر للمخلوط املتجانس؟

كيف تتكون المحاليل؟
عندما تحضر محلول الماء والس�كر تضيف الس�كر إلى الماء، وتس�خن المخلوط حتى يختفي 
لة محلواًل. وُتس�ّمى  الس�كر. عند ذوبان الس�كر في الم�اء تتوزع جزيئاته بانتظام في الماء مش�كِّ
الم�ادة الت�ي تذوب وكأنها اختف�ت المذاب Solute . أم�ا المادة التي ُتذيب المذاَب فُتس�مى 
المذيب Solvent . فما المذيب، وما المذاب في محلول السكر والماء؟ وأيهما تُكون كّميته 

أكبر؟ في محلول السكر: الماء هو المذيب، ونسبته أكبر في المحلول، والسكر هو المذاب. 

ن المواد ال�ش��لبة من المحالي��ل  تحت ظروف محددة يمك�ن أن َتخرج كمية من  تك��و
المذاب خارج المحلول في صورة مادة صلبة بعملية فيزيائية ُتسمى التَبْلور. وتحدث هذه 
العملية أحياًنا عند تبريد المحلول أو بعد تبّخر جزء من المذيب. وقد ينتج عن خلط بعض 
المحالي�ل وح�دوث تفاعل كيميائي بينها م�ادٌة صلبة أيًضا، ويحدث ه�ذا بعملية كيميائية 

 .Precipitate ُتس�مى الترس�يب؛ حيث يطلق على المادة الصلبة اس�م راس�ب
ومنه�ا الرواس�ب الت�ي نراه�ا في 
ح�وض االس�تحمام والمغس�لة؛ 
فاألم�الح المعدني�ة المذاب�ة ف�ي 
ا مع  م�اء الصنبور تتفاع�ل كيميائيًّ
الصابون، ويترسب ناتج التفاعل، 

كما في الشكل 3.

حتلية مياه البحر
ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب 

شبكة اإلنرتنت
لتع�رف كي�ف ُيفص�ل املل�ح عن 
املي�اه املاحل�ة إلنت�اج م�اء صالح 

للرشب.
الطريقت�ني  ب�ني  ق�ارن  نش�اط 

الشائعتني لتحلية مياه البحر.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

 جزيئات الماء والس�كر  ال�ش��كل2
ف�ي  بانتظ�ام  مخلوط�ة 

العصائر المجمدة.

سكر

ماء

ماء

أمالح
صابونمعدنية

راسب

م�ع  األم�الح   تتفاعل  ال�ش��كل3
الصابون فتشكل راسًبا.
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الس�ائل،  األس�تيك   حمض  ال�ش��كل4
وغاز ثاني أكس�يد الكربون، 
وحبيب�ات الش�راب الصلب�ة 
يمكن أن تذوب جميعها في 

الماء السائل.
ح�دد ه�ل يمك�ن لمحلول 
عل�ى  يحت�وي  أن  س�ائل 
األن�واع الثالث�ة م�ن المواد 

المذابة؟

أنواع المحاليل
لقد مر عليك بعض المحاليل التي  يكون فيها المذاب صلًبا والمذيب سائاًل، إال أن المحاليل 

قد تك��ون بتركيبات مختلفة من المواد الصلبة والسائلة والغازية، كما في الجدول1.


ماء املحيط

املرشوبات الغازية
النحاس األصفر

املاء/سائل

املاء/سائل

النيرتوجني/غاز

صلباخلارصني/صلب
سائل

سائل

غاز األكسجني/غاز  
ثاين أكسيد الكربون/غاز، األرجون/غاز

امللح/صلب
األكسجني/غاز، ثاين أكسيد الكربون/غاز

ثاين أكسيد الكربون/غاز

  

النحاس/صلب

اهلواء اجلوي

المحاليل السائلة
ربما كانت المحاليل الس�ائلة أكثر شيوًعا، كما في الشكل 4، والتي يكون فيها المذيب 
س�ائاًل، والمذاب س�ائاًل أو مادة صلبة أو غاًزا. هذه المحاليل جميعها محاليل س�ائلة؛ 
ألن حالة المحلول تحددها حالة المذيب، وقد س�بق لك أن تعرفت محاليل )س�ائل- 

صلب(؛ ومنها محلول السكر والماء، ومحلول الملح والماء.

محاليل )�شائل– غاز(  ُتعد المشروبات الغازية مثااًل على هذا النوع من المحاليل؛ إذ 
يكون الماء هو المذيب السائل، وغاز ثاني أكسيد الكربون هو المذاب الغازي. ويزّود 
ثان�ي أكس�يد الكربون الش�راَب بالفقاقيع الف�ّوارة والطعم الالذع. ويمكن للمش�روب 

الغازي أن يحتوي مواد أخرى مذابة، ومنها تلك التي تكسبه لونه وطعمه.

  ما املواد املذابة يف املرشوبات الغازية؟

محاليل )�شائل �شائل(  في هذا النوع من المحاليل يكون كلٌّ من المذيب والمذاب 
س�ائاًل؛ فالخ�ل مثاًل مصن�وع من الماء بنس�بة 95% )المذيب(، ومن حمض األس�تيك 

)الخليك( بنسبة 5% )المذاب(.
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 السبائك الفلزي�ة تحوي  ال�شكل 5
م�واد فلزي�ة أو ال فلزي�ة 

مذابة في مادة فلزية.

النح�اس األصف�ر حملول صل�ب مصنوع من 
النحاس واخلارصني.

المحاليل الغازية
 ف�ي المحاليل الغازية تذوب كمية قليلة م�ن أحد الغازات في كمية أكبر من غاز آخر، 
وُتسمى كذلك محاليل غاز–غاز؛ ألن كالًّ من المذيب والمذاب غاز. ومن المحاليل 
الغازّية الهواء الذي نتنفس�ه؛ إذ يشّكل النيتروجين 78% تقريًبا من الهواء الجاف ويعّد 

مذيًبا، أما الغازات األخرى في الهواء فتعد غازات مذابة.

المحاليل الصلبة 
ا. والمحاليل  يك�ون المذيب صلًبا فيها، أما المذاب فقد يكون صلًبا أو س�ائاًل أو غازيًّ
الصلب�ة األكث�ر ش�يوًعا ه�ي التي يك�ون فيها كل م�ن المذي�ب والمذاب م�ادة صلبة. 
والسبيكة الفلّزية محلول مكّون من فلزين أو أكثر. ويمكن أن تحتوي السبيكة الفلزية 
عل�ى م�ادة غي�ر فلزية، ومن ذلك س�بيكة الف�والذ التي تح�وي الكربون ال�ذي يجعل 

الفوالذ أكثر قوة ومرونة من الحديد. ويوضح الشكل 5 نوعين من السبائك.

الماء مذيب عام
يوص�ف الم�اء بأن��ه مذيب ع�ام؛ وذل�ك لقدرته ع�ل�ى إذاب�ة العدي�د م��ن الم�واد. 
وتس�مى المحالي�ل التي يكون الم�اء فيها مذيًب�ا المحاليل المائي�ة Aqueous ومنها 
عصي�ر الفواك�ه والخل. ولكي تعرف س�بب ق�درة الماء هذه فإن علي�ك معرفة بعض 

المعلومات عن الذرات والروابط بينها.

الروابط الت�ش��اهمية  تتكون بع�ض المركبات والعناصر عندما تتش�ارك ذراتها في 
اإللكترونات، وينتج عن هذا التش�ارك روابط تس�اهمية. وُتس�مى المركبات التي فيها 

هذا النوع من الروابط المركبات الجزيئية، أو الجزيئات.

وإذا احت�وى الج�زيء عل�ى توزيع منتظم لإللكترون�ات ُوصف بأنه غي�ر قطبي، انظر 
ج�زيء الهيدروجين في الش�كل 6. أم�ا الجزيئات الت�ي ال تتوزع فيه�ا اإللكترونات 
بص�ورة منتظم�ة فيق�ال إن جزيئاتها قطبية؛ ومنها ج�زيء الماء؛ حي�ث ترتبط فيه ذرتا 
هيدروجين بذرة أكس�جين، انظر الشكل 6؛ إذ تس�تغرق اإللكترونات الرابطة بين ذرة 
أكسجين وذرتي الهيدرجين في الدوران حول ذرة األكسجين وقًتا أطول مما تستغرقه 

الف�والذ حملول صل�ب من فل�ز احلديد 
والكربون.

ذرات احلديد
ذرات الكربون

الفوالذ

تتشارك  الذرات   بعض  6 ال�شكل 
ف��ي اإلل��ك��ت��رون�����ات 
تساهمية  روابط  لتكوين 
ك��م��ا ف���ي ج���زيء 
الهيدروجي���ن وجزيء 

الماء.
H

H O

H

H شحنة جزئية سالبة

شحنة جزئية موجبة

تس�تغرق اإللكرتون�ات يف ال�دوران ح�ول ذرة 
األكس�جن وقًتا أط�ول مما تس�تغرقه يف دوراهنا 

حول ذريت اهليدروجن.وهذا اجلزي قطبي. 

H

H O

H

H

تتش�ارك ذرتا اهليدروج�ن يف اإللكرتونن 
بالتساوي. لذا هذا اجلزيء غر قطبي.

شحنة جزئية موجبة

ذرات النحاس 
ذرات اخلارصني

النحاس األصفر
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املحالي�ل إن م�اء البح�ر حملول 
املعروف�ة  العن�ارص  كل  حي�وي 
تقريًب�ا، ويوج�د  ع�ىل األرض 
معظمها بكمي���ات ضئيل���ة. 
وأكث����ر األيونات ش�يوًعا فيه 
هي أيونات الصوديوم والكلور، 
وهناك غ�ازات ذائبة فيه، أمهها 
األكس�جني والنيرتوجني وثاين 

أكسيد الكربون.

في دورانها حول ذرتي الهيدروجين، فتنتج شحنة جزئية سالبة على ذرة األكسجين، 
ف�ي حي�ن تنتج ش�حنة جزئية موجب�ة عند كل من ذرت�ي الهيدروجي�ن، لتبقى بذلك 
ا، ويطلق على الروابط  ش�حنة جزيء الماء متعادلة. ويس�مى مثل هذا الجزيء قطبيًّ

بين ذراته روابط قطبية تساهمية أو تشاركية.

الرواب��ط الأيوني��ة  أحياًن�ا ال تتش�ارك الذرات ف�ي اإللكترون�ات لتكوين بعض 
المركب�ات، وبداًل من ذلك تفقد الذرات بعض إلكتروناتها أو تكتس�ب إلكترونات 
أخرى، وعندئذ ال يتس�اوى عدد البروتونات الموجبة مع عدد اإللكترونات السالبة 
في الذرة، فتصبح الذرة س�البة الش�حنة أو موجبة. ويطلق على الذرات المش�حونة 
اس�م األيون�ات )أيون�ات موجبة، أيونات س�البة(، وُتس�مى الروابط بي�ن األيونات 
ن�ة المركباِت األيوني�َة. فملح الطعام  الرواب�َط األيونية. وُتس�مى المركب�ات المتكوِّ
مركب أيوني يتكون من أيونات الصوديوم الموجبة وأيونات الكلوريد السالبة. وفي 
هذا المركب فقدت ذرة الصوديوم إلكتروًنا لتصبح أيون صوديوم موجًبا، واكتسبت 

ذرة الكلور اإللكترون المفقود من ذرة الصوديوم لتصبح أيون كلور سالًبا.

  كيف خيتلف املركب األيوين عن املركب اجلزيئي ) التسامهي(؟

ر ف�ي خص�ائص الم��اء وخصائص  كي��ف يذيب الم��اء المرّكب��ات الأيوني��ة؟ فكِّ
المركب�ات األيوني�ة. ترى، كيف تذوب المركبات األيونية ف�ي الماء؟ ألن جزيئات الماء 
قطبية فإنها تتجاذب مع كل من األيونات الموجبة واأليونات الس�البة. فحيث توجد ذرتا 
الهيدروجي�ن يكون الط�رف الموجب من جزيء الماء، فيتجاذب مع األيونات الس�البة، 
في حين يكون الطرف الس�الب من جزيء الماء حيث توجد ذرة األكس�جين، فيتجاذب 
مع األيون�ات الموجبة. وهكذا تنفصل األيونات المختلف�ة للمركب األيوني بعضها عن 

ح الشكل 7 كيفية ذوبان كلوريد الصوديوم في الماء. بعض بفعل جزيئات الماء. ويوضِّ

ابتعدت أيون�ات الصودي�وم وأيونات الكلور 
منه�ا  كل  إىل  لينج�ذب  بع�ض  ع�ن  بعضه�ا 

جزيئات ماء أخرى.

اهليدروج�ن  ينج�ذب  آخ�ر  م�اء  ج�زيء  يف 
املش�حون جزئيًّ�ا بش�حنة موجب�ة نح�و أي�ون 

الكلور السالب.

يف جزيء املاء ينجذب األكس�جن املشحون 
جزئيًّ�ا بش�حنة س�البة نح�و أي�ون الصوديوم 

املوجب الشحنة.

 الم�اء يذيب مل�ح الطعام؛  ال�ش��كل 7
الجزئي�ة  ش�حناته  ألن 
األيون�ات  نح�و  تنج�ذب 
المل�ح. ف�ي  المش�حونة 
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كي��ف ُيذيب الم��اء المرّكب��ات الجزيي��ة )الت�ش��اهمية(؟ هل يمك�ن للماء 
كذل�ك أن يذيب المركبات الجزيئية الت�ي ال تتكون من أيونات؟ يذيب الماء أيًضا 
المركب�ات الجزيئي�ة ومنها الس�كر دون أن يحطم جزيئاتها؛ حي�ث يتخلخل الماء 
بي�ن جزيئات الس�كر، فيعمل على فصل بعضها عن بعض. والس�كر مركب قطبّي 
مثل الماء. وجزيئات الماء القطبية تنجذب إلى المناطق السالبة والمناطق الموجبة 
لج�زيء الس�كر القطب�ي، وعندئذ يت�م فصل جزيئات الس�كر بعضه�ا عن بعض، 

وتنتشر في الماء بانتظام، كما يوضح الشكل 8.

ما الذي يذوب؟
عندما تحّرك ملعقة سكر في كوب ماء يذوب جميع السكر، أما فلز الملعقة نفسها 
؟ تس�مى المادة  ف�ال يذوب منه ش�يء. لم�اذا ُيذيب الم�اُء الس�كَر وال ُيذيب الفلزَّ
التي تذوب في أخرى مادة قابلة للذوبان؛ فالس�كر قابل للذوبان في الماء، أما فلز 

الملعقة فغير قابل للذوبان فيه.

  يس�تخدم الكيميائي�ون هذا المبدأ، ويعني أن المذيبات القطبية  ْثل ْثُل ُيذيب الم الم
تذي�ب الم�واد القطبي�ة، والمذيبات غير القطبي�ة تذيب المواد غي�ر القطبية. فكل من 
السكر والماء مادة قطبية، لذا يذوب السكر في الماء. وكذلك يذوب الملح في الماء؛ 

فلكل منهما شحنات موجبة وسالبة؛ فالملح مركب أيوني والماء جزيئي قطبي.

 أم�ا إذا كان الم�ذاب والمذي�ب مختلفين ف�ال يحدث ذوبان. فمث�اًل ال يختلط الزيت 
بالماء؛ ألن جزيئات الماء قطبية، وجزيئات الزيت غير قطبية، فال يتم التجاذب بينهما. 
ول�و صبب�ت الزيت في كأس م�اء لبقي كل من الزي�ت والماء منفصاًل ع�ن اآلخر في 

صورة طبقات، كما في الشكل 9. ويذوب الزيت عموًما في المذيبات غير القطبية.

  ماذا تعني عبارة "املثل يذيب املثل"؟

ما مقدار الذائبية؟
عل�ى الرغ�م م��ن أن الس�كر قابل للذوب�ان ف�ي الم�اء، إال أن�ك إذا حاول��ت أن 
تذيب 1 كجم م�ن الس�كر في ك�وب صغ�ير من الماء فل�ن ي�ذوب الس��كر ك�له. 
وتع�رف الذائب�ية  Solubility بأنها كمية المادة التي يمكن إذابتها في 100جرام 
م�ن المذيب عن�د درجة ح�رارة معينة. وبع�ض المواد عالي�ة الذائبي�ة، أْي تذوب 
كمي�ة كبي�رة منها في 100ج�رام من المذي�ب. فكرومات البوتاس�يوم مثاًل يذوب 
63جراًم�ا منها في 100جرام م�اء عند 25˚س. وهناك مواد أخ�رى قليلة الذائبية 
ومنه�ا كبريت�ات الباري�وم التي ي�ذوب 0.00025ج�رام منها ف�ي 100جرام ماء 
ا؛ مثل  عن�د 25˚س. وُتعد المادة غير قابلة للذوبان عندم�ا تكون ذائبيتها قليلة جدًّ

كبريتات الباريوم في الماء.

M643-01C-MSS02
ben

سكر
ماء

زيت غري قطبي

ماء قطبي

 انتشرت جزيئات السكر  ال�شكل 8
وتباع�دت  الم�اء  ف�ي 

بانتظام.

 الماء والزيت ال يختلطان؛  ال�ش��كل9
ألن جزيئ�ات الماء قطبية، 
غي�ر  الزي�ت  وجزيئ�ات 

قطبية.

حتديد الذائبية
ارجع إلى كراسة التجارب العملية

تجربة عملية
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 اذكر مثااًل عىل مادة غر قابلة للذوبان يف املاء.

الذائبية في محاليل )�ش��ائل – �ش��لب(  تتغير ذائبي�ة العديد من المواد بتغير 
درجة حرارة المذيب؛ فالسكر ال تزداد سرعة ذوبانه في الماء فقط إذا تم تسخين 
المحل�ول، بل يمكن إذابة كمية أكبر منه أيًضا. أما بعض المواد -ومنها كلوريد 
الصوديوم وكربونات الكالس�يوم- فال تزداد ذائبيتها بازدياد درجة حرارة الماء. 

ويبين الشكل 10 تأثير درجة الحرارة في ذائبية بعض المواد.

الذائبية في محاليل )�شائل – غاز(  إن زيادة درجة حرارة المذيب السائل تقّلل 
م�ن ذائبي�ة الغازات فيه على عكس محاليل س�ائل – صلب؛ فعند فتح علبة ش�راب 
غازي ساخنة تخرج الفقاقيع منها بصورة يصعب السيطرة عليها، في حين أن العلبة 
الباردة ال تكاد تفور. عندما ُتعبأ العلبة ُيضغط فيها كمية إضافية من غاز ثاني أكس�يد 
الكربون في الفراغ فوق السائل، وتؤدي زيادة الضغط إلى إذابة كمية أكبر من الغاز، 

وعند فتح غطاء العلبة يقل الضغط، فتقل ذائبية غاز ثاني أكسيد الكربون.

  ملاذا يقل مذاق املرشوب الغازي بصورة ملحوظة إذا تركت 
العلبة مفتوحة عدة أيام؟

المحاليل الم�ش��بعة  عند إضافة كمية من كربونات الكالس�يوم إلى 100جرام 
من الماء عند درجة حرارة 525س يذوب 0.0014جرام من الكربونات فقط، 

مالحظة التغريات الكيميائية
اخلطوات   

 خذ كأسين صغيرتين من الحليب.. 1
ف�ي . 2 الكأس�ين  إح�دى  ض�ع   

الثالج�ة، واألخرى على طاولة 
المطبخ.

 اترك الكأسين على هذه الحالة . 3
ليلة كاملة.

 تحذي�ر: ال تش�رب الحليب الذي 
يبقى خارج الثالجة.

كلت�ا . 4 التال�ي، ش�ّم  الي�وم  ف�ي   
الكأسين، وسجل مالحظاتك.

التحليل
ق�ارن رائح�ة الحلي�ب المبرد . 1

بالحليب غير المبرد.
ر الحاجة إلى وضع الحليب . 2 فسِّ

في الثالجة.

بع�ض  ذائبي��ة   تتغي�ر  10 ال�ش��كل 
الم�واد بزيادة درج�ة حرارة 

المذيب.
أيهم�ا  الرس��م  اس�تخ�دم 
يحوي كمية أكبر من كلوريد 
المحي�ط  م�اء  الصودي�وم: 

الساخن أم البارد؟

في املنزل
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الصيادل��ة يعتم���د األطب���اء 
عل��ى الصيادل����ة يف حتض�ري 
حمالي������ل الس�وائل الوريدية 
حي�ث  IV(Intravenous(؛ 
يب�دأ الصيادل�ة عمله�م بالدواء 
املرّكز الذي تزودهم به رشكات 
األدوية ليكون مذاًبا يف املحاليل 
الت�ي يقوم الصيادل�ة بإعدادها. 
وبإضافة الكمية املناسبة منها إىل 
كمية م�ن املذيب يت�م احلصول 
يطلب���ه  ال�ذي  الرتكي�ز  ع�ىل 
الطبيب. ك�ام يمكن حتضري أكثر 

من تركيز للدواء نفسه.

معدالت الذوبان
ارجع إلى كراسة التجارب العملية

تجربة عملية

وال ت�ذوب أي كمي�ة إضافي�ة منها. ويس�مى مثل ه�ذا المحلول المحلول المش�بع 
Saturated Solution ؛ أي أن�ه يحت�وي عل�ى كل ما يمكن إذابته من المذاب 
ف�ي الظروف المتاحة ويوضح الش�كل 11 محلواًل مش�بًعا. وإذا كان المحلول من 

نوع سائل – صلب فسوف تستقر الكمية اإلضافية من المذاب في قعر اإلناء.

يمك�ن تحضير محلول بإذابة كمية من المذاب أقل من الكمية الضرورية إلش�باعه، 
وعندئٍذ نقول إن المحلول غير مش�بع، مثل إذابة 50جراًما من السكر في 100جرام 
م�اء عن�د درجة ح�رارة 25˚س، فتكون كمية الس�كر أقل م�ن 204جرامات، وهي 
الالزمة إلشباع المحلول عند درجة الحرارة هذه. وغالًبا ما يستطيع المذيب الساخن 
إذاب�ة كمية أكبر من الم�ذاب فيه، وعندما يبرد المحلول المش�بع فإن بعض المذاب 
يترس�ب من المحل�ول. وإذا تم التبريد بب�طء تتبقى كمية إضافية م�ن المذاب مذابة 
لبعض الوقت تزيد على حدِّ اإلشباع ، وعندئذ يوصف المحلول بأنه فوق اإلشباع.

معدل الذوبان
تذوب بعض المواد سريًعا في محاليلها، بينما يحتاج بعضها اآلخر إلى وقت طويل 
ليذوب. وال تدل ذائبية المحلول على س�رعة ذوبانه، وإنما تدل على كمية المذاب 
الت�ي تذوب عن�د درجة حرارة معينة. ويمكن تس�ريع الذوب�ان بتحريك المحلول، 
أو بزيادة درجة حرارته، أو بس�حق المذاب وتفتيته إلى قطع صغيرة فتزداد مس�احة 

سطح المذاب المعرضة للمحلول، ويزداد معدل الذوبان.

 جزيئات المواد في حركة وتصادم دائمين، وعندما 
يصطدم بعضها ببعض ينتج عن ذلك تغير كيميائي. ومع زيادة درجة الحرارة تزداد 
حرك�ة الجزيئات فتزيد التصادمات، مما ُيس�ّرع حدوث التغير الكيميائي. ويحدث 
العكس عند خفض درجة الحرارة؛ إذ تقل حركة الجزيئات، فتقّل التصادمات، مما 
يبطئ من حدوث التغير الكيميائي. وُيوظف ذلك في عمل الثالجات؛ حيث تعمل 
عل�ى خفض درجة ح�رارة األطعمة، وم�ن ثمَّ إبط�اء التغير الكيميائ�ي، مما يحفظ 

األطعمة فترة أطول.

التركيز
ا أو ضعيًفا؟ إن المسؤول عن هذا هو نسبة  ما الذي يجعل طعم ش�راب الليمون قويًّ
كمي�ة الليم�ون إلى كمي�ة الم�اء، وبتغيير هذه النس�بة يمكن الحصول على ش�راب 
الليم�ون بتراكي�ز مختلف�ة. وتركي�ز Concentration المحلول يش�ير إلى كمية 
الم�ذاب بالنس�بة إلى كمي�ة المذيب في المحل�ول. وكثيًرا ما يت�م التعبير عن تركيز 
المحل�ول بأن�ه مرّكز أو مخّفف؛ عن�د مقارنة تراكيز المحاليل التي يتش�ابه فيها نوع 

 يحتوي البحر الميت على  ال�شكل 11
تراكي�ز عالي�ة م�ن المع�ادن 
الذائب�ة. فعندم�ا يتبخرالماء 
تتشكل المعادن على هيئات 

مختلفة.
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تطبيق العلوم
كيف تقارن الرتاكيز؟

ختتل�ف املحالي�ل بعضها عن بعض يف الرتكي�ز أو القوة؛ 
اعت�امًدا عىل كمي�ة املذيب واملذاب املس�تخدمة. فرشاب 
الربتق�ال مثاًل يك�ون لونه أغمق كل�ام زاد تركيزه؛ حيث 
تكون فيه كمية أكرب من مس�حوق العصري مذابة يف كمية 
ت إضاف�ة املزيد من املاء  املاء نفس�ها. ماذا حيدث إذا ت�مَّ

إىل املحلول؟
حتديد امل�شكلة

يوضح اجلدول الس�فيل مس�تويات تركيز خمتلفة ملحاليل 
يتخ�ذه الكربوهي�درات  م�ن  ن�وع  وه�و  اجللوك�وز، 

اجلس�م مصدًرا للطاقة. الح�ظ أّن الكمي�ة التي حيددها 
اجلدول بالنسبة للجلوكوز هي كتلته )باجلرام(، أما للامء 

فهي حجمه )باملللرت(.

حل امل�شكلة
يصف طبيب وصفة ملريض، وهي 1000مل من حملول 
اجللوكوز برتكيز 20%. كم جراًما من اجللوكوز جيب أن 

تضاف إىل 1000 مل ماء لتحضري هذا املحلول؟

٢١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠٢٠

١٠

٤
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الم�ذاب والمذي�ب تك�ون كمي�ة الم�ذاب ف�ي المحل�ول المركز أكب�ر مما في 
المحلول المخّفف في الكمية نفسها من المذيب.

د به�ا تركي�ز المحلول بدق�ة تحديُد النس�بة  م�ن األس�اليب الش�ائعة التي يح�دَّ
المئوية لحجم المذاب إلى حجم المحلول. فعندما يحتوي ش�راب على %30 
َيات  م�ن عصي�ر فاكهة يكون 70% من الش�راب ماًء وم�واد أخرى، منه�ا الُمحلِّ
وُمكِس�بات الطعم والرائحة. ومن المؤكد أن هذا الشراب مركز أكثر من شراب 
آخ�ر يح�وي 10% من عصير فاكه�ة مثاًل، ولكن�ه مخفف كثيًرا مقارنة بش�راب 

تكون نسبة العصير فيه 100% انظر الشكل 12.

 يمكن التعبير عن التراكيز بالنسبة المئوية. ال�شكل 12
حدد نسبة الماء في هذا العصير على افتراض 

عدم وجود مواد مذابة أخرى.
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اخترب نف�شك
قارن بين المادة النقية والمخلوط. أعط مثالين على . 1

كل منهما. 
ص�ف كي�ف تختل�ف المخالي�ط المتجانس�ة ع�ن . 2

المخاليط غير المتجانسة؟ 
وّضح كيف يتكون المحلول؟ . 3
حّدد اسم المحلول الفلزي من نوع صلب- صلب.. 4
ا.. 5 حّدد خاصية الماء التي تجعله مذيًبا عامًّ
صف طريقتين لزيادة سرعة ذوبان المادة.. 6
اس�تنتج لم�اذا ُيع�د من الض�روري إضاف�ة كلوريد . 7

الصوديوم إلى الماء عند صنع مثلجات منزلية؟
التفكير الناقد . 8

- للسوائل المستخدمة في محالت غسل المالبس 
الق�درة عل�ى إزال�ة الش�حوم والدهني�ات الت�ي 

اليستطيع الماء إزالتها. لماذا؟
- فّس�ر لم�اذا ُتصَنع حلق�ُة فتح علب المش�روبات 
الغازي�ة من س�بيكة ألومنيوم تختل�ف عّما تصنع 

منها األغطية نفسها؟

الخال�شة
املواد
العنا�ضر مواد نقية ل كن جتزئتها اإىل مواد اأب�ضط • 

بعمليات فيزيائية.
يتكون املركب من عن�ضرين اأو اأك بينهما روابط • 

كيميائية.
املخاليط واملحاليل

تكون املخاليط متجان�ضة اأو غري متجان�ضة.• 
يتكون املحلول من مذاب ومذيب.• 
التبلور والرت�ضيب من الطرائق املتبعة للح�ضول • 

على املواد ال�ضلبة من املحاليل.
اأنواع املحاليل

كن اأن تكون املذيبات واملواد الذائبة موادّ �ضلبة اأو • 
�ضائلة اأو غازية.

املذيب العام
يو�ضف املاء باأنه مذيب عام.• 
اجلزيء الذي تتوزع الإلكرتونات فيه ب�ضورة غري • 

منتظمة يكون جزيًا قطبيا.
ب�ضورة •  فيه  الإلكرتونات  تتوزع  الذي  اجلزيء 

منتظمة يكون جزيًا غري قطبي.
اأو •  الإلكرتونات  الذرات  فيه  تفقد  الذي  املركب 

تك�ضبها ي�ضمى مركًبا اأيونيا. 
ذوبان املواد

 •.املثل يذيب املثل ي�ضتخدم الكيميائيون مبداأ
الرتكيز

الرتكيز هو ن�ضبة كمية املذاب اإىل كمية املذيب.• 

اخترب نف�شك
1

المقارنة قارن بين المحاليل التالية: مخلوط . 9
الهيلي�وم والنيون، والبرونز )س�بيكة نحاس 

– قصدير(، وعصير الزنجبيل. 
تع�رف الس�بب والنتيج�ة عن��دما تش�تري . 10

بع��ض الم�واد الغذائي�ة من أح�د المتاجر 
فعلي�ك أن تحمله�ا إل�ى البي�ت إذا كان�ت 
درج�ة حرارة الج�و 25 ْس، أس�رع مما لو 

كانت درجة حرارة الجو 2 ْ س. 
ع�ن  درس�ت  م�ا  ض�وء  ف�ي  ذل�ك  فس�ر 

التفاعالت الكيميائية.

تطبيق المهارات
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األهداف 
تق�ارن بي�ن خصائ�ص األحم�اض  �

والقواعد.
التطبيقي�ة  � االس�تخدامات  تص�ف 

لألحماض والقواعد.
مقي�اس  � اس�تخدام��ات  توض�ح 

الرق�م الهيدروجين�ي pH لوصف 
ق�وة الحمض أو القاعدة.

تصف تفاعل الحمض مع القاعدة. �

األهمية
تعم�ل العدي�د م�ن املنتج�ات - ومنها 
البطاري�ات وامل�واد الق�ارصة لألل�وان 
وج�ود  بس�بب  لألل�وان(  )املزيل�ة 

األمحاض والقواعد فيها.

 مراجعة المفردات
اخلاصية الفيزيائية: أي صفة للامدة 
دون  قياسها  أو  مشاهدهتا  يمكن 

تغيري للامدة.
المفردات الجديدة 

الكاشف• احلمض• 

التعادل• أيون اهليدرونيوم• 

القاعدة• 

 •pH  الرقم اهليدروجيني

المحاليل الحمضية 
والمحاليل القاعدية

األحماض
م�ا الذي يجعل طع�م كل من عصير البرتق�ال والمخل�الت والحمضيات الذًعا؟ 
إن األحم�اض الموجودة في هذه األغذية وغيرها هي المس�ؤولة عن هذا الطعم. 
واألحم�اض Acids م�واد تطل�ق أيونات الهيدروجي�ن الموجبة +H ف�ي الماء، 
ويتح�د أي�ون الهيدروجي�ن مع ج�زيء ماء لتكوي�ن أي�ون الهيدروني�وم، كما في 
الش�كل 13. وأيون الهيدرونيوم Hydronium Ion له ش�حنة موجبة، وصيغته 

.H3O+

خ�ش��ائ�ش المحالي��ل الحم�ش��ية  م�ن خصائ�ص المحالي�ل الحمضي�ة الطعم 
ق أي ش�يء  الالذع. وبه يتميز وجود األحماض في الطعام. وعليك أن تحذر تذوُّ
في المختبر؛ فالعديد من األحماض تس�بب حروًقا ألنس�جة الجس�م، وهي كاوية 
يمكنها إلحاق الضرر بالعديد من المواد، وتس�بب تآكل األقمش�ة والجلد والورق 

وغيرها.

واألحم�اض موصل�ة للكهرباء؛ إذ تس�تطيع أيون�ات الهيدرونيوم نقل الش�حنات 
الكهربائي�ة، وله�ذا تس�تخدم األحماض في بع�ض البطاري�ات. وتتفاعل محاليل 

بعض األحماض بشدة مع أنواع من الفلزات، وينتج غاز الهيدروجين.

 يتح�د أي�ون هيدروجين مع ج�زيء م�اء لتكوين أي�ون الهيدروني�وم الموجب  ال�ش��كل 13
الشحنة.

حدد ما أنواع المواد التي تمثل مصدًرا أليونات الهيدروجين؟
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ا�ش��تخدامات الأحما�ش  لعلك تعرف بعض األحماض؛ فالخّل المس�تخدم في 
الطع�ام يحت�وي على حمض اإليثانويك، وتحتوي الحمضي�ات  - ومنها البرتقال 
والليم�ون - على حمض الس�تريك، ويحتاج جس�مك إلى حمض األس�كوربيك 
)فيتامي�ن c(، بينم�ا َيحقن النمل ضحيته عند لْس�عها بحم�ض الفورميك )حمض 

النمل(.

يظهر الش�كل 14 منتجات صنعت باس�تخدام األحماض؛ حيث يستخدم حمض 
الكبريتي�ك ف�ي صناعة األس�مدة والف�والذ والطالء والبالس�تيك، كما تس�تخدم 
األحماض ف�ي البطاريات، ويطل�ق عليها أحياًنا بطاريات األحماض. ويس�تخدم 
حم�ض الهيدروكلوري�ك ف�ي تنظي�ف الش�وائب ع�ن س�طوح األدوات الفلزية، 

ويستخدم حمض النيتريك في صناعة األسمدة والبالستيك واألصباغ.

ا في تكوين الكهوف  الحم���ش في البية  يلعب حمض الكربونيك دوًرا أساس�يًّ
وتش�كيل الهوابط والصواعد. يتكون حمض الكربونيك عندما يذوب ثاني أكسيد 
ن  الكربون في الماء. ويذيب هذا المحلول الحمضي كربونات الكالسيوم التي تكوِّ
صخور الكهوف الجيرية. ويشبه هذا ما يحدث عندما يسقط المطر الحمضي على 

المواقع األثرية، ويسّبب تآكل صخورها، كما يوضح الشكل 15.

عندما تتس�اقط قط�رات المحلول الحمضي من س�قف كهف عل�ى أرضيته يتبخر 
الم�اء فتق�ّل ذائبية ثاني أكس�يد الكرب�ون، ويتصاعد من المحل�ول، فتقّل حموضة 
المحلول، ومن ثم تقّل ذائبية الحجر الجيري، فيترسب الحجر الجيري، وتتشكل 

الصواعد والهوابط. 

م�شمار  على  التغريات  مالحظة 
حديدي يف م�شروب غازي.

اخلطوات 
الحظ كي�ف يبدو المس�مار في . 1

بداية التجربة.
صّب كمية كافية من المش�روب . 2

الغازي في كأس زجاجية.
ال�كأس . 3 ف�ي  المس�ماَر  أس�ِقط 

والحظ ما يحدث.
َدع المس�ماَر في الشراب طوال . 4

الليل، وشاهده في اليوم التالي.
التحليل

ص�ف م�ا ح�دث عندما أْس�ِقَط . 1
المسماُر في المشروب الغازي، 
وصْف َمظهَر المسمار في اليوم 

التالي.
ر تفاعل المسمار مع المشروب . 2 فسِّ

الغازي.

 يحتوي كل من هذه المنتجات على حمض، أو صنع باستعمال حمض.  ال�شكل 14
صف كيف تكون الحياة مختلفة لو لم تتوافر األحماض لصناعة هذه المواد؟
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المطر الحمضي

ال�شكل 15
ينت�ج عن اح�رتاق الوقود األحفوري مركب�ات كيميائية متنوع�ة، تنطلق إىل 
اهلواء اجلوي. بعض هذه املركبات يكون أمحاًضا ختتلط ببخار املاء، ثم هتطل 
ع�ىل س�طح األرض ع�ىل هيئة مط�ر أو ثلج، أو ضب�اب، وتعم�ل عىل تدمر 
البيئ�ة؛ حي�ث تقوم الرياح بحمله�ا مئات األميال، فتدمر الغابات ، وتس�بب 

تآكل الصخور، وتشكل خطًرا عىل صحة اإلنسان.

يتفاعل ثاين أكسيد الكربيت وأكاسيد النيرتوجني  ب  
مع بخار املاء، فتتكون حماليل قوية احلمضية منها 
.H2SO4 ومحض الكربيتيك HNO3 محض النيرتيك

اهليدرجين�ي  الرق�م  ج يص�ل 
)pH( للمطر احلميض يف 
بع�ض املناطق إىل ما دون 
2٫3  وهذا الرقم يقارب 

درجة محوضة املعدة. 

رق الوقود األحفوري يف  أ       يحُ
والسيارات  الطاقة  حمطات 
للحصول عىل الطاقة الرضورية 
ملامرسات اإلنسان، وتتسبب 
عملية االحرتاق هذه يف إطالق 
 SO2 ثاين أكس�يد الكربيت
إىل  النيرتوج�ن  وأكاس�يد 

الغالف اجلوي.

50



هيدروكسيد الكالسيوم
ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب 

شبكة اإلنرتنت
هيدروكسيد  اس�تخدامات  لتتعرف 

الكالسيوم.
ن�ش��اط ص���ف التف�اع������ل 
في�ه  يتح�ول  ال�ذي  الكيميائ�ي 
اجلري )كربونات الكالس�يوم( إىل 

هيدروكسيد الكالسيوم.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

القواعد
يس�تخدم الن�اس عادًة محالي�ل األمونيا لتنظي�ف النوافذ واألرضي�ات، وتختلف هذه 
 Bases المحالي�ل في خصائصها عن المحاليل الحمضية؛ فاألمونيا قاعدة. والقواعد
م�واد تتقب�ل أيون�ات الهيدروجين. فعن�د ذوبان قاعدة ف�ي الماء تنج�ذب إليها ذرات 
هيدروجين من بعض جزيئات الماء، وتتكون أيونات الهيدروكس�يد -OH. ولمعظم 
القواعد أيونات هيدروكس�يد تطلقه�ا عند ذوبانها في الماء؛ فهيدروكس�يد الصوديوم 
مث�اًل قاعدة وصيغته NaOH، وعندما يذوب في الماء تنفصل أيونات الصوديوم عن 

أيونات الهيدروكسيد.

خ�شائ�ش المحاليل القاعدية إن ملمس المحاليل القاعدية زلق كملمس الصابون، 
وطعمها مر. والقواعد أيًضا كاوية مثل األحماض؛ وتسبب الحروق والضرر لألنسجة. 
لذا فإياك أن تلمس أو تتذوق مادة لتعرف ما إذا كانت قاعدة أم ال. وتحتوي المحاليل 
القاعدية على أيونات، لذا فهي موصلة للكهرباء، ولكن القواعد بشكل عام أقل نشاًطا 

من األحماض عند التفاعل مع الفلزات.

ا�ش��تخدامات القواعد  يظهر الش�كل 16 بعض اس�تخدامات القواعد، وهي تدخل 
في صناعة الصابون واألمونيا والعديد من مستحضرات التنظيف؛ حيث تنتج القواعد 

أيونات الهيدروكسيد التي تتفاعل بشدة مع الدهنيات، وتزيل األوساخ.

وُتعد منظفات األفران والطباشير من األمثلة الشائعة على المنتجات التي تحتوي على 
قواعد. والدم أيًضا محلول قاعدي. ويستخدم هيدروكسيد الكالسيوم لتحديد خطوط 
المالع�ب الرياضية، كما يس�تخدم لمعالجة حموض�ة التربة في الحقول والبس�اتين. 
وهيدروكس�يد الصودي�وم قاع�دة قوي�ة تس�بب حروًق�ا ومش�كالت أخ�رى للصحة، 
وتستخدم في صناعة الصابون، وفي تنظيف األفران، وتسليك المجاري والمصارف.

منظف 
اأفران

�ضائل تنظيف 
ال�ضحون

مبي�س غ�ضيلملّمع زجاج

طبا�ضري

حبيبات 
ت�ضليك 
املجاري

�ضامبو

 يحت�����وي العدي���د من  ال�ش��كل 16
المنتج�ات - ومنها الصابون 
والطباش�ير-  والمنظ�ف��ات 
على قواع�د، أو ت�م تصنيعها 

باستعمال قواعد.
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pH الرقم الهيدروجيني
لعلك ش�اهدت أح�د المختصين يقيس الرق�م الهيدروجيني لماء الش�رب في محطة 
تحلي�ة المي�اه. الرق�م الهيدروجين�ي pH مقي�اس لحمضي�ة أو قاعدي�ة المحل�ول، 
وتت�ّدرج ِقَيُمُه بين صف�ر و 14. وتتدّرج قيم PH للمحالي�ل الحمضية بين صفر و7؛ 
فالمحالي�ل ذات الرق�م الهيدروجيني األقرب إلى صفر ه�ي األعلى حموضة، ومنها 
ا  حم�ض الهيدروكلوريك. أما الرقم 7 فيعني التع�ادل؛ أي ال يكون المحلول حمضيًّ
وال قاعديًّ�ا، ومن ذل�ك الماء النقي. أم�ا المحاليل ذات الرق�م الهيدروجيني األعلى 
م�ن 7 فتك�ون محاليل قاعدية. وتكون المحاليل ذات الرق�م 14 هي األعلى قاعدية، 
ومنها محلول هيدروكس�يد الصوديوم. ويظهر الش�كل 17 الرقم الهيدروجيني لعدد 

من المواد الشائعة.

ويرتبط الرقم الهيدروجيني pH مباشرة بتركيز أيونات الهيدرونيوم )+H3O( وأيونات 
الهيدروكس�يد )-OH(. وتح�وي المحالي�ل الحمضي�ة أيون�ات هيدروني�وم أكثر من 
أيون�ات الهيدروكس�يد. أم�ا المحاليل القاعدية فتح�وي أيونات الهيدروكس�يد أكثر من 
أيونات الهيدرونيوم. وأما المحاليل المتعادلة فتحوي أعداًدا متساوية من كال النوعين. 

  قارن عدد أيونات اهليدرونيوم بعدد أيونات اهليدروكسيد يف املحلول 
املتعادل؟

تدري��ج الرق��م الهيدروجين��ي pH  إن تدري�ج الرق�م الهيدروجيني لي�س تدريًجا 
�ا للقي�اس مثل الكتلة والحجم؛ حيث تكون كتلة جس�م مثاًل ضعف كتلة جس�م  خطيًّ
آخ�ر إذا كانت كتلة أحد الجس�مين 2كجم وكتلة اآلخر 1كج�م. أما في تدريج الرقم 
الهيدروجين�ي فنقص�ان pH للحم�ض بمقدار درج�ة يعني أن الحمضية تزيد عش�رة 
أضع�اف. فإذا كان الرقم الهيدروجيني لحمض 2 ولحمض ثان1 فال يكون الحمض 
الثاني أكثر حمضية من األول بمقدار الضعف، بل تكون حمضيته عشرة أمثال حمضية 
األول. ولتحديد فرق قوة الحمضية اس�تخدم العالقة:10ن؛ حيث )ن( الفرق بين قيم 

pH 1 و 3 هو 2، إذن فرق الحمضية 210=100 مرة. pH. فالفرق بين قيمتي 

 pH اهلي�دروجين�ي  ال�رق�م 
ال تس�تطيع أغل�ب املخلوقات 
األوس�اط  يف  العي�ش  احلي�ة 
ذل�ك  وم�ع  القوي�ة.  احلمضي�ة 
حتت�اج بعض أن�واع البكترييا إىل 
بيئ�ة محضي�ة لتعي�ش وتتكاث�ر. 
وقد وج�د يف بع�ض ينابيع املياه 
احل�ارة أنواع من البكترييا تعيش 
يف أوساط محضية يرتاوح رقمها 

اهليدروجيني بني 1 و3.

              

املرشوبات الغازية

 يصنِّف مقياس الرقم  ال�ش��كل 17
 pH الهي�دروج�ين��ي 
الم�واد إل�ى حمضية أو 

قاعدية أو متعادلة.
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ق��وة الأحما���ش والقواعد هن�اك فرق في ق�وة الحموضة بين أحم�اض المواد 
الغذائي�ة واألحماض الكاوي�ة التي يمكن أن تحرق الجل�د؛ فأحماض األغذي���ة 
أحم�اض ضعيف�ة، أم�ا األحماض الكاوي�ة التي يمكن أن تحرق أنس�جة الجس�م 
وتتلفها فهي أحماض قوية. وترجع قوة الحمض إلى سهولة انفصاله إلى أيونات، 
أو إطالق�ه أيون�ات الهيدروجين عند ذوبان�ه في الماء. ففي الش�كل 18، لكل من 
حمض الهيدروكلوريك وحمض اإليثانويك )الخل( التركيز نفسه، ولكن حمض 
الهيدروكلوريك القوي أطلق أيونات هيدرونيوم أكثر كثيًرا من حمض اإليثانويك 
الضعيف. وبزيادة أيونات الهيدرونيوم في المحلول يقل الرقم الهيدروجيني pH؛ 
وكلم�ا قل pH للمحلول كان أش�د حموضة. وقوة القواعد مرتبطة أيًضا بس�هولة 
انفصالها إلى أيونات، أو إطالقها أليونات الهيدروكس�يد عند ذوبانها في الم��اء. 

ويظهر الجدول 2 القوة النسبية لبعض األحماض والقواعد الشائعة.

  ما الذي يدد قوة احلمض أو القاعدة؟

ال يش�ترط ف�ي الحم�ض المحت�وي عل�ى ذرات هيدروجي�ن أكث�ر- مثل حمض 
الكربوني�ك H2CO3 - أن يك�ون أق�وى م�ن الحم�ض المحت�وي عل�ى ذرات 
هيدروجي�ن أقل مث�ل حمض النيتري�ك HNO3؛ فقوة الحمض مرتبطة بس�هولة 
إطالق�ه أيون�ات الهيدروجين، وليس بع�دد ذرات الهيدروجين في�ه، لذا فحمض 

النيتريك أقوى من حمض الكربونيك.

HCl اهليدروكلوريك
H2SO4 الكربيتيك
HNO3 النيرتيك

NaOH هيدروكسيد الصوديوم
KOH هيدروكسيد البوتاسيوم

NH3 األمونيا
Al(OH)3 هيدروكسيد األلومنيوم

Fe(OH)3 (III)هيدروكسيد احلديد

CH3COOH (اخلل) االيثانويك
H2CO3 الكربونيك

H2C6H6O6 األسكوربيك







 

الهيدروكلوري�ك   حمض  ال�ش��كل18
ي�ذوب ف�ي الم�اء منفص�اًل 
بس�هولة إلى أيونات، وذلك 
بخالف حم�ض اإليثانويك 
ال�ذي ال ينفص�ل بس�هولة، 
ويوج�د معظم�ه ف�ي الم�اء 

على هيئة جزيئات.

محض اهليدروكلوريك

أيون اخلالت

محض اإلثانويك (اخلل)

أيون محض اإلثانويك
الكلوريد

                         أيون 
اهليدرونيوم

+
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pH  

الكواشف
 Indicators م�ا الطريقة اآلمنة لمعرف�ة حمضية محلول أو قاعديته؟ الكواش�ف
مركب�ات تتفاعل م�ع كل من المحاليل الحمضية والقاعدي�ة وتعطي ألواًنا مختلفة 
بحسب قيمة الرقم الهيدروجيني pH للمحلول. وبعض الكواشف - ومنها ورق 

تباع الشمس - تكون على هيئية أوراق.

عند وضع ورقة تباع الش�مس الزرقاء ف�ي محلول حمضي يتحول لونها إلى اللون 
األحم�ر. أم�ا إذا وضعت ورقة تباع الش�مس الحمراء في محل�ول قاعدي فيصبح 
لونها أزرق. وتغير بعض الكواش�ف ألوانها ضم�ن مدى من قيم pH، فيظهر لون 

مختلف لكل قيمة من قيم الرقم الهيدروجيني.

التعادل
تسبِّب بعض األطعمة -وبخاصة الكثيرة التوابل- حموضة للمعدة )الحرقة(. وعندما 

تتناول أقراًصا مضادة للحموضة تشعر بتحسن. ما مضاد الحموضة؟ وكيف يعمل؟ 

َتنتج آالم المعدة والجهاز الهضمي عن زيادة حمض الهيدروكلوريك في المعدة. 
ومع أن هذا الحمض يعمل على هضم الطعام إال أن زيادته تؤدي إلى تهييج المعدة 
والقن�اة الهضمية، وحينئٍذ يلزم الش�خَص تناوُل أقراص مض�ادة للحموضة، وهي 
ُتصنع عادة من هيدروكس�يد الماغنس�يوم Mg)OH(2؛ حي�ث تعمل على معادلة 
الحمض الزائ�د. والتعادل Neutralization هو تفاعل حمض مع قاعدة، ينتج 
عن�ه مل�ح وماء. وقد ُس�ّمي بذل�ك ألن الحمض والقاع�دة يختفي�ان أو يتعادالن. 
ويوض�ح الش�كل 19 الكميات النس�بية ل�كل من أيون�ات الهيدروني�وم وأيونات 

.pH 14 و pH الهيدروكسيد بين قيم صفر

  ما نواتج تفاعل التعادل؟

الكواشف 
ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب 

شبكة اإلنرتنت
لتتعرف أنواع الكواشف.

تعم�ل  كي�ف  ص�ف  ن�ش��اط 
يف  كالكواش�ف  النب��ات���ات 
واملحاليل  احلمضي�ة  املحالي�ل 

القاعدية؟

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

 يكون pH للمحلول أقل  ال�ش��كل 19
-يعن�ي أكث����ر حمضي���ة 
- عن�دم�ا تكث�ر في�ه كمي�ة 

أيونات الهيدرونيوم.
حدد ما الذي يجعل محلواًل 
رقم�ه الهي������دروجيني 7 

متعاداًل؟
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محل�ول  تفاع�ل   عن�د  20 ال�ش��كل 
حمض�ي م�ع آخ�ر قاع�دي 
الهيدرونيوم  أيونات  تتفاعل 
الهيدروكس�يد  وأيون�ات 

لتكوين الماء.
ح�دد لم��اذا يتغي�����ر الرقم 
الهيدروجيني pH للمحلول؟

كي��ف يحدث التعادل؟ من المعل�وم أن جزيء الماء يتكون من ذرتي هيدروجين 
وذرة أكسجين. ويظهر في الشكل 20 أيون هيدرونيوم يتفاعل مع أيون هيدروكسيد 
لَينت�ج جزيئان م�ن الماء. ويحدث مثل هذا التفاعل عن�د تعادل حمض مع قاعدة؛ 
إذ تتفاعل أعداد متس�اوية من أيونات الهيدرونيوم وأيونات الهيدروكس�يد لتكوين 

الماء. والرقم الهيدروجيني pH للماء النقي هو 7؛ أْي أن الماء النقي متعادل.

  ماذا يدث لكل من األمحاض والقواعد خالل التعادل؟

اخترب نف�شك
ح�دد األيون�ات الت�ي تنتجه�ا كل م�ن األحم�اض . 1

والقواع�د ف�ي الم�اء، واذك�ر خاصيتي�ن ل�كل م�ن 
األحماض والقواعد.

اذكر أس�ماء ثالث�ة أحماض وثالث قواع�د، واكتب . 2
قائمة باالستخدامات المنزلية أو الصناعية لكل منها.

وض�ح ارتباط تركي�ز أيونات الهيدروني�وم وأيونات . 3
.pH  الهيدروكسيد بالرقم الهيدروجيني

التفكي�ر الناقد كيف يمكن لش�ركة تس�تخدم حمًضا . 4
ا أن تعالج انسكابه على أرضية المصنع؟ قويًّ

الخال�شة
الأحما�ش والقواعد

الأحما�س مواّد تطلق اأيونات الهيدروجني املوجبة • 
يف املاء.

القواعد مواّد ت�ضتقبل اأيونات الهيدروجني • 
)تطلق الهيدروك�ضيد( يف املاء.

املحاليل احلم�ضية والقاعدية مو�ضلة للكهرباء.• 
pH الرقم الهيدروجيني

الرقم الهيدروجيني pH مقيا�س حلم�ضية املحلول • 
اأو قاعديته.

يرتاو مد الرقم الهيدروجيني pH بني �ضفر • 
.1و
التعادل

التعادل تفاعل حم�س مع قاعدة لإنتاج امللح واملاء.• 

اخترب نف�شك
2

www.obeikaneducation.com :ملزيد من االختبارات القصرة، ارجع إىل املوقع اإللكرتوين عبر المواقع اإللكترونية العلـــــوم

ح�ل معادلة بخطوة واحدة  ك�م تزيد حمضية . 5
محل�ول رقم�ه الهيدروجين�ي 2 على محلول 
رقم�ه الهيدروجين�ي6؟ وك�م تزي�د قاعدي�ة 
محل�ول رقم�ه الهيدروجين�ي 13 عل�ى آخر 

رقمه الهيدروجيني 10؟

تطبيق الريا�شيات

+

جزيئات ماء

+

جزيئات ماء

+

جزيئات ماء

+

جزيئات ماء

+

جزيئات ماء

+

جزيئات ماء

+

جزيئات ماء

+

جزيئات ماء
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استقصاء
من واقع احلياة

56

األهداف

تح��دد الحمضي�ة أو القاعدية  �
المحالي�ل  م�ن  لع�دد  ا  نس�بيًّ

الشائعة. 

تقارن بي�ن قوة الحمض وقوة  �
القاع���دة لع��دد من المحاليل 

الحمضية والقاعدية. 

المواد واألدوات
9 أنابيب اختبار صغرية. • 
حامل أنابيب اختبار.• 
عص�ري ملف�وف أمح�ر مرك�ز يف • 

علبة قطارة.
ملص�ق حتت�وي •  عليه�ا  قواري�ر 

عىل: أمونيا منزلية، حملول صودا 
اخلب�ز، حملول الصاب�ون، حملول 
اهليدروكلوري�ك برتكيز  مح�ض 
1.0 م�ول/ ل�رت، خ�ل أبيض، 
رشاب غ�ازي غ�ري مل�ون، ماء 

مقطر.
قلم زيتي.• 
9 قطارات.• 

إجراءات السالمة

تحذير: الكثير من األحماض والقواعد 
س�اّمة وحارق�ة للجل�د. الب�س النظارة 
الواقية والقفازين ف�ي جميع األحوال. 
وأخبر معلمك حااًل إذا انسكبت مادة، 
واغسل يديك بعد االنتهاء من التجربة. 

قياس الرقم الهيدروجيني
باستخدام الكواشف الطبيعية

 سؤال من واقع الحياة 
 .pH تعلم�ت أن الكواش�ف م�واد يتغي�ر لونه�ا عندم�ا يتغي�ر الرق�م الهيدروجيني
وعصي�ر الملفوف األحمر كاش�ف طبيعي. كيف يمكن اس�تخدام عصير الملفوف 
 pH ا لعدد من المحاليل؟ وكي�ف تقارن بين قيم األحم�ر في تحديد قيم pH نس�بيًّ

لمحاليل مختلفة؟ 
 الخطوات 

 ار�ش��م جدواًل لتدوين أس�ماء المحاليل التي س�تختبرها، واأللوان التي يسببها . 1
إضافة كاشف عصير الملفوف األحمر إليها، والقوة النسبية للمحاليل.

 سجل على كل أنبوب اختبار اسم الحمض أو القاعدة الذي سيوضع فيه. . 2
 امأل األنابيب إلى نصفها بالمحاليل التي ستختبرها. . 3

تحذير: إذا انس�كبت أي س�وائل ف�ي منطقة العمل أو عل�ى جلدك فاغس�لها بالماء حااًل، 
وأخبر المعلم بذلك.

 أضف عشر قطرات من كاشف عصير الملفوف إلى كل من المحاليل التي سيتم . 4
اختبارها. ورّج كل أنبوب بلطف ليختلط عصير الملفوف بالمحلول.

 لح وسجل لون كل محلول في جدول البيانات.. 5
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pH مقيا�ش الرقم الهيدروجيني
القوة النسبية للحمض 

لون عصر امللفوفأو القاعدة

محض قوي

محض متوسط القوة

محض ضعيف

حملول متعادل

قاعدة ضعيفة

قاعدة متوسطة القوة

قاعدة قوية

 تحليل البيانات 
 ق��ارن مالحظاتك بج�دول مقياس الرق�م الهيدروجيني pH الذي . 1

ت�راه. ودّون ف�ي جدول البيانات القوة النس�بية للحم�ض أو القاعدة 
لكل محلول تم اختباره.

 اعم��ل قائمة بالمحاليل مرتبة بحس�ب مقي�اس الرقم الهيدروجيني . 2
ابتداًء من أشدها حمضية وانتهاًء بأشدها قاعدية.  pH

 االستنتاج والتطبيق  

 �شنف المحاليل إلى حمضية أو قاعدية.. 1

 ح��ّدد م�ا المحل�ول ال�ذي كان الحم�ض في�ه أضع�ف؟ وم�ا . 2
المحل�ول الذي كانت القاع�دة فيه أقوى؟ وم�ا المحلول الذي 

كان أقرب إلى التعادل؟

 توق��ع اعتم�اًدا على بيانات�ك، ما األيون الذي يعم�ل على التنظيف ف�ي المحاليل: األموني�ا، الصابون، صودا . 3
الخبز؟

 تكوين فرضية 

كّون فرضية تفسر لماذا كان محلول الصابون أقل قاعدية من محلول األمونيا الذي له التركيز نفسه؟

م�ن  عليه�ا  حصل�ت  الت�ي  البيان�ات  اس�تعمل 
االس�تقصاء يف عم�ل ملصق�ات للمحالي�ل التى 
اختربهت�ا، واكت�ب الق�وة النس�بية ل�كل حمل�ول، 
واكتب أي معلومة عن احتياطات السالمة تعتقد 

أهنا مهمة عىل كل ملصق. 

ببياناتك




المحاليل المالحة
قياسية في العلوم أرقــــام

هل تعلم... 

البحر محلول ملح ميا ا

والكالس�يوم  واملاغنس�يوم  الصودي�وم  أيون�ات  متث�ل 

والبوتاس�يوم والكلوري�د والكربيت�ات 99% م�ن أيونات 

النيرتوج�ني  في�ه  الغ�ازات  وأكث�ر  البح�ر.  يف  األم�الح 

واألكسجني وثاين أكسيد الكربون واألرجون والنيون. 

تصتر الدموع واللعا  الكثير من ال�صفات

فكالمه�ا حمل�ول ملح�ي ي�ؤدي إىل محايت�ك م�ن البكترييا 

الضارة، وحيافظ عىل رطوبة األنس�جة، ويساعد عىل انتشار املواد املغذية. ويتكون اللعاب من املاء 

بنسبة 99%، والباقي 1% جمموعة من األيونات تضم الصوديوم، والعديد من الربوتينات.

ا يا وتر صثر بحار العالم انخفاا

البحر امليت يف األردن؛ حيث يقع يف منطقة هي األشد انخفاًضا يف العامل. 

ا، ومعدل األمطار السنوية  وكمية املياه التي تصب فيه من األهنار قليلة نسبيًّ

ال تتعدى 10 سم يف شامله، و5 سم يف جنوبه. ومنطقته حارة وجافة، لذا 

ا، مم�ا يزيد من ملوحت�ه. ويصل تركيز  ف�إن مع�دل تبخر امل�اء منه كبري جدًّ

األم�الح في�ه 35 جراًم�ا/100 ج�رام م�اء؛ أي عرشة أضعاف متوس�ط 

تركيزه�ا يف مي�اه البحار واملحيطات األخرى، لذا فهو خيلو من األس�امك، 

وتكاد تنعدم فيه احلياة.

المل يخفف الم

مة؛ فهو يقاوم البكترييا التي تسبب التهابات القصبة اهلوائية. ُيعد ماء الغرغرة املالح مادة ُمعقِّ
ا  ار�شم �شكاًل بياني

ابحث يف املصادر املختلفة ومنها شبكة اإلنرتنت عن أيونات العنارص األخرى يف ماء البحر، وصّمم رساًم 

ُيظهر الكميات املوجودة ألكثر عرشة أمالح شيوًعا يف لرت من ماء البحر.

البحر امليت
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تصور األفكار الرئيسة

مراجـعــة األفـكـار الرئيـســة

ان�ضخ اخلريطة املفاهيمية التالية التي تتعلق بت�ضنيف املادة، واأكملها

دليل مراجعة الفصل
الدرس األول المحاليل والذائبية

العناص�ر والمركبات مواد نقي�ة؛ ألن تركيبها ثابت. . 1
أما المخاليط فليست مواد نقية.

مكوناته�ا . 2 تختل�ط  ال  المتجانس�ة  غي�ر  المخالي�ط 
بانتظام. أما المخاليط المتجانس�ة فتختلط مكوناتها 
بانتظ�ام عل�ى المس�توى الجزيئ�ي، وتس�مى أيًض�ا 

المحاليل.
يمك�ن أن تك�ون الم�واد المذاب�ة والم�واد المذيب�ة . 3

غازات أو سوائل أو مواد صلبة.
الم�اء مذيب عام يمكن أن يذي�ب العديد من المواد . 4

المختلفة؛ ألن جزيئاته قطبية، والمثل يذيب المثل.
تتأثر الذائبية بدرجة الحرارة والضغط.. 5
المحالي�ل يمك�ن أن تكون غير مش�بعة، أو مش�بعة، . 6

أو فوق اإلش�باع؛ اعتماًدا عل�ى كمية المذاب الذائبة 
مقارنة بذائبية المذاب في المذيب. 

تركيز المحلول هو كمية المذاب في حجم معين من . 7
المذيب.

الدرس الثاني  المحاليل الحمضيـــة 

والمحاليل القاعدية

األحم�اض تطل�ق أيون�ات الهيدروجي�ن +H وتنتج . 1
أيونات الهيدرونيوم عند ذوبانها في الماء. والقواعد 
تس�تقبل أيون�ات +H وتنت�ج أيونات الهيدروكس�يد 

-OH عند ذوبانها في الماء.

يعب�ر مقي�اس الحموض�ة pH ع�ن تركي�ز أيون�ات . 2
الهيدروني�وم وأيونات الهيدروكس�يد ف�ي المحاليل 

المائية.
في تفاعل التع�ادل، يتفاعل حمض مع قاعدة وينتج . 3

عن التفاعل ملح وماء. 

كن اأن تكون كن اأن تكون كن اأن تكون كن اأن تكون

ترتكب منترتكب منترتكب منترتكب من













املادة 
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222222222
ا�شتخدام المفردات

امأل الفراغ فيما يلي بالكلمة المناسبة:

قيمة .................... للقاعدة أكثر من 7.. 1

كمية المذاب في محلول تمثل ...................... 2

كمية المذاب التي تذوب في 100جرام من المذيب . 3
تمثل ....................

.............. مادة تذوب لتكوين محلول.. 4

التفاعل بين حمض وقاعدة يسمى ................... 5

.................... لها تركيب ثابت. . 6

تثبيت الم���فاه������يم
اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 

أي مما يلي محلول؟. 7

ج�. النحاس أ. الماء النقي    

د. الخل ب.كعكة الزبيب  

أي نوع من المركبات التالية ال يذوب في الماء؟. 8

ج�. غير القطبية أ. القطبية   

د. المشحونة ب. األيونية    

ما نوع جزيء الماء؟. 9

ج�. غير قطبي أ. قطبي   

د. راسب ب. أيوني   

م�اذا يمثل الم�اء عند إذاب�ة مركبات الكل�ور في ماء . 10
التربة؟ 

ج�. المحلول أ. السبيكة   

د. المذاب ب. المذيب    

أي مما يلي يمكن التقليل منه للحد من ذوبان المادة . 11
الصلبة في السائل؟

ج�. درجة الحرارة أ. حجم الجزيئات  

د. حجم العبوة  ب. الضغط    

أي األحماض التالية يستخدم في العمليات الصناعية . 12
لتنظيف الفلزات؟

ج�. الكبريتيك أ. الهيدروكلوريك  

د. النيتريك ب. الكربونيك   

م�ن . 13 100ج�رام  بإضاف�ة  محل�ول  تحضي�ر  ت�م  إذا 
إل�ى   NaOH الصل�ب  الصودي�وم  هيدروكس�يد 

1000مل ماء. فماذا تمثل المادة الصلبة NaOH؟

ج�.مذيب أ. محلول   

د. مخلوط ب. مذاب    

أيُّ التراكيز المتساوية اآلتية ينتج أيونات هيدرونيوم . 14
أكثر في محلول مائي؟

ج�. الحمض القوي أ. القاعدة القوية  

د. الحمض الضعيف ب. القاعدة الضعيفة  

العص�ارة الصف�راء س�ائل حمض�ي يف�رزه الجس�م . 15
للمساعدة على الهضم، وتركيز أيونات الهيدرونيوم 

فيه عال. ما الرقم الهيدروجيني المتوقع له؟

ج�. أقل من 7 أ. 11   

د. أكبر من 7 ب. 7   

ما ال�ذي يحدث لحم�ض معدتك عندم�ا تبتلع حبة . 16
مضاد للحموضة؟

ف ج�. ُيخفَّ أ. يصبح أكثر حمضية  

د. يتعادل ب.يزداد تركيزه  
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222222222
التفك��ير الن�����اق�������د

وض�ح  ظ�روف تك�ّون البل�ورات والرواس�ب ف�ي . 17
المحاليل.

وضح كيف تحصل على محلول مخّفف من حمض . 18
قوي؟

اس�تخلص النتائ�ج يض�اف مان�ع التجم�د ف�ي مب�رد . 19
الس�يارة )الرادياتي�ر( لمنع تجمد الماء فيه في أش�هر 
البرد. ويقوم أيًضا بمن�ع غليان الماء أو ارتفاع درجة 

حرارته فوق درجة الغليان . كيف يقوم بذلك؟
استخدم التوضيح التالي لإلجابة عن السؤال 20.

      

األليزارين

�ر يس�تخدم الكيميائي�ون كواش�ف مختلف�ة. من . 20 فسِّ
المه�م اس�تخدام الكاش�ف الصحي�ح؛ حي�ث يتغير 
اللون عند الرقم الهيدروجيني المناسب، وإال كانت 
النتيجة مضللة. اعتماًدا على الش�كل، ما الكواش�ف 
الت�ي تس�تخدم ليتغي�ر الل�ون عن�د كل م�ن القيمتين 

2و8؟

�ح يمكن لجزيئات الم�اء أن تنفصل إلى أيونات . 21 وضِّ
+H و-OH. ومن المعل�وم أن الماء مادة مترددة، أْي 

يمك�ن أن تمّث�ل حمًضا أحياًنا وقاع�دة أحياًنا أخرى 

في التفاعالت الكيميائية. كيف يحدث ذلك؟

ص�ف كي�ف يتك�ون محل�ول )س�ائل– صل�ب(؟ . 22
محل�ول  ع�ن  المحل�ول  ه�ذا  يختل�ف  وكي�ف 
)س�ائل–غاز(؟ وكيف يختلف ه�ذان االثنان عن 
محل�ول )س�ائل– س�ائل(؟ أع�ِط مث�ااًل عل�ى كل 

ن�وع.

ق�ارن بي�ن المخالي�ط المتجانس�ة والمخالي�ط غي�ر . 23
المتجانسة من خالل مخاليط مستخدمة في الحياة.

ك�ّون فرضية يفور الش�راب الغازي الداف�ئ أكثر من . 24
الب�ارد عند فتح علبته. فّس�ر ذلك معتم�ًدا على ذائبية 

ثاني أكسيد الكربون في الماء.
اأن�ش���طة تق���ويم الأداء

كتابة مقالة اكت�ب مقالة توضح فيها االختالفات بين . 25
المادة النقية والمخلوط.

استخدم الشكل أدناه لإلجابة عن السؤال 26.

ر . 26 الذائبية  مس�تخدًما الرسم البياني للذائبية أعاله، قدِّ
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كلوريد البوتاسيوم
كلوريد الصوديوم

درجة احلرارة (  ْس )



ذائبية كل من كلوريد البوتاسيوم وكلوريد الصوديوم 
في الماء عند 80˚س.

تركي�ز العصي�ر  إذا عمل�ت ش�راًبا ف�ي وع�اء س�عته . 27
1000 م�ل، فم�ا حج�م مس�حوق العصي�ر ال�ذي 
وضعته فيه لتكون نس�بة العصير في الش�راب 18%؟

تطبيق الريا�شيات
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اختبار مقننالوحدة 
ا�صلة اختيار من متعدد ولا ا

استخدم الصورة يف اإلجابة عن السؤال 1.

العلمي�ة توضحه�ا الص�ورة . 1 الطريق�ة  أي خط�وات 
أعاله؟

أ. املالحظة          ج�. الفرضية 
ب. استخالص النتائج     د. مجع البيانات وحتليلها

ما الذي يصف أو يتوقع سلوك األشياء يف الطبيعة؟. 2
أ. الفرضية          ج�. االستنتاج 

ب. القانون         د. النظرية
عند دراس�ة العالقة ب�ني ذائبية م�ادة ودرجة احلرارة، . 3

يكون املتغري املستقل هو:
أ. كتلة املادة         ج�. ذائبية املادة
ب. درجة احلرارة         د. كتلة املذيب

تعّد أجهزة احلاسوب واملجاهر من األمثلة عىل:. 4
أ. الفرضيات         ج�. التقنية
ب. املتغريات        د.الثوابت

أي مما يأيت يستعمل يف اختبار الفرضية؟. 5
أ. التجربة         ج�. القانون

ب. النظرية          د. املتغري
استخدم الشكل أدناه يف اإلجابة عن السؤالن 6 و 7.

تركيب الهواء اجلوي

78 نيرتوجني

اأك�شجني 
21

بخار ماء، وثاين اأك�شيد الكربون، 
1 وغازات اأخرى

أي مما يأيت يصف الغالف اجلوي؟. 6
ج�. راسب أ. مشبع  

د. كاشف ب. حملول  
ما الغاز الذي يعّد مذيًبا للهواء اجلوي؟. 7

ج�. بخار املاء أ. النيرتوجني 
د. ثاين أكسيد الكربون ب. األكسجني 

ما اخلاصية التي تشرتك فيها املحاليل املائية؟. 8
أ. حتتوي عىل أكثر من ثالث مواد مذابة.

ب. ال يوجد فيها مواد صلبة أو غازية مذابة.
ج�. مجيعها عالية الرتكيز.

د. املاء هو املذيب فيها.
استخدم الرسم يف اإلجابة عن السؤال 9.

ماء
ام 
جر
 10
0 /
ام 
جر
ية 
ائب
لذ
ا

�شكر

الذائبية

درجة احلرارة )o�ش(

كلوريد البوتا�شيوم

520
480
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400
360
320
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200
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120
80
40
0
0         10       20        30       40       50       60       70       80       90

ما العبارة الصحيحة مما يأيت؟. 9
أ. كلوريد البوتاسيوم أكثر ذوباًنا يف املاء من السكر.
ب. بازدياد درجة حرارة املاء تقل ذائبية كلوريد البوتاسيوم.

ج�. السكر أكثر ذوباًنا يف املاء من كلوريد البوتاسيوم.
د. ال تؤثر درجة حرارة املاء يف ذائبية املادتني.
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اختبار
مقنن

ا�صلة اإجابات الق�صة الثا ا
استخدم الصورة أدناه يف اإلجابة عن السؤال 10.

  أكمل اجل�دول بتحدي�د ما إذا كان�ت كل مجلة فيه متثل .10
مالحظة، أو استنتاًجا أو فرضيًة.

مالحظةاجلم��ل����ة
اأو ا�شتنتاج اأو فر�شية













كيف تصبح الفرضية نظرية؟.11
ماذا حيدث إذا مل تدون املالحظات كام ينبغي؟.12
ما الفرق بني االستنتاج والفرضية؟.13

استخدم الصورة يف اإلجابة عن السؤال 14.

ما نوع املخلوط؟ اذكر ثالثة أمثلة عليه..14

  امل�ذاب يف صورة حبيبات أو قط�ع يذوب أرسع منه .15
إذا كان يف صورة قطعة كاملة. فس ذلك.

  ق�ارن بني تركي�ز املحلول�ني: املحل�ول )أ( يتكون من .16
5 جرام�ات كلوري�د الصوديوم مذاب�ة يف 100 جرام 
م�اء، واملحل�ول )ب( يتكون م�ن 27 ج�رام كلوريد 

الصوديوم مذابة يف 100 جرام ماء.
 ص�ف كي�ف تس�تخدم أوراق تباع الش�مس لتحديد .17

الرقم اهليدروجيني pH ملحلول؟

ا�صلة اإجابات افتوحة الثالث ا

  ملاذا تش�كل التجارب عىل النبات مش�كالت أقل مما .18
لو أجريت عىل اإلنسان؟

  اف�رتض أن عاملً�ا ي�درس مرًض�ا ما مث�ل السطان، .19
ف�ام أمهية التواص�ل يف املعلومات الت�ي جيدها؟ اذكر 
عدة طرائق يتواصل هبا العل�امء لتبادل البيانات التي 

جيدوهنا.
  وض�ح م�ن خ�الل قطبي�ة جزيئ�ات امل�اء املوضح يف .20

الشكل كيف يذيب املاء املركبات األيونية؟

H

H O

H

H

�شحنة جزئية �شالبة

�شحنة جزئية موجبة
  ملاذا تعّد املرشوب�ات الغازية من حماليل )سائل-غاز(؟.21
  ف�س تغري نس�بة الغاز إىل الس�ائل مع الزم�ن يف علبة .22

املرشوب الغازي املفتوحة.
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المادة والطاقة الوحدة
 ال ي ةلع ما

لل 
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غ��اًزا  العلم��اء  ب  الما�ش��ي، ج��رَّ الق��رن  اأواخ��ر ثالثيني��ات  ف��ي 
جدي��ًدا كان��وا ياأملون اأن يك��ون مب��رًدا منا�ش��ًبا للثالجات حيث 
قام��وا بم��لء ع��دة اأ�ش��طوانات معدني��ة به��ذا الغ��از، وحفظوها 
ف��ي الجلي��د الجاف. وعن��د فتحه��ا فوج��وا باختف��اء الغاز واأن 
الأ�ش��طوانات قد طليت من الداخل بم�ش��حوق اأبي�ش �شلب وزلق. 
لق��د خ�ش��ع الغ��از لتغي��رات كيميائي��ة فق��د تك�ّش��رت الرواب��ط 
الكيميائي��ة ف��ي جزيات��ه وت�ش��ّكلت رواب��ط جدي��دة، فتحول��ت 
م��ادة الغاز اإلى م��ادة اأخرى مختلف��ة تماًما. والأكث��ر غرابة اأن 
الم��ادة البي�ش��اء المتكون��ة كانت اأكثر م��ادة زلقة تم الح�ش��ول 
عليها حتى ذلك الوقت.  وبعد �ش��نوات من اكت�ش��اف هذه المادة، 
ح�ش��ل مبدع فرن�ش��ي على بع�شها لي�ش��عها على اأدوات ال�شيد لمنع 
ت�ش��ابك الخي��وط، ولحظت زوجته م��ا يفعل��ه، فاقترحت عليه 
و�ش��ع الم��ادة على �ش��طح المق��الة لمنع الت�ش��اق الطع��ام، ففعل.

وكان ه��ذا بداي��ة ظه��ور اأوان��ي الطب�� غي��ر الال�ش��قة.



أخرى  مواقع  أي  أو   www.obeikaneducation.com اإللكتروني  الموقع  إلى  ارجع 
للبحث عن فكرة أو موضوع يمكن أن يكون مشروًعا تنفذه.

من المشاريع المقترحة:
التاريخ:  ابحث في إسهامات العلماء في تطوير الطاقة ومصادرها. • 

حالة، •  كل  في  الجسيمات  وترتيب  المادة  حاالت  تبين  جدارية  لوحة  صمم  التقنية:  
واستفد من معلومات اللوحة في التعليم والمراجعة.

طاقة •  إلى  الرياح  طاقة  ل  يحوِّ نموذج  لعمل  الوحدة  في  تعلمته  مما  استفد  النماذج: 
كهربائية. 

إلينا،  النجوم  أقرب  تركيب  في  ابحث  الشمس:  استكشاف 
في  منها  اإلفادة  وإمكان  ينتجها،  التي  الطاقة  مقدار  ف  وتعرَّ

االستعماالت اليومية.
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ال�ف��ش�ل

حاالت المادة جس�يامت املواد الصلبة والسائلة 
والغازية يف حركة دائمة.

الدرس األول
المادة

الفكرة الرئي�شة تعتمد حالة 
الم�ادة عل�ى حرك�ة جس�يماتها 

وعلى التجاذب بينها. 

الدرس الثاني 
الحرارة وتحولت المادة

الفكرة الرئي�ش��ة عندما تتغير 
حالة المادة تتغير طاقتها الحرارية.

الدرس الثالث 
�شلوك الموائع

الفكرة الرئي�شة تؤثر جسيمات 
الموائع- سواء كانت سوائل أو 
غازات- بقوة في كل ما تلمسه.

333333333
ال�ف��ش�لال�ف��ش�لال�ف��ش�ل

! 

يس�تمتع هذا القرد اآلس�يوي )مكاكو( بحّمام دافئ في يوم ش�ديد البرودة؛ إذ تنتقل 
الطاقة الحرارية من الجس�م األس�خن إلى الجسم األبرد. وستدرس في هذا الفصل 

الحرارة والحاالت الثالث الشائعة للمادة على األرض.

�ر. لماذا يغطي الثلج اليابس�ة، بينما لم يتحول ماء البحيرة  دفتر العلوم   فسِّ

إلى جليد؟
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نشاطات تمهيدية
وتغراهتا اعمل  امل�ادة  حاالت 
املطوي�ة التالي�ة لتس�اعدك ع�ىل تعل�م 

التغريات التي حتدث للامء.

ا من منتصفها مرتني  اط�و قطعة من الورق طوليًّ
ثم افتحها.

M642-01A-MSS05

Define
States + Heat

Liquid
water

Water as
a gas

Water as a
solid (ice)

– Heat

ا من منتصفها مرتني. اط�و الورقة عرضيًّ

M642-01A-MSS05

Define
States + Heat

Liquid
water

Water as
a gas

Water as a
solid (ice)

– Heat

افتح املطوية وارسم خطوًطا عىل أماكن الطي.

M642-01A-MSS05

Define
States + Heat

Liquid
water

Water as
a gas

Water as a
solid (ice)

– Heat

 

 اكت�ب ع�ىل الس�ط�ر الع�ل�وي وع�ىل العم�ود 
األول ما ييل:

املادة  حاالت  ف  عرِّ الفصل،  هلذا  قراءتك  بعد  واكتب  اقرأ 
واكتبها يف مطويتك )عمود تعريف احلالة(، واكتب ما حيدث 

لكل حالة عند اكتساب احلرارة أو فقداهنا من املادة.

اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 3

اخلطوة 4

تجربة مع سائل متجمد

كثير من المواد يتغير شكلها بتغير درجة حرارتها.
هل فكرت كيف يستطيع الناس التزلج فوق البحيرات 
في الش�تاء مع أنهم يس�بحون في البحيرات نفسها في 

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

 
A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

الصيف؟ 

صّم�م ج�دواًل  لتس�جل في�ه درج�ة الح�رارة . 1
والمظهر الخارجي. واحصل من معلمك على 
أنبوب اختبار يحوي سائاًل غير معروف، وضع 

األنبوب على الحامل.

أدخل مقياس حرارة في السائل. . 2

تحذي�ر: ال ت�دع مقي�اس الح�رارة يلم�س قعر . 3
األنبوب.

ابدأ بمالحظ�ة درجة حرارة الم�ادة ومظهرها، . 4
ن ذلك كل 30 ثانية. ودوِّ

واص�ل أخ�ذ القياس�ات والمالحظ�ات حت�ى . 5
ْطلب إليك التوقف. يحُ

التفكير الناقد  صف في دفتر العلوم استقصاءك . 6
ومش�اهداتك. وه�ل حدث ش�يء غي�ر عادي 

خالل مشاهدتك؟ وماذا حدث؟

 حرارة + حرارة

ماء �شائل

بخار ماء

جليد

تع��ريف
احل�ال�ة

ملراجعة حمتوى هذا الفصل وأنشطته
ارجع إىل املوقع اإللكرتوين

www.obeikaneducation.com
عبر المواقع اإللكترونية العلـــــوم
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أتهيأ للقراءة

1  أتعلم  مراقبُة التعلم أو تعرف نقاط الضعف والقوة لديك استراتيجية مهمة تساعدك 
ا راقب نفسك وتفكر؛ لتتأكد أن ما تقرؤه ذو معنى  على تحسين القراءة؛ فعندما تقرأ نصًّ

لك. ويمكنك اكتشاف أساليب مختلفة في المراقبة قد تستخدم في أوقات مختلفة؛ 
اعتماًدا على الهدف من القراءة.

 

2  أتدرب   اقرأ الفقرة التالية، وأجب عن األسئلة التي تليها. ناقش إجابتك مع غيرك من 
الطالب؛ لتتعرف كيف يراقبون قراءتهم.

تتك�ون مجي�ع امل�واد من جس�يامت صغ�رية، ومنه�ا الذرات 
اجلس�يامت  وكل جس�يم جي�ذب  واأليون�ات،  واجلزيئ�ات 
األخرى نحوه. وهذه اجلس�يامت تتحرك باس�تمرار، وحتدد 

حركُة جسيامت املادة وقوة التجاذب بينها حالَتها.

ماذا تبقى لديك من أسئلة بعد القراءة؟• 

هل فهمت كل الكلمات الموجودة في النص؟• 

هل تتوقف عادًة عن القراءة؟ هل مستوى القراءة مناسب لك؟• 

3 أطبّق   اختر إحدى الفقرات التي يصعب فهمها، 
ن مستوى فهمك.  وناقشها مع زميلك لتحسِّ

مراقبة التعلم
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توجيه القراءة وتركيزها

قبل القراءة
 بعد القراءةالعبارةم اأو

 م اأو

1   تهتز جسيمات المواد الصلبة في أماكنها..

2  يس�تطيع عنكبوت الماء المش�ي على سطح الماء بسبب القوى غير المتوازنة .
التي تؤثر في جزيئات الماء على السطح.  

3  جزيئات الغاز متباعد بعضها عن بعض، ويتخللها فراغات. .

4   لكأس الماء الساخن الكبيرة الكمية نفسها من الطاقة الحرارية الموجودة في .
كأس أصغر مملوءة بالماء عند درجة الحرارة نفسها.

5  الغليان والتبخر السطحي نوعان من التبخر..

6   تزداد درجة حرارة المادة في أثناء غليانها. .

7   يرتبط الضغط- إلى حد ما- بالمساحة التي تتوزع عليها القوة. .

8  مق�داره. بضغ�ط  البح�ر  س�طح  مس�توى  عن�د  الج�وي  اله�واء    يؤث�ر 
101300 نيوتن/م2.

9   يطفو الجسم فوق المائع الذي كثافته أكبر من كثافة الجسم نفسه..

البطء  حيث  من  قراءتك  راقب 

فهمك  عىل  اعتامًدا  الرسعة  أو 
للنص.

ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

1  قبل قراءة الفصل أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه:

اكتب )م( إذا كنت موافًقا على العبارة.• 

اكتب )غ( إذا كنت غير موافق على العبارة. • 

2 بعد قراءة الفصل ارجع إلى هذه الصفحة لترى ما إذا كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

إذا غيرت إحدى اإلجابات فبّين السبب.• 

صّحح العبارات غير الصحيحة.• 

استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك.• 
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الدر�ش

األهداف 
تدرك أن المادة تتألف من جسيمات  �

تتحرك باستمرار.
تربط حاالت المادة الثالث بترتيب  �

الجسيمات في كل منها.

األهمية
كل م�ا يمكن رؤيت�ه أو تذّوقه أو ملس�ه 

مادة. 

111111

 مراجعة المفردات 
وحدة  ُيعد  صغري  ُجسيم  الذّرة: 

البناء ألغلب أنواع املادة. 
المفردات الجديدة 

اللزوجة• املادة• 
التوتر السطحي• املادة الصلبة • 

الغاز• السائل• 

الـمـادة
ما المادة؟

تأمل جمال الطبيعة في الش�كل1 تجد ماًء وشمًس�ا وثلًجا، وكلٌّ منها مادة. فالمادة 
Matter هي كل ما يشغل حيًزا وله كتلة. وال يشترط في المادة أن تكون مرئية؛ 

فالهواء نفسه مادة.

حالت المادة  تتكون جميع المواد من جسيمات صغيرة، ومنها الذرات والجزيئات 
واأليونات، وكل جسيم يجذب الجسيمات األخرى نحوه. وهذه الجسيمات تتحرك 

باستمرار. وتحدد حركُة جسيمات المادة وقوُة التجاذب بينها حالَتها.

  ما الذي يدد حالة املادة؟

هن�اك ث�الث حاالت مألوف�ة للمادة، هي الصلبة والس�ائلة والغازي�ة، وهناك حالة 
ا، وتوجد هذه  رابع�ة ُتع�رف بالبالزما، تحدث عن�د درجات الح�رارة العالية ج�دًّ
الحال�ة في النجوم وفي الصواعق وفي أضواء النيون. وعلى الرغم من أن البالزما 
حالة ش�ائعة في الكون إال أنها ليست ش�ائعة على األرض. لذا سيركز هذا الفصل 

على الحاالت الثالث الشائعة للمادة على األرض.

 يظهر ه�ذا المنظ�ر حاالت  ال�ش��كل1
المادة األربع جميعها.

الصلب������ة،  الم�ادة  ح�دد 
والغازي����ة،  والس�ائل���ة، 
والبالزما، في هذه الصورة.

70



المواد الصلبة 
م�ا ال�ذي يجع�ل الم�ادة صلب�ة؟ فكر ف�ي بع�ض المواد 
أو األجس�ام الصلب�ة المألوف�ة لدي�ك، ومنه�ا الكرس�ي 
ومكعب�ات الثل�ج وغيره�ا. م�ا الخصائص التي تش�ترك 
دة الش�كل  فيه�ا؟ إن الم�ادة الصلب�ة Solid م�ادة مح�دَّ
والحج�م. فعندم�ا ترفع حج�ًرا ع�ن األرض وتضعه في 
وعاء ال يتغير ش�كل الحجر وال حجم�ه؛ فالمادة الصلبة 
ال تأخ�ذ ش�كل الوعاء ال�ذي توضع فيه؛ ألن جس�يماتها 

متراصة مًعا، كما في الشكل 2.

حركة الج�ش��يمات  جس�يمات المواد تتحرك. هل يعني هذا أن جسيمات المادة 
الصلبة تتحرك أيًضا؟ رغم أنك ال تستطيع رؤية الجسيمات إال أن جسيمات المادة 

الصلبة تهتز في أماكنها، ولكنها ليس لديها طاقة كافية لتبتعد عن أماكنها.

  كيف تتحرك جسيامت املادة الصلبة؟

الم��واد البلورية  تترتب جس�يمات بع�ض المواد الصلبة في تنظي�م معين ثالثي 
األبعاد، يتكرر في المادة، ويطلق عليه بلورة. تشاهد في الشكل 3 الترتيب البلوري 
لكلوريد الصوديوم )ملح الطعام(؛ حيث تترتب الجس�يمات في البلورة على هيئة 
مكع�ب. كما أن هن�اك الترتيب البل�وري الهرمي للماس الذي يتك�ون بكامله من 
ذرات الكربون. واألمثلة على المواد البلورية كثيرة، ومنها السكر والرمل والثلج.

 تهت���ز جس�يمات الم��ادة  ال�ش��كل 2
الصلبة ف�ي أماكنها محافظة 
عل�ى ش�كل وحج�م ثابتين 

للجسم.

 تترت�ب جس�يمات كلوريد  ال�ش��كل 3
بانتظ�ام   NaCl الصودي�وم 

في بلوراتها.

هذا الشكل املكرب يوضح الشكل املكعب لبلورات كلوريد الصوديوم

املادة الصلبة

الصوديوم

الكلور
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امل�اء الع�ذب: ب�دأت احلضارات 
باس�تق��رار الناس ح�ول مصادر 
امل�اء الع�ذب؛ ومنها األهن�ار التي 
م�اًء  وحليواناهت�م  هل�م  وف�رت 
لل�رشب، ك�ام وف�رت هل�م طرًق�ا 
للتنقل، واس�تفادوا منه�ا يف الري 
أيًض�ا. وم����ع الوق����ت كربت 
وأصبح�ت  املجتمع���ات،  ه�ذه 
نواة ملجتمعات متطورة وصناعية. 

  تبق�ى جس�يمات الس�ائل  ال�ش��كل 4
متماس�كة مًع�ا عل�ى الرغم 
من حرية حركة بعضها فوق 

بعض.

السائل

المواد ال�ش��لبة غير البلورية  بعض الم�واد الصلبة - وبخاصة التي تتكون من 
جس�يمات كبي�رة الحج�م -ال تترتب جس�يماتها في ص�ورة نمط متك�رر كالمواد 
ا. وقد سميت المواد غير البلورية. ومن  البلورية؛ بل وجد أنها تأخذ ترتيًبا عش�وائيًّ

هذه المواد المطاط والبالستيك والزجاج.

  فيم ختتلف املواد البلورية عن غر البلورية؟

السوائل
الم�ادة في الحالة الس�ائلة مألوفة لن�ا؛ فمنها عصير البرتقال الذي تش�ربه مع إفطار 
الصباح، ومنها الماء الذي تنظف به أس�نانك. كيف تصف خصائص الس�ائل؟ هل 
ه�و ق�اسٍ كالمواد الصلب�ة؟ وهل يحافظ على ش�كله؟ الس�ائل Liquid مادة لها 
حجم ثابت وشكل متغير. فعندما تصب سائاًل من إناء في إناء آخر فإنه يأخذ شكل 
اإلناء الذي يوضع فيه. وبغض النظر عن ش�كل اإلناء يبقى حجم الس�ائل هو نفسه 
ال يتغي�ر. ف�إذا صببت 50 م�ل عصيًرا من علب�ة كرتونية في إبريق فس�وف يحتوي 
اإلبري�ق عل�ى 50 مل من هذا العصي�ر. وإذا صببت العصير م�ن اإلبريق في كأس 

ر. فسيتغير شكل العصير من جديد، لكن حجمه سيظّل ثابًتا دون تغيُّ

حرية الحركة إن الس�بب في سهولة تغير ش�كل السائل هو أن جسيماته تتحرك 
بحرية أكبر من حركتها في المواد الصلبة، كما في الش�كل 4، مما يتيح له أش�كااًل 
مختلفة. ولجس�يمات الس�ائل طاقة كافية لتغيِّر موقعها ضمن الس�ائل، إال أن هذه 

الطاقة غير كافية لجعلها تنفصل تماًما عن بقية الجزيئات.

تشكل البلورات
ارجع إلى كراسة التجارب العملية

تجربة عملية
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اللزوجة  كيف تنس�اب الس�وائل المختلفة؟ تنساب بعض الس�وائل بسهولة أكثر 
من غيرها؛ فالماء ينس�اب أس�رع من العسل مثاًل. وتس�مى الخاصّية التي تعبر عن 
مقاومة الس�ائل للجريان أو االنسياب اللزوجة Viscosity. فلزوجة العسل كبيرة 
ف�ي حي�ن أن لزوجة الم�اء أقل. وكلما زادت لزوجة الس�ائل قلت س�رعة جريانه. 
وتنش�أ اللزوجة عن قوى التجاذب بين جسيمات الس�ائل. وتزداد لزوجة كثير من 

السوائل بانخفاض درجة حرارتها.

التوت��ر ال�ش��طحي  يمكن�ك - بش�يء م�ن الح�رص - أن تجعل إب�رة تطفو على 
س�طح الماء؛ ألن قوى التجاذب بين جس�يمات الس�ائل تجعل جس�يمات السطح 
يشد بعضها بعًضا، وتقاوم التباعد. تشاهد في الشكل 5 كيف أن جسيمات السائل 
أس�فل الس�طح تنجذب في جميع االتجاهات، أّما جسيمات السطح فال تؤثر فيها 
ق�وى من أعلى لعدم وجود جس�يمات الس�ائل فوقها؛ لذا يكون اتجاه قوى الش�د 
على جس�يمات الس�طح إلى داخل الس�ائل وإل�ى الجوانب على امتداد الس�طح. 
وُتسمى القوى غير المتوازنة التي تؤثر في جسيمات سطح السائل التوتر السطحي 
Surface Tension، وهو ما يجعل سطح السائل مشدوًدا مثل الغشاء الرقيق، 
ونتيجة لذلك يمكنك أن تجعل إبرة تطفو على سطح الماء، كما يمكن للعنكبوت 
أن يتحرك على سطحه. أما إذا كانت كمية السائل قليلة فإن التوتر السطحي يجعل 

ن قطرات صغيرة، كما تالحظ في الشكل 5. السائل يكوِّ

البالزما
ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب 

شبكة اإلنرتنت
للحصول ع�ىل معلومات عن 

حاالت املادة.
بأربع�ة  قائم�ة  اكت�ب  نش�اط 
أمور ختتلف فيها البالزما عن 
كلٍّ من ح�االت املادة الثالث 

األخرى.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

 ينشأ التوتر السطحي بسبب  ال�شكل 5
تأثر جزيئات س�طح السائل 
بق�وى تختل�ف ع�ن القوى 
الت�ي تؤث�ر في الجس�يمات 

داخل السائل.

تكونت قطرات ماء عىل سطح الورقة 
بسبب التوتر السطحي.

يس�مح التوتر السطحي هلذا العنكبوت 
أن يستقر عىل سطح املاء وكأن عىل املاء 

غشاء رقيًقا.

ه�ذه األس�هم توض�ح قوى الش�د 
املؤثرة يف جسي��امت السائل.
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الغازات
إن أغل�ب الغ�ازات ال ُترى بالعين، بخ�الف المواد الصلبة والس�ائلة. والهواء الذي 
تتنفس�ه وال ت�راه هو خليط م�ن الغازات. وم�ن الغ�ازات أيًضا الهيليوم المس�تعمل 
في ملء بعض البالونات، وكذلك غاز الوس�ائد الهوائية المس�تعمل في الس�يارات، 

والموضح في الشكل 6.

الغ�از Gas.مادة ليس لها ش�كل ثاب�ت محدد، وليس لها حجم ثاب�ت أيًضا، كما أن 
جسيماته متباعدة أكثر من جسيمات المواد الصلبة أو السائلة، وتتحرك بسرعة كبيرة 

في جميع االتجاهات، وتنتشر متباعدة بعضها عن بعض.
عندما تصب كمية من الس�ائل في إناء يس�تقر الس�ائل في قعر اإلناء. أما إذا وضعت الكمية 
نفس�ها من غاز ما في اإلناء نفس�ه وكان مغلًقا، فس�يمأل الغاز اإلناء كله؛ ألنه ينتش�ر فوًرا. 
فجسيمات الغاز يتباعد بعضها عن بعض. وللغاز -في المقابل- قابلية لالنضغاط والتمدد؛ 

فبإنقاص حجم الوعاء الذي يحوي غاًزا تقترب جزيئاته بعضها من بعض، ويقل حجمه.

البخ��ار مادة توجد في الحالة الغازية ولكنها تكون في الحالة الس�ائلة أو الصلبة في 
درج�ة ح�رارة الغرفة، فالماء مثاًل ف�ي درجة حرارة الغرفة يكون في الحالة الس�ائلة، 

وعندما يتحول إلى الحالة الغازية يسمى بخاًرا.

 تتحرك جس�يمات الغاز في  ال�شكل 6
جمي�ع االتجاه�ات بس�رعة 
عالية. وينتش�ر الغاز بسرعة 

ليمأل َحّيز الوسادة.

اخترب نف�شك
اذكر خاصيتي المادة اللتين تحددان حالتها.. 1
ص�ف حركة الجس�يمات ف�ي كل من الم�واد الصلبة . 2

والسائلة والغازية.
سمِّ الخاصية المشتركة بين الحالتين السائلة والصلبة، . 3

والخاصية المشتركة بين الحالتين السائلة والغازية.
اس�تنتج. وضع عالم 25 مل من مادة صفراء في وعاء . 4

س�عته 50 م�ل، فم�ألت الوعاء كله بس�رعة. هل هذه 
المادة صلبة أم سائلة أم غازية؟

التفكير الناقد. إذا كان لجسيمات السائل A قوة تماسك . 5
أكبر مما لجس�يمات السائل B، وكان السائالن في درجة 

حرارة واحدة، فأيهما لزوجته أكثر؟ فسر ذلك.

الخال�شة
ما املادة ؟

له كتلة، وي�ضغل حيًزا يف الف�ضاء. •  املادة كل ما 
 الت الثالة والغازية هي احلة وال�ضيولوال�ضالب

ال�ضائعة للمادة على الأر�س.
املواد ال�شلبة

للمواد ال�ضلبة حجم و�ضكل ثابتان.• 
ب�ضكل •  البلورية  ال�ضلبة  املواد  ج�ضيمات  ترتتب 

منتظم، بينما ل ترتتب جزيات املواد ال�ضلبة غري 
البلورية ب�ضكل منتظم.

ال�شوائل
لل�ضائل حجم ثابت و�ضكل متغري.• 
اللزوجة مقيا�س ل�ضهولة جريان ال�ضائل.• 

الغازات
لي�س للغاز حجم اأو �ضكل ثابتان. • 
البخار حالة غازية ملادة تكون يف درجات احلرارة • 

العادية �ضائلة اأو �ضلبة.

1

خرائط المفاهيم ارس�م شكل ڤن على دفتر . 6
العلوم، واس�تعن به عل�ى تدوين خصائص 

المادة في حاالتها المختلفة.

تطبيق المهارات
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الدر�ش

222222
الطاقة الحرارية والحرارة

ا  عندم�ا تضع قطعة من الثلج في كأس وتتركها قلياًل فإنها تأخذ في االنصهار تدريجيًّ
حتى تتحول إلى ماء، أي أنها تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الس�ائلة. ما الذي 
يجعل المادة تتحول من حالة إلى أخرى؟ لإلجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى التفكير 

ن منها المادة. في الجسيمات التي تتكوَّ

ف الطاقة بأنها المقدرة على إنجاز الش�غل أو إحداث تغيير. ولقد درس�ت  الطاق��ة ُتع�رَّ
فيما س�بق أنواًع�ا مختلفة من الطاقة، منه�ا طاقة الحركة، كما في طاقة حركة الجس�يمات 
المكون�ة للمادة. وتعتمد حركة الجس�يمات في حالة المادة عل�ى طاقتها الحركية. وكلما 
كانت طاقتها الحركية أكبر كانت س�رعتها أكبر، وزادت المس�افات بينها. أما الجس�يمات 

التي لها طاقة حركية قليلة فإنها تتحرك أبطأ، وتبقى متقاربة  بعضها إلى بعض. 

وللجسيمات طاقة وضع )أو طاقة كامنة( باإلضافة إلى طاقتها الحركية. ويطلق على 
مجم�وع طاق�ة الوضع والطاقة الحركية لجميع جس�يمات الجس�م الطاق�ة الحرارية  
Thermal  Energy للجس�م. وتعتم�د الطاق�ة الحرارية على عدد الجس�يمات 
ف�ي المادة ومقدار طاقتها. وإذا تغير عدد الجس�يمات أو كمي�ة الطاقة في كل جزيء 
تغيَّرت الطاقة الحرارية في العينة. لذا عند وجود عينتين متشابهتين تماًما في الحجم 
تحت�وي العينة األس�خن )الت�ي درجة حرارته�ا أعلى( عل�ى طاقة حراري�ة أكبر. لذا 
توص�ف الطاقة الحرارية بأنها خاصية كمية؛ ألنها تختلف باختالف العينة من المادة 
نفس�ها. وفي الش�كل 7 نجد أن الطاقة الحرارية لجسيمات الماء الساخن في الينبوع 

أكبر من طاقة الجسيمات المحيطة بها.

األهداف 
الحراري�ة  � الطاق�ة  كالًّ م�ن  تع�ّرف 

ودرجة الحرارة.
تقارن بين الطاق�ة الحرارية ودرجة  �

الحرارة.
ترب�ط تغي�ر الطاق�ة الحراري�ة بتغير  �

حالة المادة.
تستكش�ف تغيرات الطاق�ة ودرجة  �

الحرارة عن طريق الرسم البياني.

األهمية
تتغري حالة املادة بالتسخني والتربيد.

 مراجعة المفردات
الطاقة: املقدرة عىل إنجاز الشغل أو 

إحداث تغيري.
المفردات الجديدة 

الطاقة احلرارية• 
درجة احلرارة• 
احلرارة• 
التسخني• 
االنصهار• 

التجمد• 
التبخر• 
التكثف• 

 العين الحارة في جبال العبادل  ال�ش��كل7
والتي تبعد عن جازان 50كم.
اس�تنتج لماذا يش�عر اإلنسان 
بالراح�ة ف�ي الماء الس�اخن 

حتى لو كان الطقس بارًدا؟

الحرارة وتحوالت المادة
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 ليس لجسـيمات المادة جميعها المقدار نفسـه من الطاقة الحركية؛ 
 Temperature فبعضهـا طاقته الحركيـة أكبر من البعض اآلخـر. ودرجة حـرارة
الجسم هي متوسط الطاقة الحركية للجسيمات المكونة له. ويحسب المتوسط لعدد 
من القيم بقسـمة مجموعها على عددها. مثال: يكون متوسـط األعداد ٢، ٤، ٨، ١٠ 
هو (٢+٤+٨+١٠) ÷٤=٦. لذا تختلف درجة الحرارة عن الطاقة الحرارية؛ فالطاقة 
الحرارية هي مجموع الطاقات للجسـيمات، في حين أن درجة الحرارة هي متوسـط 
الطاقات. وفي الشـكل ٨ نقول إن الشـاي المثلج أبرد من الشـاي السـاخن، ويمكن 
صياغـة ذلـك بطريقة أخـر؛ فنقول إن درجة حرارة الشـاي المثلـج  أقل من درجة 
حرارة الشـاي السـاخن، كما يمكنك القول إن متوسـط الطاقة الحركية لجسـيمات 

الشاي المثلج أقل من متوسطها للشاي الساخن.

تنتقل الطاقة الحرارية من الجسـم األسـخن إلى الجسم األبرد عند تالمس 
جسـمين مختلفيـن في درجة الحرارة، وتُسـمى الطاقة الحرارية التـي تنتقل من مادة 
درجـة حرارتها أعلى إلى مـادة درجة حرارتها أقل حرارة Heat. لذا عندما يُسـخن 
جسـم يكتسب طاقة حرارية، وتتحرك جسيماته بسـرعة أكبر، وتزداد درجة حرارته. 
ا من طاقته الحراريـة، مما يبطئ من حركة جزيئاته، فتنخفض  د يفقد جزءً بَرَّ وعندمـا يُ

درجة حرارته.

  كيف ترتبط احلرارة بدرجة احلرارة؟

أشـكال الطاقة الطاقـة احلرارية 
أحد أشكال الطاقة العديدة. ومن 
ـا الطاقـة الكيميائية  أشـكاهلا أيضً
بـات، والطاقـة الكهربائيـة  كَّ رَ للمُ
املستعملة يف األجهزة الكهربائية، 
والطاقـة الكهـرومـغناطيسـيـــة 
للضـوء، والطاقة النووية املختزنة 

يف أنوية الذرات.
اكتب قائمـة بأمثلـة توضح من 
خالهلا اسـتعامل أشـكال خمتلفة 

من الطاقة.

جسـيمات الشـاي السـاخن  
مــن  أســـــرع  تتحـــرك 
جسـيمات الشـاي المثلـج، 
الشـاي  حـرارة  ودرجـة 
السـاخن أعلـى مـن درجـة 

حرارة الشاي المثلج.
حدد في أي السـائلين تكون 
طاقة حركة الجزيئات أكبر؟
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الحرارة النوعية
كمي�ة الح�رارة الالزمة لرفع درج�ة حرارة 1 كجم م�ن مادة نقيَّة 
بمقدار درجة سيليزية واحدة ُتسمى الحرارَة النوعيَة لهذه المادة. 
الم�واد النق�يَّة التي تكون حرارتها النوعي�ة مرتفعة -ومنها الماء 
-تس�خن وتبرد ببطء؛ ألنها تحتاج إل�ى كميات أكبر من الحرارة 

لتغير درجة حرارتها.

�ة التي حرارته�ا النوعية منخفض�ة- ومنها الفلزات  أم�ا المواد النق�يَّ
والكوارتز المكون للرمل الذي تش�اهده في الشكل 9- فإنها تسخن 

وتبرد بسرعة؛ ألنها تحتاج إلى كميات أقل من الحرارة لرفع درجة حرارتها.

التغيرات بين الحاالت الصلبة والسائلة
يمكن للمادة أن تتغير من حالة إلى أخرى عند اكتسابها طاقة حرارية أو فقدانها.ويعرف 
هذا التغير بتغير الحالة. ويظهر الرس�م في الشكل 11 تغيرات درجة الحرارة مع الزيادة 

التدريجية للطاقة الحرارية إلناء جليد.

الن�ش��هار  يكتس�ب الجليد طاقة حرارية، وترتفع درجة حرارت�ه، كم�ا في الشكل 11، 
وعن�د نقط�ة معينة تتوقف درج�ة الحرارة عن االرتف�اع، مع أن الجليد ما زال يكتس�ب 

الطاقة الحرارية، ويبدأ في التغير، فيتحول إلى الماء السائل.

يس�مى التح�ول من الحالة الصلب�ة إلى الحالة الس�ائلة االنصهار Melting. وتس�مى 
درج�ة الح�رارة التي يت�م عندها تح�ول المادة م�ن صلبة إلى س�ائلة درج�ة االنصهار. 

ودرجة انصهار الجليد صفر ْ س.

ال تنصه�ر المركب�ات غير البلورية ومنها المطاط والزجاج بالطريقة نفس�ها التي تنصهر 
به�ا المركبات البلورية؛ ألنه�ا ليس لها تركيب بلوري ليتحطم. كم�ا أن هذه المركبات 

تصبح أكثر ليونة عند تسخينها، كما يظهر في الشكل 10.

 الحرارة النوعية للماء أكبر  ال�ش��كل 9
مما للرم�ل، لذا ترفع الطاقة 
ح�رارة  درج�ة  الشمس�ية 
الرمل أسرع مما ترفع درجة 

حرارة الماء. 

 يبدأ الزج�اج ف�ي الليون�ة  ال�ش��كل10
�ا عند تس�خينه بداًل  تدريجيًّ
م�ن انصه�اره وتحول�ه إلى 
صانع�و  ويس�تخدم  س�ائل. 
الزجاجيات ه�ذه الميزة في 

تشكيل الزجاج.

77



الحالة السائلة: ماء

ال�شكل 11 
يوجد املاء - شأنه شأن الكثر من املواد - يف حاالت 
ثالث حمددة، هي الصلبة والسائلة والغازية. ويتحول 
امل�اء عند درجات حرارة حم�ددة من حالة إىل أخرى. 
يوض�ح الش�كل التغ�رات التي حتدث عند تس�خن 

املاء وتربيده.

التبخ��ر عندما تصل درج�ة حرارة املاء 
إىل 100 ْ س- وه�ي درج�ة غليان�ه - 
تتح�رك جزيئات�ه برسع�ة كب�رة تكف�ي 
النفصاهلا وتغلبها عىل قوة متاس�كها التي 
جتعلها يف احلالة الس�ائلة، فتتبخر ويصر 
الس�ائل غ�اًزا. وتثب�ت درجة احل�رارة يف 
أثناء الغليان حتى يتبخر السائل كله.     

الن�ش��هار عندما ينصهر اجللي�د تثبت درجة حرارته 
حتى يتحول اجلليد كله إىل ماء س�ائل. ومع استمرار 
تس�خن املاء الس�ائل تزداد رسع�ة اهت�زاز جزيئاته، 

وترتفع درجة حرارته.     

التجم��د عن�د جتم�د امل�اء يفق�د طاق�ًة 
حراري�ًة متح�واًل م�ن احلالة الس�ائلة إىل 
احلال�ة الصلب�ة يف صورة جلي�د. وكام هو 
احل�ال يف حال�ة االنصه�ار، تثب�ت درجة 
احل�رارة يف أثن�اء التجم�د حت�ى يتح�ول 

السائل إىل صلب.

صلب

ارة
حر

ة ال
رج

د

انصهار
صفر سْ

100 سْ

تجمد

غاز

تبخر

تكثف

سائل

الطاقة الحرارية

التكث��ف عند تربي�د البخار يفق�د جزًءا 
م�ن طاقته احلرارية، ويتح��ول إىل احلالة 
السائلة. وتحُسمى هذه العملية التكثف.     

حاالت المادة

الحالة الصلبة: جليد الحالة الغازية: بخار
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تطبيق العلوم

كيف ينقذ اجلليد حبات الربتقال؟

يراقب مزارعو الربتقال يف بعض املناطق انخفاض 
التجمد؛  من  واقرتاهبا  الربيع  يف  احلرارة  درجات 
إىل جتمد  ْ س  الصفر  دون  انخفاضها  يؤدي  حيث 
مما  ومتدده،  الربتقال  خاليا  يف  املاء(  )وهو  السائل 
يسبب تلف اخلاليا، وجيعل حبات الربتقال طرية، 
ا. ولتجنب ذلك،  واملحصول عديم اجلدوى جتاريًّ
قبيل وصول درجة  باملاء  الربتقاَل  املزارعون  يرّش 
احلرارة إىل الصفر ْس. كيف حتمي عملية رش املاء 

الربتقاَل؟

حتديد امل�شكلة
ارجع إىل الشكل 11، وارشح ماذا حيدث للامء عند 

درجة صفرْ س؟

حل امل�شكلة
ما التغي�رات التي تحدث لحالة الماء ولطاقته . 1

عند تجمده؟
ن عل�ى قش�رة . 2 كي�ف يحف�ظ الجلي�د المتك�وِّ

البرتقال الثماَر من التلف؟

درجة التجمد 
ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب 

شبكة اإلنرتنت
للحص�ول عىل معلوم�ات حول 

التجمد.
نشاط اعمل قائمة بعدد من املواد 
ودرج�ات جتمد كل منه�ا، وبنيِّ 
كي�ف تؤث�ر درجة جتم�د املادة يف 

ُسبل االستفادة منها.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

التجمد  ُيسمى التغير من الحالة السائلة إلى الصلبة التجمد Freezing. ويحدث 
في سوائل المواد التي تكون بلورية في الحالة الصلبة. فعند تبريد السائل يفقد جزًءا من 
طاقته الحرارية، لذا تتباطأ  حركة جسيماته، ويتقارب بعضها إلى بعض أكثر، فتزداد 
قوى التماسك بين هذه الجسيمات، ويبدأ تشّكل بلورات المادة الصلبة. وتالحظ في 

الشكل 11 أن عملية التجمد عكس عملية االنصهار.

ويطل�ق عل�ى درجة الحرارة التي يتم عندها تغير حالة المادة من الحالة الس�ائلة إلى 
الحالة الصلبة درجة التجمد. ودرجة انصهار المادة الصلبة هي نفسها درجة التجمد. 

فدرجة انصهار الجليد هي نفسها درجة تجمد الماء السائل، وهي صفرْ  س.

تبقى درجة حرارة المادة في أثناء  عملية التجمد ثابتة. وألن لجس�يمات المادة في 
الحالة الس�ائلة طاقة أكبر مما في الحالة الصلبة فإنها تقوم بإطالق الطاقة للوس�ط 
ل المادة إلى الصالبة تب�دأ درجة الحرارة في االنخفاض أكثر  المحي�ط، وبعد تحوُّ

إذا استمرت عملية التبريد.
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مالحظة التبخر
اخلطوات    

ضع قطرة واح�دة من الكحول . 1
ظاه�ر  عل�ى  بالقّط�ارة  الطب�ي 

يدك.
صف ما يحدث ليدك وما تشعر . 2

به بعد دقيقتين.
اغسل يديك.. 3

التحليل
 ما التغيرات التي الحظتها على . 1

مظهر الكحول الطبي؟
 ما اإلحس�اس الذي شعرت به . 2

خالل الدقيقتين؟ وكيف تفس�ر 
ذلك؟

 استنتج كيف يؤدي التعّرق إلى . 3
تبريد الجسم؟

التغيرات بين الحاالت السائلة والغازية
 تالح�ظ بع�د هطول المطر تك�ّون تجمعات من الماء على س�طح األرض، ثم ال تلبث 
أن تختف�ي بع�د أيام. أي�ن يذهب الماء؟ لقد تح�ّول الماء إلى بخار، أي م�اء في الحالة 
الغازي�ة. وتتحول المادة من الحالة الس�ائلة إلى الحالة الغازية- وبالعكس- عن طريق 

عمليتي التبخر والتكثف.

التبخ��ر  ترتفع درجة حرارة الماء عند تس�خينه حتى تصل إلى 100ْ س، وعندها يبدأ 
الماء السائل في التحول إلى غاز. وُيسمى التحول من الحالة السائلة إلى الغازية التبخر 
Vaporization .وهناك نوعان من التبخر؛ في النوع األول يحدث التبخر من أجزاء 
الس�ائل كله؛ إذ تتولد الفقاقيع وتصعد إلى الس�ط�ح، كم�ا في الشكل 12، وُيسمى هذا 
الغليان، كما تثبت درجة حرارة السائل خالل غليانه حتى يتحول السائل كله إلى بخار. 
ويطل�ق على درج�ة الحرارة هذه درجة الغليان. وفي أثناء الغليان تكتس�ب جس�يمات 
الس�ائل الطاقة الحرارية، فتزداد سرعتها، وعندما يكتسب الجسيم الطاقة الكافية يفلت 

من السائل.

أّما النوع الثاني من التبخر فيحدث باستمرار على سطح السائل دون الحاجة إلى وصول 
الس�ائل إلى درجة الغليان. وتختلف جزيئات الس�ائل في طاقتها الحركية، مما يجعلها 
تتحرك بس�رعات مختلفة. وعلى الرغم من ثبات درجة الحرارة التي ُتعبِّر عن متوس�ط 
الطاق�ة الحركي�ة للجزيئات فإن الجزيئات الس�ريعة الحركة تتغل�ب على قوة التجاذب 

بينها، وتتمكن من اإلفالت من سطح الماء بسبب زيادة طاقتها الحركية.

موقع الجزيات   تحتاج الجزيئات إلى عوامل أخرى إضافة إلى السرعة الزائدة لتفلت 
من الحالة الس�ائلة؛ إذ يجب أن تكون هذه الجزيئات قريبة من س�طح السائل، وتتحرك 
ف�ي االتجاه الصحيح، متجنبة التصادم م�ع غيرها في أثناء خروجها. وبتبخر الجزيئات 
األس�رع من سطح الس�ائل تبقى الجزيئات األبطأ واألبرد. فالتبخر يبّرد السائل والحيز 

المحيط به. هل يمكنك تفسير الشعور بالبرودة عند تبخر العرق من الجسم؟

 يتحول الس�ائل عند الغليان  ال�ش��كل12
إلى غ�از، وتتصاع�د الفقاقيع 

إلى سطح السائل.
ح�دد الكلم���ة الت�ي تص�ف 

تحول السائل إلى غاز.
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التكث��ف عندم�ا َتُصّب عصي�ًرا بارًدا في ي�وم دافئ ف�ي كأس وتتركه م�دة معينة تتكون 
قطرات من الماء على سطح الكأس في الخارج، كما في الشكل 13. ما الذي حدث؟

عندما يبرد بخار الماء الموجود في الهواء المحيط بالكأس تقل سرعة جسيماته فتقترب 
شيًئا فشيًئا بعضها من بعض، وعندما تصل إلى الحد الكافي لتتماسك فيما بينها تتكون 
 .Condensation قطرات من السائل. وُتسمى هذه العملية المعاكسة للتبخر التكثف
وبتكثف الغاز يطلق الطاقة الحرارية التي س�بق أن اكتس�بها عند تحوله إلى غاز، وتثبت 
درجة الحرارة خالل التكثف أيًضا، وتغيِّر الجسيمات من ترتيب نفسها في أثناء فقدانها 
للطاق�ة وتحوله�ا إلى الحال�ة الس�ائلة. وعندما يتم التحول تس�تمر درج�ة الحرارة في 

االنخفاض، كما في الشكل 11. 

  ما تغرات الطاقة التي حتدث يف أثناء التكثف؟

يتكثف بخار الماء الموجود في الجو بالطريقة نفسها مكّوًنا قطرات من الماء في صورة 
غيوم. وعندما تتجمع القطرات وتكبر على نحٍو كاٍف تسقط في صورة مطر.

التغيرات بين الحاالت الصلبة والغازية 
يمك�ن أن تتح�ول بع�ض الم�واد من الحال�ة الصلبة إل�ى الحال�ة الغازية مباش�رة دون 
المرور بالحالة الس�ائلة، وُيسمى هذا التس�امي. وهو يحدث نتيجة اكتساب جسيمات 
س�طح المادة الصلب�ة طاقة كافية لتصبح غ�اًزا. فالجليد الجاّف )ثاني أكس�يد الكربون 
الصلب( من المواد التي لها خاصية التس�امي. ويس�تعمل في حفظ بعض المواد باردة 
وجاف�ة. ال يتغير الجليد الج�اف في درجة حرارة الغرفة والضغ�ط الجوي العادي إلى 
الحالة الس�ائلة، بل يتحول مباش�رة إلى الحال�ة الغازية؛ حيث يمت�ص الطاقة من بخار 
الم�اء الموجود في الهواء، يتحول ثاني أكس�يد الكربون إلى غاز، بينما يبرد بخار الماء 

ويتكثف مشّكاًل الضباب الذي تراه في الشكل 14.

التكثف 
ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب 

شبكة اإلنرتنت
للحص��ول عل��ى املزي�د م�ن 
املعلومات ح�ول تأثري التكثف 

يف الطقس .
يتأث�ر  كي�ف  ابح�ث  نش�اط 
التكث�ف بدرجة احلرارة وكمية 

املاء يف اهلواء؟

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

ع�ىل  م�اء  قط�ريات  تكون�ت  الش�كل13 
الس�طح اخلارج�ي لإلبري���ق 
والك�ؤوس عندم�ا َفق�د بخار 
امل�اء يف اهل�واء كمي�ة كافية من 
الطاقة ليعود إىل احلالة السائلة، 
وتسمى هذه العملية التكثف.

 يتحول ثاني أكسيد الكربون  ال�شكل14
الصلب )الجليد الجاف( في 
ق�اع كأس الماء مباش�رة إلى 
غ�از ثان�ي أكس�يد الكرب�ون 

بعملية ُتسمى التسامي.

حاالت املادة
ارجع إلى كراسة التجارب العملية

تجربة عملية

81



www.obeikaneducation.com:ملزيد من االختبارات القصرة ارجع إىل املوقع اإللكرتوين عبر المواقع اإللكترونية العلـــــوم

اخترب نف�شك
قارن بين الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة.. 1
فس�ر كيف يسبب تغير الطاقة الحرارية للمادة تغيًرا . 2

في حالتها؟ وأعط مثالين على ذلك.
اكت�ب ثالثة تغي�رات للحالة تمت�ص خاللها المادة . 3

الطاقة.
صف نوعي التبخر.. 4
اكت�ب فق�رة ف�ي دفت�ر العل�وم توض�ح فيها س�بب . 5

شعورك بقش�عريرة عند خروجك سريًعا من حمام 
دافئ.

التفكي�ر الناقد  لم�اذا تبقى درجة حرارة م�ادة ثابتة . 6
حتى في أثناء امتصاصها طاقة حرارية؟

الخال�شة
الطاقة احلرارية والت�شخني

تعتمد الطاقة احلرارية على كمية املادة والطاقة • 
احلركية جل�ضيماتها.

احلرارة هي انتقال الطاقة احلرارية من اجل�ضم • 
الأ�ضخن اإىل اجل�ضم الأبرد.

احلرارة النوعية
كمية احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة 1 كجم من • 

مادة نقية درجة �ضيليزية واحدة.
التغري من احلالة ال�شلبة اإىل احلالة ال�شائلة

تبقى حرارة املادة ثابتة خالل ولت املادة من • 
.حالة اإىل اأخر

التغري من احلالة ال�شائلة اإىل احلالة الغازية
ل املادة من احلالة ال�ضائلة اإىل احلالة •  و رالتبخ

الغازية.
ل املادة من احلالة الغازية اإىل احلالة •  و فالتكث

ال�ضائلة.
التغري من احلالة ال�شلبة اإىل احلالة الغازية

الت�ضامي ول املادة من احلالة ال�ضلبة اإىل احلالة • 
الغازية مبا�ضرة دون املرور باحلالة ال�ضائلة.

اخترب نف�شك
2

واس�تخدامها . 7 البياني��ة  الرس���وم  إنش���اء 
اس�تخدم البيانات التي جمعتها من التجربة 
االستهاللية إلنشاء رس�م بياني يوضح تغير 
درج�ة الح�رارة مع الزم�ن. عن�د أي درجة 
وم�اذا  المنحن�ى؟  مس�توى  يثب�ت  ح�رارة 

يحدث للسائل خالل هذه الفترة؟
اس�تخدام األرق�ام  يل�زم 4200 ج�ول م�ن . 8

الطاقة لرفع درجة حرارة عيِّنة كتلتها 1كجم 
درجة س�يليزية واحد )1 ْس(. كم جواًل من 
الطاقة تل�زم لرفع درجة ح�رارة 5 كجم من 

المادة نفسها 10 درجات سيليزية؟

تطبيق الريا�شيات
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الدر�ش

222222333222322232223222222322232223222333333222322232223222
الضغط

لعل�ك نفخ�ت يوًما بالوًن�ا أو كرة حت�ى انتفخت تماًم�ا! إن هذا االنتف�اخ ناتج عن 
حركة جس�يمات الهواء داخل الكرة، كما في الشكل 15. هذه الجسيمات تتحرك، 
فيتصادم بعضها مع بعض ومع الجدران الداخلية للكرة. وكلما اصطدم جس�يم مع 
الج�دار الداخلي للكرة أّثر فيه بقوة دفع نحو الخارج. والقوة تكون دفًعا أو س�حًبا، 
كما درس�ت م�ن قبل. ومجموع الق�وى التي تؤثِّر بها الجس�يمات في ج�دار الكرة 

تنشئ ضغط الهواء.

والضغط Pressure يساوي القوة المؤثرة في سطح مقسومة على المساحة الكلية 
التي تؤثر فيها.

القوةالضغط =
املساحة

وعند قياس القوة بوحدة النيوتن والمساحة بالمتر المربع )م2(، تكون وحدة قياس 
 .Pascal الضغط نيوتن لكل متر مربع )نيوتن/م2(، وُتس�مى هذه الوحدة باس�كال
وعند مناقش�ة الضغط الجوي نتعامل مع وحدة الكيلو باسكال  التي تساوي 1000 

باسكال.

اله�واء  ضغ�ط  ل�وال     ال�ش��كل15
المحص�ور داخ��ل ه�ذه 

الكرة النكمشت.

األهداف 
تفس�ر طفو بعض األجسام وانغمار  �

بعضها اآلخر. 
تصف انتقال الضغط عبر الموائع. �

األهمية
يمّكن�ك الضغ�ط من إخ�راج معجون 
األس�نان من األنبوب ، وتساعدك قوة 

الدفع عىل الطفو فوق املاء . 

 مراجعة المفردات
القوة: سحب أو دفع. 

المفردات الجديدة 
الضغط• 
قوة الطفو)الدفع(• 
مبدأ أرمخيدس• 
الكثافة• 
مبدأ باسكال• 

سلوك الموائع
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 الضغط الذي يس�ببه وزن  ال�ش��كل16
رؤوس  عل�ى  الول�د  ه�ذا 
م�ن  أكب�ر  قدمي�ه  أصاب�ع 
الضغ�ط ال�ذي يس�ببه عل�ى 

كامل قدميه .
فس�ر لم�اذا يك�ون الضغ�ط 

أكبر في الحالة األولى؟

 الضغط الجوي المؤثر في  ال�شكل17
س�طح العصير يدفع العصير 

إلى أعلى عبر الماصة.

القوة = 530 نيوتن
املساحة = 37سم2 

الضغط =14 نيوتن/سم2 

القوة =  530 نيوتن
املساحة = 335سم2

الضغط = 1.6 نيوتن/سم2

القوة والم�ش��احة  نالحظ من المعادلة الس�ابقة أن الضغط يعتمد على مقدار القوة، 
والمس�احة الت�ي تؤثر فيه�ا هذه الق�وة. فبزيادة الق�وة المؤثرة في مس�احة معينة يزداد 
الضغط وينقص بنقصانها، في حين أنه عند تغير المس�احة التي تؤثر فيها القوة نفس�ها 

يقل الضغط بزيادة المساحة ويزداد بنقصانها، كما في الشكل 16.

  ما العوامل التي يعتمد عليها الضغط؟

ال�ش��غط الج��وي  يضغط الهواء الجوي علينا بقوة كبي�رة، وبالرغم من ذلك فنحن ال 
نح�س ب�ه وال نراه. ويع�رف ضغط الهواء بالضغ�ط الجوي؛ ألن الهواء يش�كل غالًفا 
ا يحيط باألرض. وقيمة الضغط الجوي هي 101.3 كيلو باس�كال عند مس�توى  جويًّ
س�طح البح�ر، وهذا يعني أن اله�واء الجوي يؤثر بقوة مقداره�ا 101300نيوتن على 
كل متر مربع، وهذا يساوي وزن شاحنة كبيرة. ويساعدك الضغط الجوي على الشرب 
باس�تخدام ماصة العصير؛ فعندما تمتص العصير بالماصة فإنك تس�حب الهواء الذي 
فيها، فيؤدي الضغط الجوي المؤثر في سطح الشراب إلى دفعه إلى أسفل، مما يجعله 
يرتف�ع ف�ي الماصة إل�ى أعلى، كم�ا في الش�كل 17. ه�ل يمكنك اس�تخدام الماصة 
للش�رب بالطريقة نفس�ها من علبة مغلقة بإح�كام وال يصلها اله�واء الجوي؟ ال؛ ألن  

الهواء الجوي في هذه الحالة لن يدفع سطح الشراب إلى أسفل.
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بزي�ادة  البال�ون   يتمّدد  ال�ش��كل19
االرتف�اع عن س�طح البحر؛ 
ألن الضغ�ط الجوي المؤثر 
الخ�ارج  م�ن  البال�ون  ف�ي 
لجس�يمات  فيصب�ح  يق�ّل، 
الهواء داخل�ه حرية أكبر في 

االنتشار.

 يؤثر الضغط الجوي بقوة  ال�ش��كل18
في جميع سطوح جسم هذا 

الولد.
فس�ر لم�اذا ال يش�عر الول�د 

بهذا الضغط؟

 توازن ال�ش��غط  إذا كان للهواء هذه القوة الكبيرة فلماذا ال نش�عر بها؟ الس�بب هو أن 
الضغط الناتج عن الس�وائل داخل الجسم يعادل الضغط الجوي الواقع عليه. انظر إلى 
الالعب في الش�كل 18. إن الس�وائل داخل جس�مه تضغط إلى الخارج، بمقدار كاٍف 
للت�وازن م�ع الضغط الج�وي المؤثر فيه، فيت�وازن الضغط، وال يتحطم جس�مه. وهذا 

من بديع خلق الله تعالى الذي أحس�ن كل ش�يء خلقه. قال الله تعالى:

فصلت 53.

 تغي��رات ال�ش��غط الج��وي  يتغير الضغط الجوي بتغير االرتفاع عن مس�توى س�طح 
البحر؛ فكلما زاد االرتفاع عن سطح البحر قل الضغط الجوي؛ بسبب وجود عدد أقل 
من جسيمات الهواء؛ فكلما قّل عدد الجسيمات في حجم ما قّل عدد التصادمات، لذا 
يقل الضغط. وقد استخدم هذه الفكرة الفيزيائي الفرنسي باسكال عندما استعمل بالوًنا 
ا بالهواء ومربوًط�ا بإحكام، وصعد به إلى قمة جبل كما في الش�كل19،  منفوًخ�ا جزئيًّ
فأخ�ذ حج�م البالون في االزدياد، رغ�م أن كمية الهواء في البالون لم تتغير. وقد فس�ر 
باس�كال ذل�ك ب�أن الضغط الجوي ال�ذي يؤثر في البال�ون من الخ�ارج تناقص عندما 
ارتفعن�ا عن س�طح البحر، فأصبحت الجس�يمات داخ�ل البالون قادرة على االنتش�ار 

أكثر، وأخذت حجًما أكبر.
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 النتقال في الهواء   لماذا تشعر بإنسداد في أذنيك  عندما تصعد جباًل عالًيا أو تكون 
مس�افًرا ف�ي طائرة؟ ألن  الضغط الجوي يقل، ويصبح ضغ�ط الهواء داخل أذنيك أكبر 
من الضغط خارجهما، مما يؤدي إلى حجز بعض الهواء داخل أذنيك ثم يتحرر فتسمع 
ص�وت خروج�ه كالفرقعة. وقد روعي تغي�رات الضغط الجوي عند الس�فر في الجو؛ 
فالطائ�رات مهي�أة للمحافظة عل�ى الضغط داخلها، ف�ال يتغير الضغط بص�ورة مفاجئة 

خالل الرحالت.

التغير في ضغط الغاز
ر الظ�روف فإن ضغط الهواء أو أي غ�از محصور يتغير  كم�ا يتغي�ر الضغط الجوي بتغيُّ
أيًض�ا. فضغ�ط اله�واء المحصور داخ�ل إناء مغل�ق يتغير بتغي�ر كلٍّ من حج�م اإلناء، 

ودرجة حرارته.

ال�شغط والحجم  عندما تضغط بيدك على جزء من بالون مملوء بالهواء ينتفخ الجزء 
اآلخ�ر م�ن البالون أكث�ر؛ ألنك دفعت عدد الجس�يمات داخلها لتش�غل حي�ًزا أصغر. 
مّم�ا يعني زيادة عدد تصادماته�ا بالجدران الداخلية، منتجًة ضغًطا أكبر عليها. بش�رط 
بقاء درجة الحرارة ثابتة. الحظ هذا التغير في حركة الجس�يمات في الش�كل 20. ماذا 
يح�دث إذا زاد حج�م الغ�از؟ إن زيادة حجم اإلن�اء )أي الغاز المحص�ور( دون تغيير 
درجة الحرارة يقّلل من تصادمات الجسيمات بالجدران الداخلية، فيقل الضغط الذي 

تنتجه.

  بنقص��ان حجم الغ�����از  ال�شكل 20
الضغط. يزداد  المحصور 
يق�ل احليز الذي تش�غله 
بحركة  الغ��از  جسيامت 
املكبس إىل أسفل فيزداد 
ل�ذا  تصادماهت�ا،  ع�دد 

يزداد الضغط.
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ال�ش��غط ودرج��ة الحرارة  بثب�ات حجم الغ�از المحصور يتغي�ر ضغطه بتغير 
درج�ة حرارته؛ إذ تؤدي الزيادة في درجة ح�رارة الغاز إلى زيادة الطاقة الحركية 
لجسيماته، فتزداد سرعتها، ويزيد عدد التصادمات، فيزداد الضغط. أْي أنه بزيادة 

درجة حرارة غاز محصور يزداد ضغطه عند ثبات حجمه كما في الشكل 21.

  ملاذا ينكمش أو ينكرس إناء حمكم اإلغالق به هواء بعد جتميده؟

الطفو أو االنغمار
من المؤكد أنك تش�عر أنك أخف وزًنا عندما تكون في الماء. فعندما تكون في الماء 

يؤث�ر فيك ضغط الماء ويدفعك في جميع االتجاهات. وس�تجد أن�ك كلما نزلت إلى 
عمق أكبر في الماء زاد ضغط الماء عليك، إذ يزداد ضغط الماء كلما زاد العمق. وعليه 
يكون الضغط الذي يدفع السطح السفلي للجسم إلى أعلى أكبر من الضغط الذي يؤثر 
في الس�طح العلوي إلى أس�فل؛ ألن السطح الس�فلي يكون على عمق أكبر من السطح 
العل�وي للجس�م. ينتج عن ف�رق الضغط قوة تؤث�ر إلى أعلى في الجس�م المغمور في 
مائع، كما في الش�كل 22، تس�مى ق�وة الدفع Bouyant Force. يطفو الجس�م إذا 

تساوت قوة الدفع مع وزن الجسم، وينغمر إذا كانت قوة الدفع أقل من وزنه.

يؤثر الوزن إىل أسفل وتؤثر قوة الدفع إىل أعىل، ويف حالة تساوي القوتني يطفو اجلسم.

 يزداد ضغ����ط الغ����از  ال�ش��كل21
تس�خين  عن�د  المحص�ور 

اإلناء مع بقاء الحجم ثابًتا. 
توقع ماذا يحدث لو اس�تمر 
تس�خيًنا  اإلن�اء  تس�خين 

شديًدا؟

 الضغط الذي يدفع جسًما  ال�ش��كل22
مغموًرا إلى أعلى هو ضغط 
أكب�ر م�ن ذلك ال�ذي يدفعه 
بي�ن  والف�رق  أس�فل،  إل�ى 

الضغطين يولد قوة الدفع.

الوزنحُ قوةحُ الطفِو

ضغط يدفـــع قوة الدفع
اجلسم إىل أعىل

ضغط يدفـــع 
اجلسم إىل أسفل
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  Archimedes’  مب��داأ اأرخميد���ش  ما الذي يحدد قوة الدفع؟ نصَّ مبدأ أرخميدس
Principle عل�ى أن ق�وة الدفع المؤثرة في جس�م داخل مائع تس�اوي وزن المائع 
ال�ذي يزيحه هذا الجس�م. فإذا وضعت جس�ًما في إن�اء مملوء إلى حافت�ه بالماء، كما 
في الش�كل 23، فس�وف ينس�كب بعضه، ف�إذا وزنت ه�ذا الماء المنس�كب )المزاح( 

فستحصل على مقدار قوة الدفع المؤثرة في الجسم. 

 Density  الكثافة يساعدك فهم الكثافة على توقع طفو الجسم أو انغماره. والكثافة
مقدار كتلة الجسم مقسوًما على حجمه.

الكتلةالكثافة =
احلجم

ف�إذا كان�ت كثافة الجس�م أكبر من كثافة المائع فإن الجس�م ينغمر. أم�ا إذا كانت كثافة 
المائ�ع أكبر من كثافة الجس�م فإن الجس�م يطفو. فإذا تس�اوت الكثافتان بقي الجس�م 

عائًما عند مستواه في المائع، فال ينغمر وال يطفو.

 عندما س�قطت الك�رة في  ال�ش��كل23
اإلن�اء األكبر المملوء بالماء 
ت�م  وق�د  بعض�ه،  أزاح�ت 
جمع الماء المزاح في اإلناء 

األصغر. 
تواص�ل ماذا تعل�م عن وزن 

الماء المزاح وحجمه؟

أوجد المجهولتطبيق الرياصيات

1. عينة من الزئبق كتلتها 102 جم وحجمها 7.40 سم3. هل تطفو فوق املاء؟
2. أسطوانة مصمتة من األلومنيوم كتلتها  13.5 جم وحجمها 5.0سم3. هل تطفو فوق املاء؟

م�صائل تدريبية

حساب الكثافة  أعطيت عينة من مادة صلبة كتلتها 10.0جم، وحجمها  4.60 سم3، هل تطفو يف املاء الذي كثافته 
1.00 جم/سم3؟

احلل 
الكتلة = 10.0 جم• 1  املعطيات:

احلجم =  4.60 سم3• 
كثافة املاء = 1.00 جم/سم3• 

كثافة العينة2  املطلوب:

10.0جم  = 2.17 جم/سم3• 3  طريقة احلل:
4.60سم3  الكتلة  = 

احلجم الكثافة = 

كثافة العينة أكرب من كثافة املاء. لذا تنغمر العينة.• 

أوجد كتلة العينة برضب الكثافة يف احلجم.• 4  التحقق من احلل:

الموقع  إلى  ارجع  التدريبات  لمراجعة 
اإللكتروني 
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مبدأ باسكال 
م�اذا يحدث عندما تطأ علبًة بالس�تيكية مملوءة بالماء مغلق�ًة بإحكام؟  يتوزع الضغط 
اإلضاف�ي بالتس�اوي على الماء الموج�ود في العلبة؛ بس�بب عدم وج�ود منفذ للماء. 
Pascal أن الزي�ادة ف�ي الضغط على س�ائل 

,
s Principle ويوض�ح مب�دأ باس�كال

محصور، والناتجة عن قوة خارجية، تنتقل بالتساوي إلى جميع أجزاء السائل.

الأنظمة الهيدروليكية  تعمل مكابس الس�وائل )الهيدروليكية( طبًقا لمبدأ باسكال، 
ومنها رافعة السيارات وكرسي طبيب األسنان، كما في الشكل 24. ويوضح الشكل 25 
ا على  مكبس الس�وائل؛ حيث إن القوة المؤثرة في المكبس األيس�ر تولد ضغًطا إضافيًّ
الس�ائل المحص�ور، فينتقل هذا الضغط اإلضافي إلى المكب�س األيمن. وألن الضغط 
يساوي القوة المؤثرة مقسومة على المساحة التي تؤثر فيها القوة، فإن هذا الضغط يولد 

قوة كبيرة بحسب العالقة:

القوة = الضغط × املساحةأوالقوةالضغط =
املساحة

 يس�اعد هذا المكبس على  ال�شكل24
رف�ع الس�يارة اعتم�اًدا على 
وكذل�ك  باس�كال،  مب�دأ 

كرسي طبيب األسنان.
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ضغط الدم
ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب 

شبكة اإلنرتنت
م�ن  املزي�د  ع�ىل  للحص�ول 
املعلومات عن ضغط الدم. حّدد 
ما يعنيه هذا التعبري، وملاذا يشكل 
ارتف�اع ضغط ال�دم خطورة عىل 

الصحة؟
نش�اط اكتب فقرة يف دف�رت العلوم 
ارتف�اع  خط�ورة  س�بب  توض�ح 

ضغط الدم.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

إذا كانت مس�احتا المكبس�ين متس�اويتين فإن القوتين تكونان متس�اويتين أيًضا. أما إذا 
ا مقارنة بمساحة مقطع المكبس األيسر  كانت مساحة مقطع المكبس األيمن كبيرة نسبيًّ
فإنه تتولد قوة أكبر على المكبس األكبر مساحة، أي األيمن. وتساعدنا مكابس السوائل 

ا. على رفع أجسام ثقيلة باستخدام قوى صغيرة نسبيًّ

م�ش��خات الق��وة  إذا كان هن�اك وعاٌء مثقوٌب يحتوي على مائ�ع داخله فإن هذا المائع 
يندفع خارًجا من الفتحة أو الثقب عند وقوع ضغط عليه، وهذا ما يعرف بمضخة القوة. 

ومن تطبيقاتها علبة معجون األسنان وعلب الخردل وبعض علب معجون الطماطم.

 للقل�ب مضخت�ا ق�وة، إحداهما تدفع الدم م�ن القلب إلى 
الرئتي�ن ليحصل على األكس�جين، واألخرى تدفع الدم الغني باألكس�جين من القلب 

إلى باقي أعضاء الجسم، كما في الشكل 26.

 القلب مس�ؤول عن حركة  ال�شكل26
تعم�ل  الجس�م.  ف�ي  ال�دم 
عل�ى  مًع�ا  الق�وة  مضخت�ا 
تحري�ك ال�دم م�ن الرئتي�ن 
وإليهم�ا وإل�ى بقي�ة أنح�اء 

الجسم.

القوة إىل أسفل = ٥٠٠ نيوتن

املساحة = ١م٢

الضغط يف األنبوب = ٥٠٠ نيوتن/م٢

القوة إىل أعىل = ١٠٠٠٠ نيوتن

املساحة = ٢٠م٢
 املكبساملكبس األيمن

األيرس

مقط�ع  مس�احة   بزيادة  ال�ش��كل25
المكبس األيمن تزداد القوة 
المؤث�رة فيه. ويبين الش�كل 
أن الق�وة الصغي�رة المؤث�رة 
ف�ي المكب�س الصغي�ر تنتج 
المكب�س  عن�د  كبي�رة  ق�وة 
الكبي�ر، فتكون الق�وة كافية 

لرفع السيارة.
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الخال�شة
ال�شغط 

يعتمد ال�ضغط على القوة وامل�ضاحة.• 
ي�ضبب الهواء اجلوي املحيط بك �ضغًطا.• 
ال�ضغط داخل اجل�ضم ي�ضاوي ال�ضغط اجلوي املوثر • 

فيه.
تغريات �شغط الغاز

يعتمد ال�ضغط النا�ض عن الغاز على حجمه ودرجة • 
حرارته.

الطفو والنغمار
يعتمد طفو اأو انغمار ج�ضم يف مائع على كثافته • 

مقارنة بكثافة املائع.
مبداأ با�شكال

يربط هذا املبداأ كال من ال�ضغط وامل�ضاحة مع القوة.• 

3
اخترب نف�شك

ص�ف ما يحدث للضغ�ط عند زيادة الق�وة المؤثرة . 1
في مساحة معينة.

صف كيف يتغير الضغط الجوي بتغير االرتفاع.. 2
اكتب عن مبدأ باسكال بأسلوبك الخاص.. 3
اس�تنتج جس�م يطفو على س�طح ماء. ماذا تس�تنتج . 4

عن قوة الدفع المؤثرة في هذا الجسم؟
التفكيرالناق�د بع�د س�حب الهواء من علب�ة معدنية . 5

فارغ�ة وإغالقها بإحكام لوحظ أن العلبة تهش�مت 
تماًما. لماذا؟

معادالت بس�يطة ما الضغط الذي ينش�أ عن . 6
تأثي�ر ق�وة 5.0 نيوتن في مس�احة مقدارها 
2.0م2؟ وكي�ف يتغير الضغ�ط إذا ازدادت 
القوة إل�ى 10.0 نيوتن؟ وم�اذا يحدث إذا 

تغيرت المساحة لتصبح 1.0 م2؟ 

تطبيق الريا�شيات

91



األهداف

 ت�ش��ّمم جترب�ة تس�تخدم فيها مبدأ 
أرمخي�دس لتح�دد حجم الس�فينة 
م�ن  مع�ني  مق�دار  حلم�ل  ال�الزم 
البضاعة، عىل أن تطفو عىل مستوى 

سطح املاء.

المواد واألدوات
ميزان• 
كوبان بالستيكيان• 
خمبار مدرج • 
مسطرة مرتية• 
مقص• 
كرات زجاجية• 
مغسلة • 
حوض أو دلو• 

إجراءات السالمة

   

صمم سفينتك
 سؤال من واقع الحياة  

من المدهش مش�اهدة سفينة في حجم بناية كبيرة 
تبحر بس�هولة على س�طح الماء، حامل�ة األوزان 
الكب�يرة م�ن البضائ��ع والرك��اب باإلضافة إلى 
وزنها الضخم. كيف يمكن تحديد حجم السفينة 

التي تستطيع الطفو بكتلتها التي تحملها؟  

 تكوين فرضية  
فّك�ر في مبدأ أرخميدس، وكيف يرتبط م�ع قوة الدفع. وكّون فرضية توضح كيف 

أن حجم الماء الذي تزيحه السفينة يرتبط مع كتلة الحمولة التي تحملها السفينة.

 اختبار الفرضية  

اعمل خطة
 أحض�ر مجموعة من الك�رات الزجاجية، أو مواد أخرى من معلمك. س�تمثل . 1

هذه حمولة سفينتك. وفكر في نوع السفينة التي ستصممها، آخًذا بعين االعتبار 
أنواع المواد المستعملة. وقرر كيف ستقوم مجموعتك باختبار فرضيتك. 

سفينة بضائع

األهداف

ت�ش��ّمم جترب�ة تس�تخدم فيها مبدأ 
أرمخي�دس لتح�دد حجم الس�فينة 
م�ن  مع�ني  مق�دار  حلم�ل  ال�الزم 
البضاعة، عىل أن تطفو عىل مستوى 

سطح املاء.

المواد واألدوات
ميزان• 
كوبان بالستيكيان• 
خمبار مدرج • 
مسطرة مرتية• 
مقص• 
كرات زجاجية• 
مغسلة • 
حوض أو دلو• 

إجراءات السالمة

صمم سفينتك
سؤال من واقع الحياة 

من المدهش مش�اهدة سفينة في حجم بناية كبيرة 
تبحر بس�هولة على س�طح الماء، حامل�ة األوزان 
الكب�يرة م�ن البضائ��ع والرك��اب باإلضافة إلى 
وزنها الضخم. كيف يمكن تحديد حجم السفينة 

التي تستطيع الطفو بكتلتها التي تحملها؟  

تكوين فرضية 
فّك�ر في مبدأ أرخميدس، وكيف يرتبط م�ع قوة الدفع. وكّون فرضية توضح كيف 

أن حجم الماء الذي تزيحه السفينة يرتبط مع كتلة الحمولة التي تحملها السفينة.

اختبار الفرضية 

اعمل خطة
أحض�ر مجموعة من الك�رات الزجاجية، أو مواد أخرى من معلمك. س�تمثل . 1

هذه حمولة سفينتك. وفكر في نوع السفينة التي ستصممها، آخًذا بعين االعتبار 
أنواع المواد المستعملة. وقرر كيف ستقوم مجموعتك باختبار فرضيتك. 

سفينة بضائع

استقصاء
من واقع احلياة
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 اكت��ب قائم�ة بالخط�وات التي س�تتبعها ف�ي اختب�ار فرضيت�ك، موضًحا كيف س�تقيس كتلة . 2
سفينتك وكتلة الحمولة. احسب حجم الماء المزاح لتبقى السفينة طافية مع حمولتها، ثم قس 

حج�م الماء المزاح وكتلته. ووضح كيف س�تصمم س�فينتك لتطفو 
على سطح  الماء، ثم اصنع سفينتك. 

 اعم��ل ج�دواًل في دفتر العل�وم لجمع البيانات. وفك�ر في البيانات . 3
التي ستجمعها.  

تنفيذ الخطة
 اعرض على معلمك الخطة للموافقة عليها قبل الشروع في تنفيذها. . 1
 نفذ تجربتك كما في الخطة، وتأكد من اتباع تعليمات السالمة.. 2
 سجل مالحظاتك، وأكمل جدول البيانات في دفتر العلوم. . 3

 تحليل البيانات   
 اكتب حس�اباتك، على أن ُتظهر كيف حس�بت حجم الماء المزاح الضروري لجعل الس�فينة . 1

تطفو وهي محملة. 
 ه�ل طفت س�فينتك أم غرقت؟ إذا طفت س�فينتك فهل الحظت أن ج�زًءا منها مغمور تحت . 2

سطح الماء؟ وهل هو الجزء األكبر منها؟ ارسم شكاًل يبين كيف تبدو سفينتك في الماء. 
 و�شح كيف اتفقت أو اختلفت نتائج تجربتك مع فرضيتك؟ . 3

 االستنتاج والتطبيق   
 إذا غرقت س�فينتك فكيف تغير تجربتك لكي تجعلها تطفو؟ وما التغييرات التي س�تجريها إذا . 1

ا منها؟  طفت سفينتك بحيث ينغمر جزء بسيط جدًّ

 كيف تؤثر كثافة حمولة السفينة في حجم حمولة السفينة؟ وما عالقة ذلك بكثافة الماء؟ . 2

بنتائ�ج زمالئ�ك، وصّم�م  نتائج�ك  قارن 
ج�دواًل أو ملخًص�ا يب�ني كي�ف س�اعَدت 

احلسابات عىل نجاح صنع السفينة؟ 

ببياناتك


اكت��ب قائم�ة بالخط�وات التي س�تتبعها ف�ي اختب�ار فرضيت�ك، موضًحا كيف س�تقيس كتلة . 2
سفينتك وكتلة الحمولة. احسب حجم الماء المزاح لتبقى السفينة طافية مع حمولتها، ثم قس 

حج�م الماء المزاح وكتلته. ووضح كيف س�تصمم س�فينتك لتطفو 
على سطح  الماء، ثم اصنع سفينتك. 

اعم��ل ج�دواًل في دفتر العل�وم لجمع البيانات. وفك�ر في البيانات . 3
التي ستجمعها.  

تنفيذ الخطة
 اعرض على معلمك الخطة للموافقة عليها قبل الشروع في تنفيذها. . 1
 نفذ تجربتك كما في الخطة، وتأكد من اتباع تعليمات السالمة.. 2
 سجل مالحظاتك، وأكمل جدول البيانات في دفتر العلوم. . 3

 تحليل البيانات    تحليل البيانات   
اكتب حس�اباتك، على أن ُتظهر كيف حس�بت حجم الماء المزاح الضروري لجعل الس�فينة . 1

تطفو وهي محملة. 
 ه�ل طفت س�فينتك أم غرقت؟ إذا طفت س�فينتك فهل الحظت أن ج�زًءا منها مغمور تحت . 2

سطح الماء؟ وهل هو الجزء األكبر منها؟ ارسم شكاًل يبين كيف تبدو سفينتك في الماء. 
و�شح كيف اتفقت أو اختلفت نتائج تجربتك مع فرضيتك؟ . 3

 االستنتاج والتطبيق   االستنتاج والتطبيق  
 إذا غرقت س�فينتك فكيف تغير تجربتك لكي تجعلها تطفو؟ وما التغييرات التي س�تجريها إذا . 1

ا منها؟  طفت سفينتك بحيث ينغمر جزء بسيط جدًّ

 كيف تؤثر كثافة حمولة السفينة في حجم حمولة السفينة؟ وما عالقة ذلك بكثافة الماء؟ . 2

بنتائ�ج زمالئ�ك، وصّم�م  نتائج�ك  قارن 
ج�دواًل أو ملخًص�ا يب�ني كي�ف س�اعَدت ج�دواًل أو ملخًص�ا يب�ني كي�ف س�اعَدت 
بنتائ�ج زمالئ�ك، وصّم�م  نتائج�ك   
ج�دواًل أو ملخًص�ا يب�ني كي�ف س�اعَدت 
بنتائ�ج زمالئ�ك، وصّم�م  نتائج�ك   

احلسابات عىل نجاح صنع السفينة؟

ببياناتك
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بع�ش الكت�شافات العظيمة بع�ش الكت�شافات العظيمة بع�ش الكت�شافات العظيمة بع�ش الكت�شافات العظيمة بع�ش الكت�شافات العظيمة بع�ش الكت�شافات العظيمة بع�ش الكت�شافات العظيمة بع�ش الكت�شافات العظيمة بع�ش الكت�شافات العظيمة اكت�شافات مفاجة
مل تكن مق�شودةمل تكن مق�شودةمل تكن مق�شودة

في أثن�اء الح�رب العالمية الثاني�ة كانت الم�وارد الطبيعية 
ن�ادرة وكان هن�اك حاجة ملّحة لهذه الم�وارد. طلبت حكومة 

الواليات المتح�دة األمريكية من أحد المهندس�ين البحث في 
إمكانية إنتاج بديل قليل التكلفة عن المطاط االصطناعي. وفي 
أثناء البحث والنظر في الحلول الممكنة، قام المهندس بسكب 
حم�ض البوريك في زيت الس�ليكون. وقد كان�ت نتيجة خلط 

ا لزًجا. المادتين مزيًجا هالميًّ
وبس�بب التركي�ب الجزيئ�ي للمزي�ج، كان للم�ادة الهالمية 
القدرة عل�ى االرتداد والتم�دد في جمي�ع االتجاهات. وقد 
اكتش�ف المهندس أيًضا قدرة المزيج الهالمي على التكس�ر 
إل�ى أج�زاء صغيرة عن�د تعريضه لضغط عاٍل؛ حيث يس�لك 
س�لوك المادة الصلبة، ويتفتت إلى أج�زاء. وعلى الرغم من 
أن هذا التركيب يبدو مس�لًيا ويظهر تنوًعا في الخصائص إال 
أن حكومة الواليات المتحدة قررت أن هذا المزيج اليصلح 

بدياًل جيًدا عن المطاط االصطناعي. 

وبع�د س�نوات قليل�ة، رأى 
أح�د رج�ال األعم�ال إمكانية 
تحوي�ل هذه الم�ادة إلى لعبة، فأق�ام مصنًعا لبي�ع المزيج في 
صورة لعبة في المتاجر عام 1949م س�ميت العجينة العجيبة 
. وتخ�زن هذه المادة في وعاء بالس�تيكي على ش�كل بيضة. 
ويت�م اآلن صناع�ة المزيج بأل�وان مختلف�ة، والغالب أن كل 

طفل قد استخدم هذه اللعبة في وقت من األوقات.
ويمكن اس�تخدام هذه الم�ادة على أنها أكثر م�ن مجرد لعبة 
لألطفال؛ إذ يمكن استخدامها مادًة لتنظيف لوحة الحاسوب 
بس�بب خصائصها اللزجة وإزالة البقع والوبر من المالبس. 
وقد يس�تخدمها الناس لعمل الرس�وم المضحك�ة والهزلية. 
ويس�تخدمها الرياضي�ون في تقوي�ة قدرتهم على الس�يطرة، 
مستفيدين من خاصية تمّددها. ويستخدمها رواد الفضاء في 
أدوات رب�ط عربات الفض�اء عندما تنع�دم الجاذبية. وهكذا 

ا.  فإن استخداماتها كثيرة جدًّ







بح��ث اعم�ل ف�ي مجموع�ة لتفح�ص عين�ة م�ن العجين�ة العجيبة 
المصنوعة من مزيج حمض البوريك وزيت الس�ليكون. قم بعمل 
عصف ذهني حول االستخدامات العملية وغير العملية لهذه المادة. ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية
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 دليل مراجعة الفصل

تصور األفكار الرئيسة

مراجـعــة األفـكـار الرئيـســة

الدرس األول المادة

تتكون المواد جميعها من جس�يمات صغيرة تتحرك . 1
باستمرار. 

في الحالة الصلبة تعمل قوى التجاذب بين جسيمات . 2
المادة على إبقائها في أماكنها تهتز فقط. 

جسيمات السائل لها حجم ثابت، وهي حرة الحركة . 3
داخل السائل. 

الدرس الثاني الحرارة وتحوالت المادة

الطاقة الحرارية هي مجموع طاقات الجسيمات في . 1
عينة من المادة. ودرجة الحرارة هي متوس�ط الطاقة 

الحركية لجسيمات العينة. 
يكتسب الجسم طاقة حرارية عندما يتغير من الحالة . 2

الصلبة إلى الحالة السائلة، أو من الحالة السائلة إلى 
الحالة الغازية. 

يفق�د الجس�م طاقة حراري�ة عندما يتغير م�ن الحالة . 3
الغازية إلى الحالة الس�ائلة أو من الحالة السائلة إلى 

الحالة الصلبة. 

الدرس الثالث سلوك الموائع

يحسب الضغط بقسمة القوة على المساحة. . 1

تؤث�ر الموائ�ع بق�وة طف�و إل�ى أعل�ى في األجس�ام . 2
المغمورة فيها. 

يطفو الجس�م في المائع إذا كان�ت كثافة المائع أكبر . 3
من كثافته. 

ينص مبدأ باس�كال على أن الضغط اإلضافي المؤثر . 4
في سائل ينتقل بالتساوي إلى جميع أجزاء السائل. 

 ان�ضخ اخلريطة املفاهيمية التالية املتعلقة باملادة واأكملها



  

توجد في �ضورة

مثلمثلمثلمثل
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ا�شتخدام المفردات

امأل كل فراغ فيما يلي بالكلمة المناسبة:
من خصائص ................ أنه ليس له شكل أو حجم ثابت.. 1
 .................... له شكل متغير، لكن حجمه ثابت في . 2

أي إناء يوضع فيه.
انتق�ال الطاق�ة الحراري�ة من جس�م إلى آخر يس�مى . 3

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

ُتعّرف .................... بأنها متوس��ط الطاق�ة الحركية . 4
لجسيمات المادة.

تتح�ول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة الس�ائلة . 5
خالل عملية ....................

ُتس�مى . 6 عملي�ة  خ�الل  غ�از  إل�ى  الس�ائل  يتح�ول 
....................

تحسب.................... بقسمة الكتلة على الحجم. . 7
يحسب.................... بقسمة القوة على المساحة. . 8
ُيوّضح ....................م�ا يحدث عند التأثير بقوة في . 9

مائع محصور.

تثبيت الم���فاه������يم

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:
أي مما يلي مادة صلبة متبلورة؟. 10

 أ. الزجاج                                          ج�. المطاط 
 ب. السكر                                           د. البالستيك

أي مما يلي يصف المادة الصلبة؟. 11
 أ. لها شكل وحجم ثابتان.

 ب. لها شكل ثابت وحجم متغير.
 ج�. يتغير شكلها بحسب شكل الوعاء الذي توجد فيه.

 د. لها خاصية الجريان.

ما الخاصية التي تفسر طفو إبرة فوق سطح الماء؟. 12
 أ. اللزوجة                                ج�. التوتر السطحي
 ب. درجة الحرارة                  د. التركيب البلوري

ماذا يحدث لجسم عند زيادة طاقته الحركية؟. 13

 أ. يزداد تمسكه باألجسام القريبة.
 ب. تزداد كتلته.

 ج�. تتحرك جسيماته أبطأ.

 د. تتحرك جسيماته أسرع.

أي العمليات التالية تفقد جسيمات المادة طاقة خاللها؟. 14
أ. االنصهار                              ج�. التسامي

ب. التجمد                              د. الغليان

ُيكّون بخار الماء في الهواء الغيوم في أثناء:. 15
 أ. االنصهار                             ج�. التكثف
 ب. التبخر                               د. التسامي

أي مما يلي ُيعد وحدة لقياس الضغط؟. 16
 أ. نيوتن                                    ج�. جم/سم3

 ب.كجم                                  د. نيوتن/م2 

أّي التغي�رات التالي�ة ينت�ج عن�ه زي�ادة ضغ�ط غ�از . 17
محصور في بالون؟

أ. انخفاض درجة الحرارة      ج�. زيادة الحجم

ب. نقصان الحجم                  د. زيادة االرتفاع

أي الحاالت التالية يطفو فيها الجسم على سطح سائل؟. 18

أ. قوة الدفع أكبر من وزن الجسم

ب. قوة الدفع أقل من وزن الجسم

ج�. قوة الدفع تساوي وزن الجسم

د. قوة الدفع تساوي صفًرا
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اأن�ش���طة تق���ويم الأداء

قصة مص�ّورة اكتب قص�ة مصورة  توض�ح أحداُثها . 26
تح�وَل الجلي�د إل�ى بخار، عل�ى أن تح�وي خمس 

فقرات على األقل.

 ا�شتعن بالر�شم البياني التالي لالإجابة عن ال�شوؤال 27.








            

الزمن (دقيقة)

س
ة   ْ

رار
احل

جة 
در



وض�ح كي�ف يتغي�ر الرس�م البياني بتس�خين . 27
حجم أكبر من الماء؟ وكيف يبقى دون تغيير؟

 ا�شتعمل الجدول التالي لالإجابة عن ال�شوؤال 28.
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١٦٫٠
١٣٫٥
١١٫٠ ١٫٠

العمق (م)
الضغط 

(ضغط جوي)
الضغط 

(ضغط جوي)
العمق(م)

بيانيًّ�ا المعلوم�ات ال�واردة ف�ي الج�دول . 28 مّث�ل 
أع�اله، واس��ت�ع�ن بالرس�م لتوضح كيف يتغير 
ضغ�ط الم�اء بتغي�ر العم�ق؟ ملحوظ�ة: الضغط 
الجوي عند مس�توى س�طح البح�ر ه�و101.3 

ك�يلو ب�اس�ك��ال، وُيس�م�ى )1 ضغط جوي(.

تطبيق الريا�شيات

قوة الدفع المؤثرة في جسم تساوي:. 19
أ. حجم الجسم                       ج�. وزن الجسم
ب. وزن المائع المزاح             د. حجم المائع
استخدم الصورة التالية في اإلجابة عن السؤال 20.

تبي�ن الص�ورة أع�اله الم�اء الم�زاح الموج�ود ف�ي اإلناء . 20
الصغي�ر عندما وضعت الك�رة في الوعاء الكبي�ر. ما المبدأ 

الذي يظهره ذلك؟
أ. مبدأ باسكال                          ج�. مبدأ أرخميدس

ب. مبدأ التوتر السطحي            د. مبدأ اللزوجة

التفك��ير الن�����اق�������د
فس�ر لماذا يسبب بخار الماء حروًقا أكثر خطورة مّما يسببه . 21

الماء عند درجة الغليان؟

فس�ر لماذا تصب�ح مرآة الحم�ام ضبابية خالل االس�تحمام . 22
بالماء الساخن؟

ك�ّون تعريف�ات إجرائي�ة اكت�ب تعريفات إجرائي�ة لكل من . 23
الصل�ب، والس�ائل، والغ�از، توض�ح خصائ�ص كل منها، 

وأوجه االختالف بينها.

احس�ب قطعة ذهبي�ة مصمتة حجمه�ا 110 س�م3 وكتلتها . 24
1800ج�رام. علًما ب�أّن كثافة الذهب 19.3 جم/ س�م3، 

ه��ل القطع��ة من الذه��ب الخالص؟

استنتج لماذا تفرقع بعض البالونات عندما ُتترك مدة طويلة . 25
في مكان مشمس؟
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ال�ف��ش�ل

444444444
الطاقة وتحوالتها

يصاحب التغ�راِت التى تطرأ 
عىل املادة أو األجسام انتقالٌ يف 

الطاقة.

الدرس األول
ما الطاقة؟

الفكرة الرئي�شة للطاقة أشكال 
مختلفة.

الدرس الثاني
تحولت الطاقة

تتح�ول    الرئي�ش��ة الفك��رة 
الطاقة من شكل إلى آخر دون 

أن ُتستحدث أو تفنى.



هل فكرت في مصدر الطاقة الكهربائية التي تستعملها كل يوم؟ قد تكون هذه الطاقة 
ناتج�ة عن حرق الغاز الطبيعي أو الفحم الحجري في منش�آت الطاقة، كما ترى في 
الص�ورة؛ إذ يت�م تحوي�ل الطاقة التي في الفحم إل�ى حرارة، ثم إلى طاق�ة كهربائية. 
وعندم�ا ُيب�ّرد الماء الذي س�خن ع�ن طريق حرق الفح�م يتصاعد بخ�اره من أبراج 

التبريد المخروطية التي تظهر في الصورة.

دفتر العلوم  اختر ثالثة أجهزة تعمل بالكهرباء، ووضح وظيفة كل منها.
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نشاطات تمهيدية
الط�اق�ة اعم�ل املط�وي�ة الت�الي��ة 
لتس�اعدك ع�ىل حتديد م�ا تعرف�ه، وما 
تريد أن تعرفه، وما تعلمته عن الطاقة.

ا من جان�ب إىل آخر، عىل أن  اط�و ورق�ة عموديًّ
تك�ون حافة اجل�زء األمامي أقرص 1س�م تقريًبا 

من اجلزء اخللفي.

ا، واطوها لتحصل عىل ثالث  لف الورق�ة طوليًّ
طيات.

افت�ح كل ج�زء م�ن األج�زاء الثالث�ة األمامي�ة 
وقصه واكتب عليه ما ييل:

M643-01A-MSS05

 


أسئلة التعرف قبل أن تقرأ هذا الفصل، اكتب ما تعرفه، وما 
كالًّ  وحتوالهتا،  ومصادرها  الطاقة  أنواع  عن  تعرفه  أن  تريد 
ما  صحح  الفصل  قراءتك  وبعد  له.  املخصص  اجلزء  حتت 

كتبته، وأضف إليه أسئلة أخرى حتت جزء "ما تعلمته". 

اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 3

الكرة الزجاجية والطاقة 

م�ا الفرق بين الك�رة الزجاجية المتحركة والس�اكنة؟ 
يمك�ن للك�رة المتحرك�ة أن تض�رب ش�يًئا فتح�دث 
تغيي�ًرا. كي�ف اكتس�بت الكرة ه�ذه الطاق�ة )المقدرة 

على إحداث التغيير(؟   

لحرك�ة . 1 مس��اًرا  اع�م�ل 
الكرة على الطاولة بوضع 
مس�ط��رتين متجاورتي�ن 
مس�اف�ة  بينه�م�ا  تفص�ل 

تكفي لتدحرج الكرة. 
ارف�ع أحد طرفي المس�ار . 2

وق�س  كت�اب  عل�ى 
االرتفاع.

ات�رك الك�رة تتدح�رج فوق المس�ار إلى أس�فل، . 3
وقس المس�افة التي تقطعها من نقطة البداية حتى 
نقط�ة اصطدامه�ا ب�األرض. أع�د ه�ذه الخطوة 

واحسب متوسط القياسين. 
أع�د الخطوتين 2 و 3 بثالث�ة ارتفاعات مختلفة. . 4

وتوق�ع ما ق�د يحدث عند اس�تخدام ك�رة أثقل، 
واختبر توقعك، وسجل مالحظاتك. 

التفكي�ر الناق�د ص�ف ف�ي دفت�ر العل�وم كي�ف . 5
تتأثرحركة الكرة والمس�افة الت�ي تقطعها بارتفاع 

ملراجعة حمتوى هذا الفصل وأنشطتهالمسار.
ارجع إىل املوقع اإللكرتوين

www.obeikaneducation.com
عبر المواقع اإللكترونية العلـــــوم
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أتهيأ للقراءة

1  أتعلــم تتحقق أفضل طريقة لتذكر المعلومات من خ�الل كتابتها أو كتابة المالحظات 
الجي�دة حوله�ا، مّم�ا يفيد في الدراس�ة والبحث. لذا يج�در مراعاة ما يلي عن�د كتابة هذه 

المالحظات :

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

2  أتدرب استخدم جدواًل يساعدك عىل تنظيم املعلومات بطريقة واضحة. 

اكت�ب األفكار الرئيس�ة يف العمود األيم�ن، ثم اكتب ثالثة تفاصيل داعمة ع�ىل األقل لكل منها يف 
العم�ود األيس، ثم اقرأ حمتوى الدرس حتت العنوان الرئيس )الط�اقة تغري ش�كلها( من الدرس 2 

يف هذا الفصل، ودّون مالحظاتك مستخدًما جدواًل عىل النحو التايل :

التفا�شيل الداعمةالفكرة الرئي�شة
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

ن جدواًل يتضمن  3  أطبّق  بعد ق�راءة هذا الفصل، كوِّ
األفكار الرئيسة، واكتب مقابل كل منها اثنتين على األقل 

من التفاصيل الداعمة.

ت�شجيل المالحظات
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توجيه القراءة وتركيزها

قبل القراءة
 العبارةم اأو

بعد القراءة
 م اأو

1  لألجسام طاقة في حالة حركتها فقط..

2  تعتمد الطاقة الحركية فقط على كتلة الجسم وسرعته.  .

3  تعتمد الطاقة الحرارية لجسم ما على درجة حرارته. .

4   تتغير طاقة الكرة من شكل إلى آخر في أثناء قذفها إلى أعلى..

5   الطاقة الكيميائية طاقة مخزونة في الروابط الكيميائية بين الذرات. .

6  تغير المخلوقات الحية الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية..

7   تزداد كمية الطاقة الكلية عند حرق الشمعة. .

8   تفنى الطاقة وتستحدث عند تحولها من شكل إلى آخر. .

9   تتحول الطاقة الكيميائية في العضالت إلى طاقة حركية..

اق�رأ أواًل فق�رة أو فق�������رت�ن، 

ودّون املالحظ�ات بع�د قراءتك. إذا 

كن�ت تكت�ب مالحظاتك ف��ي أثناء 

القراءة فمن املرجح أن تس�جل الكثر 

منها.
ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

1  قبل قراءة الفصل أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه:

اكتب )م( إذا كنت موافًقا على العبارة.• 

اكتب )غ( إذا كنت غير موافق على العبارة. • 

2 بعد قراءة الفصل ارجع إلى هذه الصفحة لترى ما إذا كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

إذا غيرت إحدى اإلجابات فبّين السبب.• 

صّحح العبارات غير الصحيحة.• 

استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك.• 
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ما الطاقة؟
طبيعة الطاقة

ما الذي يخطر ببالك عندما تس�مع كلمة الطاقة؟ هل هو الركض، أم الوثب، أم حركة 
الس�يارة، أم م�اذا؟ وكي�ف تعرف الطاق�ة؟ تمّكن الطاقة الجس�م من القي�ام باألعمال 
وتغيير األش�ياء. فالطاقة Energy هي القدرة على إحداث تغيير. فيَم تش�ترك األشياء  

في الصور الموجودة في الشكل 1؟ 

انظر إلى األش�ياء حولك والحظ التغيرات التي تحدث، س�وف تجد ش�خًصا يمشي، 
وأشعة الشمس تنفذ من الشباك وتسخن مقعدك، وأغصان أشجار تحركها الرياح. فما 

التغيرات التي تحدث؟

نق��ل الطاق��ة  لألجس�ام من حولنا طاقة، م�ع أننا قد ال نالحظ ذل�ك. وإنما ننتبه إلى 
وجود هذه الطاقة عندما يحدث تغيير في األجسام. ويحدث التغيير عادة عندما تنتقل 
الطاقة من جس�م إلى آخر. فأنت تس�مع صوت الخطوات ألن الطاقة انتقلت من وقع 
األقدام على األرض إلى أذنك، وتتحرك أوراق األشجار عندما تنتقل إليها الطاقة من 
الرياح، ويسخن المقعد أكثر عندما تنتقل إليه الطاقة من أشعة الشمس. وفي الحقيقة، 

فإن األجسام جميعها لها طاقة.

ما الطاقة؟
طبيعة الطاقة

الدر�ش

111111

 الطاقة هي القدرة على إحداث تغيير. ال�شكل 1
ح كيف ُيحدث كل من هذه األجسام تغييًرا؟ وضِّ

األهداف 
توضح معنى الطاقة. �
تمي�ز بي�ن الطاق�ة الحركي�ة وطاقة  �

الوضع.
تعرف األشكال المختلفة للطاقة. �

األهمية
- الطاقة تصاحب التغري يف املادة. 

 مراجعة المفردات
الكتلة: مقدار ما يف اجلسم من مادة. 

المفردات الجديدة 

الطاقة• 
الطاقة احلركية• 
طاقة الوضع• 
الطاقة احلرارية• 

الطاقة الكيميائية• 
طاقة اإلشعاع• 
الطاقة الكهربائية• 
الطاقة النووية• 
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طاقة الحركة 
لألجسام المتحركة المقدرة على إحداث تغييرات في أجسام أخرى،  كما تالحظ في 
الشكل2أ؛ إذ تتدحرج كرة البولنج لتضرب بعض القوارير الخشبية، فهل يتطلب ذلك 
طاقة؟ لقد حدث تغير عند سقوط القوارير، وهذا ناتج عن كرة البولنج المتحركة التي 
لها طاقة تس�ببت في س�قوط القوارير. فللكرة المتحركة طاقة تس�مى الطاقة الحركية. 
والطاق�ة الحركي�ة Kinetic Energy ه�ي طاق�ة لدى الجس�م بس�بب حركت�ه. لذا 

فالجسم الساكن ليس له طاقة حركية.

الطاق��ة الحركي��ة وال�ش��رعة  ماذا يح�دث عند دحرجة 
الك�رة أس�رع؟ وم�ا ال�ذي يح�دث للقوارير الخش�بية؟ من 
الممك�ن أن تضرب الكرُة عدًدا أكبر من القوارير، أو تقذف 
بعضه�ا إلى مس�افة أبعد؛ فالكرة التي تتحرك أس�رع تحدث 
تغيي�ًرا أكب�ر من تل�ك الت�ي تتحرك أبط�أ. فالع�ب البولنج 
المحت�رف يض�رب الك�رة بس�رعة كبي�رة، كم�ا تالحظ في 
الش�كل2ب، فتس�بِّب ضربت�ه ق�ذف القواري�ر أس�رع وإلى 
مس�افة أبع�د، وهذا دليل عل�ى أن للكرة طاق�ة حركية أكبر؛ 

فالطاقة الحركية ألي جسم تزداد بازدياد سرعته.

ع�ىل  احلركي��ة  الطاق��ة  تعتمد  كيف    
الرسعة؟

الطاق��ة الحركية والكتلة  لو دفعت الك�رة الطائرة بداًل 
من كرة البولنج كما في الش�كل2ج، وبالسرعة نفسها فماذا 
س�تفعل الك�رة بالقواري�ر؟ عل�ى األغل�ب إنها لن تس�تطيع 
إس�قاط أي ق�ارورة، وقد يس�قط بعضها. هل ه�ذا يعني أن 
للك�رة الطائرة طاقة حركية أقل من كرة البولنج التي تتحرك 
بالس�رعة نفس�ها؟ إن كتلة الكرة الطائرة أقل كثي�ًرا من كتلة 
ك�رة البولن�ج، ل�ذا فالطاقة الحركي�ة لكرة البولن�ج أكبر من 
الطاق�ة الحركي�ة للك�رة الطائ�رة؛ فالطاقة الحركية للجس�م 

المتحرك تعتمد أيًضا على كتلته، وتزداد بازديادها.

أ هل��ذه الك��رة 
طاقة حركية؛ ألهنا 

تتدحرج عىل املسار.

ب للك��رة طاق�ة 
حركي�ة أكرب؛ ألن 

رسعتها أكرب.

ج هل���ذه الكرة 
طاقة حركية أقل؛ 

ألن كتلتها أقل.

الحركي�ة  الطاق�ة   تعتم�د  2 ال�ش��كل 
كتلت���ه  عل���ى  لجس����م 

وسرعته.
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طاقة الوضع 
ه�ل يمك�ن لجس�م غي�ر متح�رك أن يك�ون له 
طاقة؟ إذا أمس�كت بكرة عل�ى ارتفاع معين من 
س�طح األرض فلن يكون لها طاقة حركية ألنها 
س�اكنة، فإذا تركتها دون دفعها فإنها تس�قط في 
اتج�اه األرض مكتس�بة طاق�ة حركي�ة. من أين 

جاءت هذه الطاقة؟ 

للك�رة المرفوع�ة نوع م�ن الطاقة ُيس�مى طاقة 
 Potential Energy الوضع. وطاق�ة الوضع
بس�بب  الجس�م  ف�ي  )كامن�ة(  مختزن�ة  طاق�ة 
موضع�ه. والموض�ع هن�ا هو ارتف�اع الكرة عن 
س�طح األرض. وعندم�ا تس�قط الك�رة تتحول 
طاق�ة وضعه�ا إلى طاق�ة حركية. وتك�ون طاقة 
وض�ع أي جس�م أكب�ر كلم�ا كان ارتفاع�ه عن 
األرض أكب�ر. وتعتمد طاقة الوض�ع أيًضا على 
كتل�ة الجس�م؛ فكلما كان�ت كتلة الجس�م أكبر 

كانت طاقة وضعه أكبر. أي األجسام في الشكل 3 له طاقة وضع أكبر؟

أشكال ُأخرى للطاقة
للطاقة أشكال متعددة؛ فكلٌّ من الطعام وأشعة الشمس له شكل من أشكال الطاقة 
يختل�ف عن الطاقة الحركية التي للرياح. فالس�خونة التي تش�عر بها عند التعرض 

ألشعة الشمس نوع من الطاقة يختلف تماًما عن الطاقة الحركية وطاقة الوضع.

الطاقة الحرارية يش�عر اإلنسان بالسخونة عند التعرض ألشعة الشمس، نتيجة 
حصوله على طاقة حرارية. وجميع األجس�ام لها طاقة حرارية تزداد بازدياد درجة 
الح�رارة. فلك�وب الكاكاو الس�اخن في الش�كل 4 طاق�ة حرارية 
Thermal Energy أكبر من كوب الماء البارد، الذي له بدوره 
طاق�ة حرارية أكب�ر من قطعة الثل�ج التي لها الكتلة نفس�ها. وينتج 
جس�مك طاقة حرارية بس�بب التفاعالت الكيميائي�ة التي تحدث 
فيه باس�تمرار. من أين تأتي هذه الطاقة؟ إنه�ا تأتي من التفاعالت 
الكيميائية الناتجة عن نوع آخر من الطاقة يسمى الطاقة الكيميائية.

 تعتمد طاق�ة وضع الجس�م  ال�ش��كل3
عل�ى كتلت�ه وارتفاع�ه ع�ن 

سطح األرض.
ح��دد أي اإلناءين ل�ه طاقة 
أم  األحم�ر  أكب�ر:  وض�ع 

األزرق؟ لماذا؟

ازدادت س��خ�ون�ة   كل�م�ا  ال�ش��كل4
ط�اق�ت��ه  ازدادت  الجس�م 
الكاكاو  فكوب  الح��رارية؛ 
الس�اخن ل�ه طاق�ة حراري�ة 
أكبر من كوب الم�اء البارد، 
وهذا بدوره له طاقة أكبر من 
قطعة الجليد التي لها الكتلة 

نفسها.
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الطاقة الكيميائية  إذا تناولت وجبة فكأنك تزود جس�مك 
بمص�در من مص�ادر الطاق�ة. إن الطع�ام يحوي طاق�ة كيميائية 

يس�تخدمها الجس�م لي�زود الدم�اغ بالطاق�ة، وتمكن�ك م�ن القيام 
بالنش�اطات المختلفة. وكما في الش�كل5، يحتوي الطعام على المركبات 

الكيميائي�ة، ومنه�ا الس�كر ال�ذي يت�م تحطيم�ه ف�ي الجس�م. والطاق�ة الكيميائية    
Chemical Energy طاق�ة مخزون�ة ف�ي الرواب�ط الكيميائي�ة بي�ن ال�ذرات، 
وعندم�ا يت�م تحطيم المركبات الكيميائية وتش�كيل مركبات جدي�دة تنطلق بعض 
الطاق�ة. إن طاقة لهب الش�معة ناتج�ة عن الطاقة الكيميائية المخزونة في الش�مع؛ 
فعندما يحترق الشمع تتحول الطاقة الكيميائية فيه إلى طاقة حرارية وطاقة ضوئية.

  متى يتم إطالق الطاقة الكيميائية؟

ا تصل إلى  الطاق��ة ال�ش��وئية  ينتقل ضوء الش�معة في الهواء بس�رعة كبيرة ج�دًّ
300000 كم/ث تقريًبا. وعندما يسقط الضوء على سطح ما، فقد ُيمتص أو َينفذ 
أو ينعك�س. وعندما َيمتص الجس�م الضوَء يصبح أس�خن؛ ألن�ه امتص الطاقة من 
الضوء، وتحولت إلى طاقة حرارية. وتس�مى هذه الطاقة التي يحملها الضوء طاقة 

 .Radiant Energy اإلشعاع

ا من الس�لك ينت�ج الطاقة اإلش�عاعية عند تس�خينه. ويتطلب  يظه�ر الش�كل6 ملفًّ
تسخين الفلز نوًعا آخر من الطاقة، هو الطاقة الكهربائية.

الطاق��ة الكهربائي��ة  اإلض�اءة من االس�تعماالت الش�ائعة للطاق�ة الكهربائية. 
انظ�ر حول�ك تَر األجهزة المختلفة الت�ي تعمل بالكهرباء؛ حيث يس�ري فيها التيار 
الكهربائ�ي عند وصله�ا بالَمْقبِس الكهربائي أو بالخالي�ا الكهربائية )البطاريات(. 

والطاقة الكهربائية Electrical Energy طاقة يحملها التيار الكهربائي.

 تتح�ول الطاق�ة الكهربائية  ال�ش��كل 6
إل�ى طاق�ة حراري�ة بم�رور 
التي�ار ف�ي الس�لك الفلزي. 
الس�لك  س�خونة  وبازدي�اد 
الطاق�ة  إط�الق  ف�ي  يب�دأ 

اإلشعاعية.

 المركبات الكيميائي�ة المعقدة  ال�شكل5
الموج�ودة في الطع�ام تخزن 
الط�اق�ة الكيميائي�ة، وخ�الل 
األنش�ط�ة المختلف�ة تتح�ول 
الطاق�ة الكيميائي�ة إل�ى طاقة 

حركية.
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اخترب نف�شك
فسر لماذا يسبب تصادم سيارتين مسرعتين أضراًرا . 1

أكثر من تصادم سيارتين بطيئتين؟
صف تحوالت الطاقة التي تحدث عند حرق قطعة . 2

من الخشب.
حدد ش�كل الطاق�ة الذي يتحول إل�ى طاقة حرارية . 3

في جسمك.
وضح كيف يمك�ن لزهريتين موضوعتين إحداهما . 4

إل�ى جانب األخرى عل�ى رف أن يكون إلحداهما 
طاقة وضع أكبر من األخرى؟

التفكي�ر الناقد كرة قدم وك�رة تنس تتحركان بحيث . 5
يك�ون لهم�ا الطاقة الحركي�ة نفس�ها. أيهما تتحرك 
بسرعة أكبر؟ وإذا تحركت الكرتان بالسرعة نفسها 

فأيهما له طاقة حركية أكبر؟

الخال�شة
طبيعة الطاقة 

الطاقة هي القدرة على اإحدا تغيري. • 
الطاقة احلركية طاقة لد اجل�ضم ب�ضبب حركته، • 

وتعتمد على �ضرعته وكتلته. 
طاقة الو�ضع طاقة للج�ضم ب�ضبب مو�ضعه، وتعتمد • 

على كتلة اجل�ضم وارتفاعه.

اأ�شكال الطاقة
تزداد الطاقة احلرارية بزيادة درجة احلرارة.• 
الطاقة الكيميائية طاقة خمتزنة يف روابط املركبات • 

الكيميائية.
ا الطاقة الإ�ضعاعية( •  الطاقة ال�ضوئية )وت�ضمى اأي�ضً

طاقة يحويها ال�ضوء.
الطاقة الكهربائية طاقة يحملها التيار الكهربائي.• 
الطاقة النووية طاقة ويها اأنوية الذرات.• 

1

 وتول�د محطات الطاق�ة الكهربائية الضخمة -التي تعم�ل بالوقود غالًبا- 
كمي�اٍت هائل�ًة من الطاق�ة كل ي�وم. ويتم في بع�ض البلدان إنت�اج الطاقة 

الكهربائية من خالل محطات الطاقة النووية. 

الطاق��ة النووية  تس�تخدم المحطات النووية الطاق�ة المخزنة في أنوية 
 Nuclear ال�ذرات لتوليد الطاق�ة الكهربائية؛ فلكل ن�واِة ذرٍة طاقة نووية
Energy يمكن تحويل بعضها إلى أنواع أخرى من الطاقة، ومنها الطاقة 
الكهربائي�ة. ويحتاج إطالق الطاقة النووية إلى عمليات صعبة تتطلب بناء 

معدات معقدة، انظر الشكل 7.
 ُتس�تخدم محطات الطاقة للحصول على  ال�ش��كل 7

الطاقة المفيدة من أنوية الذرات.

تواصل اكتب في دفتر العلوم طرائق مختلفة . 6
الس�تعمال كلم�ة طاق�ة. وأيه�ا أق�رب إلى 

التعريف الوارد في هذا الدرس؟

تطبيق المهارات
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الدر�ش

222222
تغير أشكال الطاقة

للطاقة أشكال مختلفة، منها الطاقة الكهربائية والحرارية والكيميائية. وتتحول الطاقة 
ف هذه التحوالت عندما تالحظ التغيرات  باستمرار من شكل إلى آخر. ويمكنك تعرُّ
المختلفة التى تحدث لألجس�ام في البيئة من حولك. ومن ذلك حرائق الغابات التي 
تحدث نتيجة اشتعال النار فيها بسبب الصواعق مثاًل. ما تحوالت الطاقة التي تسبب 

هذه التغيرات؟

، كما في الشكل8،  تتبع تحولت الطاقة  عندما يصعد شخص بدراجته الهوائية تالًّ
تح�ّول عضالت رجليه الطاق�ة الكيميائية إلى طاقة حركية، وتتح�ول الطاقة الحركية 
الناتجة في عضالت رجليه إلى طاقة حركية في الدراجة الهوائية عندما يدير البّدالين. 
وتتح�ول بعض ه�ذه الطاقة أيًضا إلى طاقة وضع بصعوده إلى أعلى، ويتحول بعضها 
إلى طاقة حرارية، فيصبح جس�مه س�اخًنا بس�بب انطالق الطاقة الكيميائية، وتسخن 
األج�زاء المتحركة في الدراجة أيًضا بس�بب االحت�كاك. ويصاحب تحوالت الطاقة 
في الغالب تولد طاقة حرارية، مثلما يحدث عند ممارس�ة التمارين الرياضية، أو عند 

تشغيل السيارة وتحريكها، أو عندما تنمو المخلوقات، وحتى عند انفجار النجوم.

 مّكن�ت تح�والت الطاق��ة  ال�ش��كل 8
ه�ذا الول�د من صع�ود التل 

بدراجته.
اذك�ر جميع أشك�ال الطاقة 

التي تظهر في الصورة.

األهداف 
الطاق�ة عل�ى  � قان�ون حف�ظ  تطب�ق 

تحوالت الطاقة.
توض�ح كي�ف تتح�ول الطاق�ة م�ن  �

شكل إلى آخر.
تصف كيف ُتولَّد الطاقة في منشآت  �

الطاقة الكهربائية.

األهمية
يتطل�ب تش�غيل الس�يارات وتس�خني 
األف�ران وعم�ل اهلواتف حت�ول الطاقة 

من شكل إىل آخر.

 مراجعة المفردات
التحول: تغري البنية أو الرتكيب.

المفردات الجديدة 

قانون حفظ الطاقة• 
املولد الكهربائي• 
التوربني• 

تحوالت الطاقة
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قانون حفظ الطاقة 
ين�ص قانون حف�ظ الطاق�ة Law of Conservation of Energy عل�ى أّن الطاقة 
ال ُتس�تحدث وال تفنى، ولكن تتحول من شكل إلى آخر. فعندما يتوقف قائد الدراجة 
عل�ى قم�ة تل ليس�تريح، تكون الطاقة كله�ا -التي كانت لديه أص�اًل- موجودة حوله؛ 
فبع�ض الطاق�ة موجود في صورة طاقة وضع سيس�تفيد منها في أثن�اء النزول. وبعض 
الطاقة تحّول إلى طاقة حرارية بسبب االحتكاك في الدراجة. وبعضها تحول إلى طاقة 
حرارية في جس�م قائد الدراجة وجعلته يش�عر بالس�خونة. تنتقل الطاق�ة الحرارية من 
جسم راكب الدراجة ومن دراجته خالل حركته واستراحته إلى الهواء الجوي المحيط 

به، وال يضيع شيء منها.

يع�د قان�ون حفظ الطاقة من أهم القوانين الطبيعية التي قدرها الخالق س�بحانه وتعالى 
ف�ي الكون، فأحك�م به حركة مكوناته والظواهر التي تحدث فيه، وكفل بها لمخلوقاته 
العيش. وكلما اكتش�ف اإلنس�ان من أس�رار هذا الكون اتضح له ما فيه من تنظيم دقيق 

معجز شاهد على عظمة الحق تبارك وتعالى وبديع صنعه.

  هل يمكن أن تفنى الطاقة؟ وملاذا؟

يس�تفاد من قانون حفظ الطاقة في تحديد تحّوالت الطاقة في نظام معين. فمثاًل قذف 
كرة في الهواء إلى أعلى ثم التقاطها ُيعد نظاًما بسيًطا. وكما ترى في الشكل 9، فعندما 
تنطلق الكرة من يدك تكون معظم طاقتها حركية، ومع ارتفاعها تقل س�رعتها فتتناقص 
طاقته�ا الحركي�ة، لكن طاقتها الكلي�ة ال تتغير)مع افتراض إهم�ال مقاومة الهواء(. إن 
النقص في الطاقة الحركية للكرة في أي لحظة يساوي الزيادة في طاقة وضعها في أثناء 
صعوده�ا، وبذلك يبقى مجموع طاقة الكرة ثابًت�ا. إن الطاقة تنتقل من مكان إلى آخر، 

وتتغير من شكل إلى آخر، لكنها تبقى محفوظة دائًما.

 تتح�ول الطاق�ة بي�ن طاق�ة  ال�ش��كل 9
حركي�ة وطاق�ة وضع خالل 

ارتفاع الكرة وسقوطها.
عّي�ن ف�ي أي وض�ع يك�ون 
للك�رة أكب�ر طاق�ة حركية؟ 
وف�ي أي وض�ع يك�ون له�ا 

أكبر طاقة كلية؟

حتوالت الطاقة
ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب 

شبكة اإلنرتنت
للحص�ول عىل معلوم�ات حول 
حتوالت الطاقة التي حتدث خالل 
العديد من األنشطة والعمليات .

نش�اط اخرت نش�اًطا م�ا وصّمم 
�ا يب�ني كي�ف تتغ�ري  رس�اًم بيانيًّ

أشكال الطاقة خالله؟

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

طاقة وضع

طاقة حركة

طاقة حركة
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ر شكلها الطاقة تغيِّ
تحدث تحوالت الطاقة دائًما في كل ما حولك؛ فالكثير من اآلالت أدوات لتحويل 
الطاقة من ش�كل إلى آخر. فمحرك السيارة يحول طاقة الوقود الكيميائية إلى طاقة 
حركي�ة، فض�اًل عن أن جزًءا من الطاق�ة الكيميائية يتحول إلى طاق�ة حرارية تؤدي 
إلى س�خونة المحرك. وكلما كان�ت الطاقة الحركية الناتجة ع�ن الطاقة الكيميائية 
للمحرك أكبر كانت كفاءة المحرك أكبر. وهناك أنواع جديدة من السيارات، كالتي 
ا مع محرك الجازولين. وهذه  تش�اهدها في الش�كل 10، َتس�تخدم محرًكا كهربائيًّ
الس�يارات ذات كف�اءة أعلى؛ ألن المس�افة الت�ي تقطعها وهي تس�تهلك كمية من 

الوقود أكبر من تلك التي تقطعها السيارة ذات المحرك العادي بالكمية نفسها .

تحويل الطاقة الكيميائية  تحول العضالت 
الطاق�ة الكيميائية في الجس�م إل�ى طاقة حركية 
كم�ا في الش�كل 11. ويحدث ذل�ك في خالي�ا العضالت عن طري�ق التفاعالت 
الكيميائية التي ُتحدث تغيًرا في ش�كل بعض الجزيئات. وبحدوث الكثير من هذه 

التغيرات تنقبض العضلة، فيتحرك جزء من الجسم.

تحت�وي الم�واد الموج�ودة ف�ي المخلوق�ات الحي�ة- والتي يطل�ق عليه�ا الكتلة 
الحيوي�ة- على طاقة كيميائية. وعندما تموت ه�ذه المخلوقات تتحطم المركبات 
الكيميائية في الكتل الحيوية. وتساعد البكتيريا والفطريات والمخلوقات األخرى 
عل�ى تحوي�ل ه�ذه المركبات إل�ى مركب�ات كيميائية أبس�ط، يمك�ن للمخلوقات 
الحي�ة األخرى االس�تفادة منه�ا. وينجم عن ه�ذه التغيرات إط�الق طاقة حرارية. 
فعلى س�بيل المثال، تحتوي كومة من الس�ماد على أجزاء نباتية، منها قطع العشب 
وأوراق الش�جر، وعندم�ا تتحلل كومة الس�ماد هذه تتحول الطاق�ة الكيميائية إلى 

طاقة حرارية، فترتفع درجة حرارة الكومة لتصل إلى 60 ْ س.

حتليل حتولت الطاقة
اخلطوات   

ضع قطعة من الطين على األرض . 1
س�مكها 5 سم، مراعًيا أن تجعل 

سطحها العلوي أملس مستوًيا.
 ارفع كرة زجاجية مسافة 1.5م . 2

فوق الطين، واتركها تس�قط، ثم 
قس المسافة التي غاصتها الكرة 

في الطين. 
كرر الخطوة الس�ابقة مس�تخدًما . 3

كرة فوالذية، وكرة بالستيكية. 
التحليل

قارن بين المسافات التى غاصتها . 1
أيه�ا كان�ت  لتحدي�د  الك�رات، 
عندم�ا  أكب�ر  الحركي�ة  طاقته�ا 

سقطت على الطين.
طاق�ة . 2 تحول�ت  كي�ف  وض�ح 

الوض�ع إلى طاق�ة حركية خالل 
النشاط؟

 تستعمل السيارات المهجنة )الهايبرد( المحرك الكهربائي  ال�شكل10
ومحرك الجازولين، مما زاد من فاعلية تحوالت الطاقة.

M655-05C-MSS02

مولد  حمرك
جازولني

بطارية

 حمرك
كهربائي

حتوالت الطاقة
ارجع إلى كراسة التجارب العملية

تجربة عملية

في املنزل
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تحوالت الطاقة

العض�الت اهليكلي�ة جتع�ل التجدي�ف 
وقذف الكرة وكذلك أبسط األع�م�ال 
اجلس�دية ممكن�ة؛ فالعض�الت تنقب�ض 
وتنبس�ط م�ن خ�الل تفاع�الت حت�ول 
الطاق�ة الكيميائية إىل طاق�ٍة حركيٍة عىل 

املستوى اخللوي. 

الت�ي  الطاق�ة  حت�والت  ◄ت�زودك 
حتدث يف عضالتك بالطاقة لتتحرك.

▲ينتظم الكثري من العضالت اهليكلية يف أزواج يعمل 
تنقبض  ذراعك  تثني  فعندما  لبعض؛  معاكًسا  بعضها 
العضالت  تنبسط  بينام  الرؤوس،  الثنائية  العضالت 
الثالثية الرؤوس. وعندما متد ذراعك تنقبض العضالت 

الثالثية الرؤوس وتنبسط العضالت الثنائية الرؤوس.

أو  األلياف  من  اهليكلية  العضالت  تتكون 
رزم اخلاليا العضلية. كل ليف يرتكب من 

َيْيفات العضلية. الكثري من رزم اللُّ

▲اإلشارات القادمة عرب اللييف العصبي تعمل عىل بدء تفاعالت 
يف  اجلزيئات  جتعل  التفاعالت  وهذه  العضيل،  اللييف  يف  كيميائية 
الكثري  لتتحرك. وتسبب حركة  الطاقة  العضيل حتصل عىل  اللييف 

من اللييفات العضلية بعضها مع بعض انقباض العضلة.

ال�شكل 11

 حمرك
بنزين

ليف عضيل

رزمة من األلياف 
العضلية

ييفات رزمة لحُ

ييفات لحُ
عضلية

ليف عضيل

ليف عصبي

العضالت الثالثية الرؤوس العضالت الثنائية الرؤوس
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الطاقة الكهربائية 
إلشارة املذياع

طاقة حركية يف 
مكرب الصوت

طاقة صوتية 
يف اهلواء

طاقة حركية لطبلة 
األذن والسائل

طاقة كهربائية  يف 
الدماغ واخلاليا 

العصبية

تح��ولت الطاقة الكهربائي��ة  الطاقة الكهربائية ضرورية لنا؛ فنحن نس�تعملها 
ل الطاقة  كل ي�وم؛ فعندم�ا تضيء غرفتك أو تش�غل المذي�اع أو التلفاز فأنت تح�وِّ
الكهربائي�ة إل�ى أش�كال أخ�رى من الطاق�ة. وُيظهر الش�كل 12 تح�والت الطاقة 
الكهربائية التي تحدث عند تشغيل المذياع؛ فمكّبر الصوت في المذياع يعمل على 
تحوي�ل الطاقة الكهربائية إل�ى موجات صوتية تحدَث بدوره�ا طاقة حركية تنتقل 
إلى أذنيك. وتس�بِّب طاقة الموجات الصوتية، تحري�ك بعض األجزاء في أذنيك، 
ثم تتحول إلى طاقة كيميائية وطاقة كهربائية في الخاليا العصبية التي ترسل الطاقة 
إلى الدماغ. فأين تذهب الطاقة بعد أن يقوم الدماغ بترجمتها وتفس�يرها باعتبارها 

أصواًتا؟ إنها تتحول إلى طاقة حرارية.

تح��ول الطاقة الحرارية  تتحول أش�كال مختلفة م�ن الطاقة إلى طاقة حرارية. 
فاالحتراق يحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية. ومع س�ريان التيار الكهربائي 
في األس�الك تتح�ول الطاقة الكهربائية إل�ى طاقة حرارية أيًضا. وتس�تخدم الطاقة 
الحرارية في تدفئة المنازل، والمحافظة على درجة حرارة الجسم.وكذلك تستعمل 
ن الماء إلى درجة الغليان يتحول  الطاقة الحرارية في تس�خين الماء. وعندما يس�خَّ
إلى بخار يمكن أن يستعمل في إنتاج الطاقة الحركية في المحركات البخارية التي 
تس�يِّر القطارات. وتتحول الطاقة الحرارية أيًضا إلى طاقة إش�عاعية؛ فعند تس�خين 

سلك فلزي مثاًل إلى درجات حرارة عالية يتوّهج ويصدر طاقة إشعاعية.

ضبط درجة حرارة اجلسم
تتكيَّ�ف معظ�م املخلوق�ات احلية 
لضب�ط كمي�ة الطاق�ة احلرارية يف 
أجسامها. بعض املخلوقات احلية 
الت�ي تعي�ش يف املناط�ق الب�اردة 
تكس�و أجساَمها طبقٌة سميكة من 
الفرو متنع فقدان الطاقة احلرارية. 
كام أّن بعض املخلوقات احلية التي 
تعيش يف البيئ�ات الصحراوية هلا 

جلد حيافظ عىل طاقتها احلرارية.
تكيف�ات  بع�ض  يف  ابح�ث 
تضب�ط  الت�ي  احلي�ة  املخلوق�ات 
احلراري�ة  الطاق�ة  خالهل�ا  م�ن 

ألجسامها.

الش�كل 12 بع�ض حت�والت الطاق�ة عند 
االستامع إىل املذياع.
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ال�ش��كل 14 تس�تخدم محط�ات تولي�د الطاق�ة المولدات إلنت�اج الط�اق��ة الكه�رب�ائ�ي�ة، وف�ي مح�ط��ات الوق�ود 
األحفوري يحرق الوقود األحفوري ليعمل على غلي الماء إلنتاج البخار الذي يح�رك تروس التوربينات.

كيفية انتقال الطاقة الحرارية  تنتقل الطاقة الحرارية من مكان إلى آخر. ففي 
الش�كل 13 تنتق�ل الطاق�ة الحرارية من الكاكاو الس�اخن إلى الملعق�ة وإلى الهواء 
المحي�ط به؛ ألنهما أبرد )أي أقل في درجة الح�رارة(. فالطاقة الحرارية تنتقل فقط 

من شيء درجة حرارته أعلى إلى شيء درجة حرارته أقل.

توليد الطاقة الكهربائية
ا، وه�ذه الكمية أكب�ر كثيًرا من أن  ُتس�تعمل كمي�ة هائل�ة من الطاق�ة الكهربائية يوميًّ
يت�م تخزينها ف�ي البطاريات. فالطاقة الكهربائية المتاحة لالس�تعمال من أي مقبس 
يت�م توليدها باس�تمرار في محط�ات الطاقة؛ حيث تعمل جمي�ع المحطات بالمبدأ 
نفس�ه من خالل المولدات، والمولد الكهربائ�ي Generator جهاز يحّول الطاقة 

الحركية إلى طاقة كهربائية في وجود مجال مغناطيسي. انظر الشكل 14.

م�ن  احلراري�ة  الطاق�ة  تنتق�ل  الش�كل13 
الكاكاو الس�اخن إىل م�ا هو أبرد 

مما حييط به.

لل�كاكاو  يح�دث  م�اذا  وّض�ح 
الطاق�ة  يفق�د  عندم�ا  الس�اخن 

الحرارية؟

يتدفق التيار الكهربائي 
من امللف عرب األسالك 

الكهربائية.
يسري البخار أو املاء أو الرياح 
مراوح  شفرات  بني  بسعة 
التوربني، مما يؤدي إىل دوراهنا.

يوصل عمود املحرك إىل مولد كهربائي. واملولد الكهربائي 
البس�يط عبارة عن ملف من األس�الك التي ت�دور يف جمال 

مغناطييس.

ت�وص��ل ش�فرات مراوح 
التوربني إىل ع�مود املح��رك، 
وعند دوراهنا يدور العمود.

مغناطيس

التوربين

الم�ول�د

الطاقة احلرارية
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ويتكون المولد الكهربائي البسيط من ملف من األسالك يدور داخل مجال مغناطيسي 
ق�وي، وينت�ج عن دوران�ه تيار كهربائ�ي. أما التوربي�ن Turbine  ال�ذي يتكون من 

مجموعة من شفرات المراوح فيستخدم في تحريك الملف وإنتاج طاقة كهربائية.

وُتس�تخدم عدة ط�رق لتحريك التوربينات في منش�آت توليد الطاق�ة الكهربائية. ففي 
المنش�آت التي تستعمل الوقود األحفوري- س�واء الفحم أو النفط أو الغاز الطبيعي- 
يتم حرق الوقود لجعل الماء يغلي في المراجل ويتحول إلى بخار يعمل على تحريك 
شفرات التوربين، التي تدير بدورها المحرك التوربيني. ويتم نقل الدوران إلى المولد 
د البخار، فيتحول إلى ماء، ثم يعود إلى األنابيب في  الذي ُينتج الطاقة الكهربائية، ثم ُيبرَّ
المرجل، انظر الشكل 15. ويمكن استخدام مصادر طاقة أخرى لتحريك التوربينات؛ 

منها: الماء الجاري، والرياح، والطاقة النووية. 

  ما وظيفة املولد الكهربائي؟

 محطة توليد الطاقة تحول الطاقة الكيميائية في الوقود إلى طاقة كهربائية.  ال�شكل 15
اكتب قائمة ببعض مصادر الطاقة األخرى التي تستعمل في محطات الطاقة.

الطاقة احلرارية يف املاء 

الطاقة احلركية يفالطاقة احلركية يف البخار 
 التوربني

الغاز  يف  الكيميائية  الطاقة 
الطبيعي أو النفط

املولدأنبوب البخاراملدخنة التوربني

غاز طبيعي

املرجل

الطاقة الكهربائية 
اخلارجة من املولد

املولد الكهرومائي
ارجع إلى كراسة التجارب العملية

تجربة عملية
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 مصادر الطاقة الكهربائية  ال�ش��كل 16
ف�ي بل�دان العال�م ف�ي ع�ام 

2011م.
اذكر اسم مصادر الطاقة التي 

تنتج الكهرباء في بالدنا.

من�ش��اآت الطاقة  في أغلب ال�دول يتم توليد معظم الطاق�ة الكهربائية بالمولدات 
الت�ي تعم�ل بالوقود األحف�وري ) وأهمها الفح�م والغاز الطبيعي (، كما تس�تعمل 
طاقة الرياح والطاقة المائية )المياه الجارية والس�اقطة(  في توليد الطاقة الكهربائية 
بنسبة أقل. وفي محطات التوليد التي تستخدم طاقة المياه وطاقة الرياح يتم تحويل 
الطاقة الحركية مباش�رة إلى طاقة كهربائية دون الحاجة إلى توليد بخار الماء إلدارة 
التوربينات. ويوضح الشكل 16 النسب المئوية ألنواع الطاقة المختلفة المستعملة 

في توليد الكهرباء في دول العالم.

تولَّد الطاقة الكهربائية في المحطات التي تعمل بحرق النفط أو في محطات الطاقة 
النووية من خالل سلسلة تحوالت للطاقة.

الطاقة              الطاقة      الطاقة                 الطاقة          الطاقة
الكيميائية   ←   احلرارية  ←   احلركية   ←    احلركية ←     الكهربائية

للنفط              للامء       للبخار              للتوربني            اخلارجة من املولد

الفحم احلجري
٪٤١٫٤

غاز طبيعي ٢١٫٣٪

املائية ١٥٫٤٪

النووية ١٢٫٢٪

أخر
٪ ٩٫٤
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اخترب نف�شك
صف تغي�ر طاقتي الحركة والوضع لكرة س�لة عند . 1

رميها نحو السلة.
وض�ح م�ا إذا كان جس�مك يكتس�ب أو يفقد طاقة . 2

حراري�ة إذا كان�ت درج�ة حرارت�ه 37° س ودرجة 
الحرارة حولك 25° س. 

ص�ف عملية يت�م فيها تحول الطاق�ة الكيميائية إلى . 3
طاقة حرارية.

التفكير الناقد مصباح ضوئي يحول 10% من الطاقة . 4
الكهربائية التي يس�تعملها إلى طاقة إشعاعية. كّون 

فرضية حول الشكل اآلخر للطاقة الناتجة. 

الخال�شة
تغري اأ�شكال الطاقة

احلرارة �ضكل من اأ�ضكال الطاقة ينت خالل ولت • 
الطاقة.

الطاقة                           •  اأن  على  الطاقة  حفظ  قانون  ين�س 
ل ت�ضتحد ول تفنى، واإا تتحول من �ضكل اإىل 

اآخر.
تبقى الطاقة الكلية ثابتة يف اأثناء اأي ول للطاقة. • 
عند قذف ج�ضم اإىل اأعلى ثم �ضقوطه تتحول الطاقة • 

بني الطاقة احلركية وطاقة الو�ضع دون اأن تتغري 
الطاقة الكلية.

توليد الطاقة الكهربائية 
يحّول املوّلد الطاقة احلركية اإىل طاقة كهربائية.• 
حرارية •  طاقة  الأحفوري  الوقود  احرتاق   نت ي

ت�ضتخدم يف غلي املاء واإنتاج البخار.
ي�ضتخدم البخار يف طات الطاقة التي تعمل على • 

اإدارة التوربينات والتي ر املولدات الكهربائية.

2

اس�تخدام النس�بة ف�ي الش�كل 16.ك�م مرة . 5
تس�اوي كمية الطاق�ة الكهربائية الناتجة عن 
منش�آت حرق الفحم ما ينت�ج عن محطات 

الطاقة النووية؟

تطبيق الريا�شيات
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استقصاء
من واقع احلياة

116

ا�شتخدم الإنترنت

الطاقة تنير حياتك
سؤال من واقع الحياة 

على مدار الس�نين المئة الماضية ازداد مقدار الطاقة المستخدمة في كل مكان بشكل 
مذهل. واليوم تجد الكثير من 
مصادر الطاقة المتاحة، ومنها 
الفحم والنفط والغاز الطبيعي 
والطاق�ة النووي��ة والط�اق��ة 
الكهرومائي�ة والرياح والطاقة 

الشمسية.
بعض هذه المصادر ُتس�تهلك 
وال تتجدد، وبعضها الينضب، 
أو يتجدد بالمعدل الذي يتم به 
استهالكه، لذلك فهي مصادر 

متجددة. فكر في أنواع الطاقة التي تستعملها كل يوم في بيتك وفي مدرستك. في هذا 
االس�تقصاء، س�تبحث كيف تنتج الطاقة؟ وأين يتم ذلك؟ وكيف يتم توصيلها إليك؟ 
وستس�تقصي أيًضا الطرائق البديلة إلنتاج الطاقة، وما إذا كانت هذه المصادر متجددة 

أو غير متجددة. ما مصادر الطاقة التي تستخدمها كل يوم؟ 

معلومات عن الطاقة املحلية






   




  

األهداف 

 تالح�� كي�ف يت�م إنت�اج  �
تس�تخدمها؟  الت�ي  الطاق����ة 

وكيف تصلك؟

 ت�شتق�ش��ي المصادر البديلة  �
للطاقة التي تستخدمها. 

ت�ش��ع خطة لكيفية اس�تخدام  �
هذه المصادر البديلة للطاقة. 

مصدر البيانات 
العلــوم

عبر المواقع اإللكترونية

للمزي�د م�ن املعلوم�ات ح�ول 
مصادر الطاقة. 

ارجع إىل املواقع اإللكرتونية 
عرب شبكة اإلنرتنت

محطة توليد الكهرباء في الجبيل
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 تصميــم الخطة 
فكر في األنش�طة اليومية التي تقوم بها واألش�ياء التي تستخدمها، ومنها مشاهدة التلفاز، أو االستماع إلى المذياع، . 1

أو ركوب السيارة، أو تشغيل مكيف الهواء. اختر نشاًطا أو تطبيًقا يتم فيه استخدام الطاقة؟
حّدد نوع الطاقة المستخدمة. . 2
ا�شتق�ش كيفية إنتاج هذه الطاقة وكيفية إيصالها إليك.. 3
حدد  ما إذا كان مصدر الطاقة هذا متجدًدا أم غير متجدد.. 4
 إذا كان مصدر الطاقة غير متجدد فصف كيف يمكن إيجاد بدائل بمصادر متجددة؟ . 5

الخطة  تنفيــذ 

اعرض الخطة على معلمك للموافقة عليها قبل البدء في تنفيذها. . 1
نظم ما تجده في جدول بيانات مشابه للجدول السابق. . 2

تحليــل البيانات  

�شف  عملية إنتاج الطاقة ونقلها، في مصدر الطاقة الذي تبحث عنه. كيف نتجت الطاقة؟ وكيف تم نقلها إليك؟. 1
ما مقدار الطاقة الذي يتم إنتاجه من المصدر الذي استقصيته؟ . 2

هل مصدر الطاقة الذي استقصيته متجدد أم غير متجدد؟ لماذا؟. 3

والتطبيــق  االســتنتاج 

�شف  كيف يمكن تقليل استهالك الطاقة من مصدر الطاقة الذي استقصيته إن كان غير متجدد؟. 1
نظم  ما مصادر الطاقة البديلة لتوفير احتياجاتك اليومية من الطاقة؟ جهز خطة الستخدام مصادر الطاقة البديلة.. 2

ببياناتك


وجّم��ع  بيان�ات اآلخري�ن،  بيانات�ك م�ع  قارن   
البيانات كلها، وحاول الوصول إلى استنتاجات.

محطة سدير لتحويل الكهرباء



قياسية في العلوم أرقــــام

طاقة االحتراق

...واأن ال�ش��عرات الحراري��ة في تفاحة متوس�طة الحجم تعطي�ك طاقة تكفي 

للمشي مدة 15 دقيقة، أو السباحة مدة 10 دقائق، أو الهرولة مدة 9 دقائق.

تطبيق الريا�شيات إذا كان المش�ي م�دة 15 دقيقة يحتاج إلى 80 

سعًرا من الطاقة المخزنة في الطعام، فكم سعًرا من الطاقة يستهلك شخص ما حتى 

يسير مدة ساعة واحدة؟

اكتب عن

م�ا الموقع المناس�ب لوض�ع ُمجمعات شمس�ية في المملك�ة العربية الس�عودية؟ 

ولم�اذا؟ لمزيد من المعلومات حول اس�تخدام الطاقة الشمس�ية اس�تعن بالمواقع 
اإللكترونية.

...اأن الطاقة الناتجة عن اإع�ش��ار بحري متوس�ط تزيد على 

مجم�وع الطاقة الناتجة عن محط�ات توليد الطاقة في العالم 200 

م�رة تقريًب�ا. وتنطل�ق هذه الطاق�ة غالًبا على ش�كل ح�رارة عندما 
تتكون قطرات المطر.

 _ 2   �شاعة 
... واأن الطاقة التي تح�شل عليها الأر�ش من ال�شم�ش كل   1

تكف�ي لس�د احتياجات العالم م�ن الطاقة مدة عام كام�ل. وأن الموارد 

المتجددة والمس�تدامة  -ومنها الشمس- تشكل 18% فقط من الطاقة 
المستخدمة في العالم.

هل تعلم ...
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دليل مراجعة الفصل

مراجـعــة األفـكـار الرئيـســة

الدرس األول  ما الطاقة؟  

الطاقة هي القدرة على إحداث تغيير.. 1

للجس�م المتح�رك طاق�ة حركي�ة تعتمد عل�ى كتلته . 2
وسرعته. 

طاقة الوضع طاقة يكتس�بها الجس�م بس�بب موقعه، . 3
وتعتمد على كتلته وارتفاعه. 

يحم�ل الض�وء الطاق�ة اإلش�عاعية، ويحم�ل التي�ار . 4
الكهربائ�ي الطاق�َة الكهربائي�ة، وتحتوي ن�واة الذرة 

على طاقة نووية.

الدرس الثاني  تحوالت الطاقة

تتحول الطاقة من ش�كل إلى آخ�ر، كما يمكن نقلها . 1
من مكان إلى آخ�ر، ويصاحب ذلك عادة تولد طاقة 

حرارية. 

ين�ص قان�ون حف�ظ الطاقة عل�ى أن الطاق�ة ال تفنى . 2
وال تس�تحدث، وه�و م�ن القواني�ن الطبيعي�ة الت�ي 

أودعها الله في الكون. 

ُتحول منشآت الطاقة الكهربائية الطاقة من مصدرها . 3
إلى طاق�ة كهربائية؛ حيث يدير البخ�ار توربيًنا ليدير 

ا. التوربين مولًدا كهربائيًّ

تصور األفكار الرئيسة

اأعد ر�ضم اخلريطة املفاهيمية، ثم اأكملها م�ضتعماًل امل�ضطلحات التالية طاقة حرارية، طاقة الو�ضع، طاقة اإ�ضعاعية، طاقة حركية



الطاقة 
الكيميائية

اأ�شكال الطاقة

تتحول عند ت�شخني �شلك فلزي 

طاقة اإ�شعاعية

تتحول نتيجة الحرتاق تتحول يف الع�شالت 
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444444444
ا�شتخدام المفردات

وضح العالقة بين المصطلحات في كل مما يلي: 
الطاقة الكهربائية - الطاقة النووية. 1
التوربين - المولد الكهربائي. 2
– الطاق�ة . 3 الكهروضوئي�ة - طاق�ة اإلش�عاع  الخلي�ة 

الكهربائية
طاقة الوضع – الطاقة الحركية. 4
الطاقة الحركية – الطاقة الكهربائية – المولد الكهربائي. 5
الطاقة الحرارية – الطاقة اإلشعاعية. 6
قانون حفظ الطاقة – تحوالت الطاقة. 7

تثبيت الم���فاه������يم

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:
 ما نوع طاقة كتاب مستقر على سطح طاولة؟. 8

ج�. وضع أ. حركية  
د. كهربائية ب. إشعاعية  

 يمكن وصف الطاقة الضوئية بأنها طاقة:. 9
ج�. حركية  أ. كهربائية  
د. إشعاعية ب. نووية  

 ما تحوالت الطاقة التي تحدث في العضالت؟. 10
أ.  حركية ← وضع 

ب.  حركية ← كهربائية
ج�.  حرارية ← إشعاعية

د.  كيميائية ← حركية
 م�ا تح�والت الطاق�ة الت�ي تح�دث ف�ي المول�دات . 11

الكهربائية؟
أ. من حرارية إلى إشعاعية   

ب. من إشعاعية إلى كهربائية
ج�. من حركية إلى كهربائية
د. من كهربائية إلى حرارية

 ما شكل الطاقة التي في الطعام؟. 12

ج�. إشعاعية  أ. كيميائية  

د. كهربائية  ب. وضع  

 أكث�ر مص�ادر الطاق�ة اس�تخداًما ف�ي تولي�د الطاق�ة . 13
الكهربائية في العالم:

أ. الفحم الحجري 

ب. الغاز الطبيعي

ج�. الطاقة النووية

د. النفط

طاقة الكرة المتحركة هي. 14

ج� .طاقة حركة طاقة وضع  أ . 

د .طاقة كهربائية طاقة كيميائية  ب . 

تعتمد الطاقة الحركية على:. 15

سرعة الجسم وكتلته أ . 

سرعة الجسم وموضعه ب . 

ج�. كتلة الجسم وارتفاعه

ارتفاع الجسم وموضعه د . 

طاقة الوضع المختزنة في كرة تكون بسبب:. 16

ج� . التفاعالت الكيميائية فيها أ .  حركتها  

د. حجمها  موضعها   ب . 
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التفك��ير الن�����اق�������د 

وض�ح كي�ف تبين حرك�ة األرجوحة التح�والت بين . 17
طاقة الوضع والطاقة الحركية؟

وض�ح ما يحدث للطاقة الحركي�ة للوح تزلج يتحرك . 18
على سطح مستو، تتباطأ سرعته حتى يتوقف.

اذك�ر تح�والت الطاق�ة خ�الل تحمي�ص الخب�ز في . 19
المحمصة الكهربائية.

وض�ح االخت�الف بي�ن قان�ون حف�ظ الطاق�ة وبي�ن . 20
المحافظة على الطاقة وترشيدها. 

ض�ع فرضية ح�ول كيفية حص�ول المركب�ة الفضائية . 21
التي تس�افر عبر النظام الشمس�ي على الطاقة الالزمة 

لتشغيلها. اعمل بحًثا للتحقق من صحة فرضيتك.

ارس�م تح�والت الطاق�ة التي تح�دث عندم�ا تمّلس . 22
قطعة خشب بورق الصنفرة حتى تصبح ساخنة.

اأن�ش���طة تق���ويم الأداء

هن�اك الكثي�ر م�ن أش�كال الطاق�ة . 23 ع�رض تقديم�ي 
األخرى التي لم تدرسها في هذا الفصل، ومنها الطاقة 
الحيوية، وطاقة األمواج، وخاليا وقود الهيدروجين. 
ة  ابحث في أحد األش�كال، وقم بإعداد عرض من عدَّ
ش�رائح بالمعلومات التي تجدها. واس�تعن بالمبادئ 
الت�ي تعلمتها في ه�ذا الفصل لتش�رح لزمالئك كيف 
يمك�ن تحويل ه�ذه الطاقة إل�ى طاق�ة كهربائية يمكن 

االستفادة منها. 

 حساب عدد منش�آت الطاقة تم تصميم نوع من . 24
محط�ات الطاقة يزود 10000 منزل بالطاقة. ما 
عدد المنش�آت من ه�ذا النوع التي تل�زم لتزويد 

300000 منزل بالطاقة؟

استخدم اجلدول التايل لإلجابة عن السؤالن 25 و 26.

مصادر الطاقة املستخدمة يف 
إحدى البلدان

النسبة املئوية للطاقة املستخدمةمصدر الطاقة
23%الفحم احلجري

39%النفط
23%الغاز الطبيعي
8%الطاقة النووية

4%الطاقة الكهرومائية
3%أخرى

استخدام النسب المئوية اعتماًدا على المعلومات . 25
الموجودة في الجدول، ما النس�بة المئوية للطاقة 

المستخدمة من الوقود األحفوري؟ 

حس�اب التناس�ب كم ضعًف�ا تبلغ طاق�ة الوقود . 26
األحفوري المس�تخ����دم بالنس�ب��ة إلى الطاقة 

المستخدمة من المصادر األخرى؟

تطبيق الريا�شيات
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اختبار مقننالوحدة

ا�صلة اختيار من متعدد ولا ا

ما حالة املادة التي تكون اجلس�يامت فيها متالصقة، وهتتز . 1
يف أماكنها دون أن يبتعد بعضها عن بعض؟

أ. الصلبة
ب. السائلة 
ج�. الغازية
د. البالزما

استخدم الصورة أدناه يف اإلجابة عن السؤالن 2 و3. 

حجم املاء املزاح:. 2
أ. يساوي حجم الكرة

ب. أكرب من حجم الكرة
ج�. أقل من حجم الكرة 

د. يساوي ضعف حجم الكرة
قوة الدفع املؤثرة يف الكرة تساوي: . 3

أ. كثافة املاء املزاح
ب. حجم املاء املزاح

ج�. وزن الكرة 
د. وزن املاء املزاح

العملية التي يربد فيها الغاز ليتحول إىل سائل تسمى:. 4
أ. التكثف  

ب. التسامي
ج�. الغليان 

د. التجمد
أي مما ييل مادة صلبة غري بلورية؟. 5

أ. املاس
ب. السكر

ج�. الزجاج
د. الرمل

أي العملي�ات التالية متتص خالهلا جس�يامت املادة الطاقة؟. 6
أ .التجمد والغليان

ب .التكثف واالنصهار
ج�. االنصهار والتبخر

د. التسامي والتجمد
يف الشكل أدناه، إذا حترك املكبس إىل أسفل فإنه:. 7

أ. يقل حجم الغاز ويزداد ضغطه
ب. يقل كل من حجم الغاز وضغطه

ج�. تقل التصادمات بني جسيامت الغاز
د. تنخفض درجة حرارة الغاز
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اختبار
مقنن

تزداد طاقة حركة اجلسم املتحرك إذا:. 8
 أ. قلت كتلته

ب. زادت رسعته
ج�. زاد ارتفاعه عن سطح األرض

د. زادت درجة حرارته
استخدم الرسم البياين أدناه لإلجابة عن السؤال 9.

الفحم احلجري
٪٤١٫٤

غاز طبيعي ٢١٫٣٪

املائية ١٥٫٤٪

النووية ١٢٫٢٪

أخر
٪ ٩٫٤

يوضح الرسم البياين أعاله مصادر الطاقة الكهربائية يف العامل . 9
يف ع�ام 2011م. فإذا كان جمم�وع كميات الطاقة الكهربائية 
املنتجة يف العامل يس�اوي 2027×1010 كيلو واط. س�اعة؛ 

فام كمية الطاقة الناجتة عن الطاقة النووية؟
أ. 414.32×١٠10 كيلو واط.ساعة

ب. 247.29×١٠10 كيلو واط.ساعة
ج�. 627.31×١٠10 كيلو واط.ساعة

د. 120.53×١٠10 كيلو واط.ساعة
 اعت�امًدا ع�ىل قانون حف�ظ الطاق�ة، أي م�ن العب�ارات التالية . 10

صحيحة فيام يتعلق بتحول الطاقة الكيميائية إىل طاقة حرارية؟
أ.يتغري جمموع كميتي الطاقة احلرارية والكيميائية

ب. تتغري كمية الطاقة الكيميائية فقط
ج�. تتغري كمية الطاقة احلرارية فقط

د. ال يتغري جمموع كميتي الطاقة احلرارية والكيميائية

ي�رضب العٌب ك�رًة فتطري عالًيا. عند س�قوط الكرة من . 11
أقىص ارتفاع هلا تتحول:؟

أ. طاقة حركتها إىل طاقة وضع 
ب. طاقة وضعها إىل طاقة حركة

ج�. طاقتها احلراريةإىل طاقة وضع
د. طاقتها احلرارية إىل طاقة حركة

ا�صلة اإجابات الق�صة الثا ا

نفخ بالون باهلواء وربط بإحكام. ما الذي حيدث للبالون . 12
إذا غمر يف ماء ساخن أو وضع بالقرب من مدفأة؟ فس 

إجابتك.
ما الفرق بني احلرارة ودرجة احلرارة؟. 13
تس�تطيع بعض احلرشات أن متيش عىل س�طح ماء الربكة . 14

أو البحرية. فس ذلك.
 قارن بني وزن جس�م طاٍف يف س�ائل وقوة دفع الس�ائل . 15

عليه، من حيث املقدار واالجتاه؟
 م�ا كتل�ة جس�م كثافت�ه 0.23 جم/س�م3، وحج��مه . 16

52 سم3؟ 
 مت�وازي مس�تطيالت م�ن اخلش�ب أبع�اده ) 20س�م، . 17

مق�دار  احس�ب  نيوت�ن.  ي�زن 20  15س�م، 10س�م( 
الضغ�ط الذي يؤثر به يف س�طح األرض يف كلتا احلالتني 

املوضحتني يف الشكل التايل.
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اختبار
مقنن

10سم

10سم

15سم

20سم

15سم20سم

استخدم الشكل البياين أدناه يف اإلجابة عن السؤالن 18و19.

٤٠٠
٣٥٠
٣٠٠
٢٥٠
٢٠٠
١٥٠
١٠٠

٥٠

١٩٧٠  ١٩٨٥١٩٨٠١٩٧٥ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠٠

استهالك العامل للطاقة (١٩٧٠م-٢٠٠٠م)

سنة

ل)
جو

لو
 كي

١٥
١٠

 ×
 ١

٫٠
٦ 

×)
كة 

هل
ست

ة امل
طاق

 ال

  كم مرًة زاد االس�تهالك العامل�ي للطاقة خالل الفرتة من . 18
1970م إىل 2000م؟

 يف أي مخس س�نوات كان�ت الزيادة يف اس�تهالك الطاقة . 19
العاملي أكرب ما يمكن؟

  من غ�ري املمكن صنع آلة تنتج طاقة أكثر مما تس�تهلكها. . 20
ملاذا؟

ا إىل أع�ىل فوصلت إىل أق�ىص ارتفاع . 21  قذف�ت ك�رة رأس�يًّ
هل�ا، ثم عادت إىل نقط�ة انطالقها. قارن  بني طاقة حركة 
الكرة حلظ�ة قذفها وطاقة حركتها حلظة عودهتا إىل نقطة 

انطالقها.

ا�صلة اإجابات افتوحة الثالث ا
استخدم الشكل أدناه لإلجابة عن السؤالن 22 و23 .

القوة إىل أسفل = ٥٠٠ نيوتن

املساحة = ١م٢

الضغط يف األنبوب = ٥٠٠ نيوتن/م٢

القوة إىل أعىل = ١٠٠٠٠ نيوتن

املساحة = ٢٠م٢
 املكبساملكبس األيمن

األيرس

 م�ا املب�دأ العلم�ي ال�ذي يقوم علي�ه عمل ه�ذا اجلهاز؟ . 22
وضح ذلك.

 وض�ح ما حيدث إذا زيدت مس�احة املكب�س األيمن إىل . 23
40م2  للنظام اهليدروليكي. 

 م�ن املالح�ظ ان إط�ارات الس�يارات تتفلط�ح يف اجل�و . 24
البارد. فس ذلك.

 قارن بني حركة ومدى تقارب  جسيامت املادة يف حاالهتا . 25
الثالث الصلبة والسائلة والغازية.

 مل�اذا يكون ماء البح�رية أبرد من الرمل عىل الش�اطئ يف . 26
يوم مشمس؟

 عندما تس�قط كرة تنس فإهنا ت�رضب األرضية وترتد إىل . 27
أع�ىل، لكنه�ا ال تصل إىل االرتفاع نفس�ه الذي س�قطت 
من�ه. وكل ارت�داد الح�ق للكرة يك�ون أق�ل ارتفاًعا من 
سابقه. كام تالحظ أن الكرة ستكون أسخن قلياًل. وضح 

كيف ينطبق قانون حفظ الطاقة عىل هذه احلالة؟
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اختبار
مقنن

استخدم الرسم البياين أدناه يف اإلجابة عن األسئلة 30-28.
يمثل الرسم البياين التغري يف طاقة وضع كرة وفًقا للمسافة 

التي تبتعدها عن املرضب يف إحدى األلعاب الرياضية.
طاقة وضع الكرة

٤٠٣٥٣٠٢٥٢٠١٥١٠٥

٥

١٠

١٥

٠

ل)
جو

ع (
ض

لو
ة ا

طاق

مسافة (مرت)

عند أي مسافة تكون طاقة حركة الكرة أكرب ما يمكن؟. 28
 عن�د أي مس�افة تك�ون الك�رة يف أقىص ارتف�اع وصلت . 29

إليه؟
 م�ا الفرق بني طاقة حرك�ة الكرة وهي عىل بعد 20م عن . 30

املرضب عن طاقتها احلركية حلظة إرساهلا؟ 
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أجهزة جسم اإلنسان-١الوحدةالوحدةالوحدة

ر ال ي  ةلع ما

الوحدةالوحدةالوحدة
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أجهزة جسم اإلنسان-١

أخرى  مواقع  أي  أو   www.obeikaneducation.com اإللكتروني  الموقع  إلى  ارجع 
للبحث عن أفكار أو موضوعات لمشروع تنفذه. وفيما يلي بعض األفكار المقترحة:

العالج •  طرائق  ف  وتعرِّ الطبية،  المجالت  إحدى  في تصفح  زمالءك  التاريخ: شارك 
التقليدية والوقوف على كيفية تحسن تقنيات العالج.

ال�ت�ق�ن�ية: حاول االطالع على بعض الحاالت الطبية المثيرة لالهتمام، واحرص أن • 
الصف  إلى زمالئك في  ثم قدمها  الحالة وخصائصها وعالجها،  تاريخ  يشمل ذلك 

على شكل لوحة مصّورة.
النماذج: ابتكر وجبة طعام تحتوي على أطعمة غنية بالفيتامينات، ثم حّضر عينة منها، • 

وسّجل طريقة تحضيرها على بطاقة.

تقدم  التي  المواقع  عن  اإللكترونية  الشبكة  عبر  ابحث 
معلومات عن تاريخ الوقاية من األمراض، وكيف يمكن 
من  الوقاية  على  يساعد  أن  الصحي  الحياة  ألسلوب 

األمراض؟

في بداية القرن التا�ش��ع ع�ش��ر انت�ش��ر مر�ش غام�ش ف��ي مناطق محددة 
ف��ي اآ�ش��يا، اأُطلق علي��ه البري بري. وذات ي��وم لح طبيب اإندوني�ش��ي 
ظه��ور اأعرا���ش ه��ذا المر���ش عل��ى الدج��اج. وبع��د درا�ش��ته لح اأن 
الدج��اج وكذل��ك الأ�ش��خا�ش الم�ش��ابون به��ذا المر���ش ياأكلون الأرز 
الأبي���ش المق�ّش��ر. كم��ا لح�� اأن الدجاج قد �ُش��في بع��د اإطعامه الأرز 
غي��ر المق�ّش��ر. وقد اأظهرت الأبح��اث اأخيًرا اأن ق�ش��ر الأرز يحتوي على 
فيتامين B1 ال�ش��روري لل�ش��حة الجيدة. اأما الآن فيتّم اإ�ش��افة فيتامين 

B1 وبع���ش الم��واد المغذي��ة الأخ��رى اإل��ى الأرز.
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يتع�اون جهازا ال�دوران واملناعة 
للحفاظ عىل صحة اجلسم.

الدرس األول
الدم والدورة الدموية

الفكرة الرئي�ش��ة الدم نس�يج 
س�ائل ينق�ل امل�واد الالزم�ة إىل 
طري�ق  ع�ن  وذل�ك  اخلالي�ا، 
جه�از ال�دوران، وخيلصه�ا من 

الفضالت.

الدرس الثاني
المناعة والمر�ش

الفكرة الرئي�ش��ة حيمي جهاز 
املناعة اجلسم من األمراض التي 
ق�د يص�اب هبا الش�خص عندما 
هتامجه مس�ببات املرض، أو خيتل 

اتزانه الداخيل.

جهازا الدوران والمناعة

ال�ف��ش�ل

555555555555



من اليسير مقارنة التقاطعات الموضحة في الصورة أعاله وحركة السيارات خاللها 
بطريق�ة انتقال الدم داخل الجس�م. وفي هذا الفصل، ستكتش�ف م�دى تعقيد جهاز 
ال�دوران في أجس�امنا، ابتداًء من خاليا الدم، وس�ائر مكوناته، إل�ى كيفية انتقاله في 

الجسم ومكافحة األمراض.

دفتر العلوم   اكتب في دفتر العلوم ثالثة أسئلة ترغب في معرفة إجاباتها عن 

الدم، أو جهاز الدوران، أو كيفية انتشار األمراض.
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نشاطات تمهيدية

النقل عبر الطرائق واألوعية الدموية
يشبه جهاز الدوران في جسمك نظام شبكة الطرق؛ 
فبينما تس�اعد الطرق على نقل البضائع إلى المنازل 
والمصان�ع تنق�ل األوعي�ةحُ الدموي�ة الم�وادَّ خ�الل 
جس�مك. وس�وف تكتش�ف في هذه التجربة أوجه 

التشابه بينهما.
تفّحص خريطة مدينتك أو قريتك أو بلدك.. 1
حدد الطرق التي تمر بالمدن المختلفة.. 2
تتبع مس�ار رحل�ة يصفها لك معلم�ك، ثم تتبع . 3

مساًرا آخر تختاره أنت لرحلة العودة.
ارس�م مخطًطا ف�ي دفتر العلوم يوضح المس�ار . 4

ال�ذي س�لكته للوصول إلى المحط�ة المطلوبة 
والرجوع منها.

التفكي�ر الناق�د إذا كان�ت نقط�ة البداي�ة الت�ي . 5
انطلق�ت منه�ا في أثن�اء رحلتك تمث�ل القلب، 
فم�اذا تمث�ل المس�ارات الت�ي تتبعته�ا؟ ق�ارن 
بي�ن الط�رق ذات النهاي�ات المغلقة، وانس�داد 

الشرايين، ثم دّون ذلك في دفتر العلوم.

املطوية  الدموية اعمل  الدورات 
التالية لتساعدك عىل تنظيم املعلومات 

الواردة يف هذا الفصل.
�ا، بحيث تكون  اطو ورق�ة من منتصفه�ا طوليًّ

إحدى حافتيها أقرص ٥ سم من األخرى. 

ا، ثم اطوها ثالثة أجزاء.  لف الورقة عرضيًّ

افت�ح الورق�ة وقّص احلف�اف املطوي�ة يف اجلزء 
العلوي من الورقة.

اكتب َعناوين املطوية كام يف الشكل أدناه.
الدورات

اجل�شميةالرئويةالقلبية

التي  املعلومات  اكتب  للفصل،  قراءتك  خالل  واكتب  اقرأ 
من  املخصص  اجلزء  أسفل  الدموية  الدورات  عن  تعلمتها 

املطوية.

اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 3

اخلطوة 4

ملراجعة حمتوى هذا الفصل وأنشطته
ارجع إىل املوقع اإللكرتوين

www.obeikaneducation.com
عبر المواقع اإللكترونية العلـــــوم
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أتهيأ للقراءة

1  أتعلّم   يس�اعدك التلخيص على تنظي�م المعلومات، والتركيز على األفكار الرئيس�ة، 
وتقليل كمية المعلومات التي يجب عليك تذكرها. 

لك�ي تلخ�ص أعد صياغ�ة الحقائق المهمة في جم�ل أو فقرات قصي�رة، على أال يتضمن 
التلخيص الكثير من األفكار.

2  أتدرب  اقرأ النص املعنون ب�"الدورة القلبية"، ثم اقرأ امللخص أدناه، وانظر إىل 
احلقائق املهمة.

3  أطبّق  ت�درب عل�ى التلخي�ص في أثن�اء ق�راءة هذا 
الفصل، وتوقف بعد كل درس، وحاول كتابة ملخص له.

ملخ�ش

تزود الأوعية الدموية القلب 
باملواد الغذائية والأك�ضجني، 
واإذا  الف�ضالت.  من  وتخل�ضه 
ي�ضاب  فقد  القلبية  الدورة  ّدت  ض�

القلب بالذبحة القلبية.

باملواد   اأوعية دموية خا�ضة تزود لقلبك 
الغذائية والأك�ضجني، وتخل�ضه من 
الف�ضالت. ويق�ضد بالدورة القلبية تدفق 

الدم من اأن�ضجة القلب واإليه. 

وعندما يحد ان�ضداد يف الدورة القلبية 
ل ي�ضتطيع الأك�ضجني واملواد الغذائية 
الو�ضول اإىل جميع خاليا القلب، ا 

يودي اإىل الإ�ضابة بالذبحة القلبية.

حقائق مهمة

التلخ�ي�����������ش
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توجيه القراءة وتركيزها

قبل القراءة
 العبارةم اأو

بعد القراءة
 م اأو

1  يندفع الدم إلى الرئتين، ويعود منهما إلى القلب قبل دورانه خالل الجسم..
2  يندف�ع الدم الذي يحتوي على قدر قليل من األكس�جين عبر األوردة عندما يغادر .

القلب.
3  تربط الشعيرات الدمويُة بين األوردة والشرايين..

4  حاٍت للجسم.. تعمل العقد اللمفاوية مرشِّ

5  تتجول كريات الدم البيضاء في الجسم، وتدمر مسببات المرض التي أصابته..

6  يمكن نقل الدم بين أي شخصين..

7  يحمي الجلُد الجسَم من األمراض..

8  تنتقل األمراض الُمعدية من مخلوق حي إلى آخر بواسطة مخلوق حي ثالث. .

9  األمراض المنقولة جنسيًّا جميعها أمراض معدية..

10  ..HIV تظهر األعراض مباشرة بعد اإلصابة بفيروس

اق�رأ ملّخصك وتأك�د من عدم 

تغي�ر أف�كار الن�ص األصيل أو 
معناه.

ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

1  قبل قراءة الفصل أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه:

اكتب )م( إذا كنت موافًقا على العبارة.• 

اكتب )غ( إذا كنت غير موافق على العبارة. • 

2 بعد قراءة الفصل ارجع إلى هذه الصفحة لترى ما إذا كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

إذا غيرت إحدى اإلجابات فبّين السبب.• 

صّحح العبارات غير الصحيحة.• 

استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك.• 
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جهاز الدوران
تركيب جهاز الدوران

يصُل الماء إلى المنازل عبر أنابيب، تمثل جزًءا من شبكة المياه والصرف الصحي، 
وهي تزودك بما تحتاج إليه من الماء، وتخلصك من الفضالت. فعندما َتفتح الصنبور 
تحصل على حاجتك من الماء. كذلك يحتاج الجسم إلى إمداده باستمرار باألكسجين 
ها عن طريق  والمواد الغذائية، وإلى تخليصه من الفضالت. ويتم نقل هذه المواد كلِّ
جهاز الدوران الذي يتكون من الدم والقلب وعدة كيلومترات من األوعية الدموية.

وظائف الدم
نقل الدم للمواد المختلفة داخل الجس�م يشبه � إلى حد ما � نقل الماء في شبكات 

المياه والصرف الصحي؛ إذ يقوم الدم خالل ذلك بأربع وظائف رئيسة، هي:
1  نقل األكسجين من الرئتين إلى خاليا الجسم، ونقل ثاني أكسيد الكربون من خاليا .

الجسم إلى الرئتين؛ ليتم التخلص منه.
2  نقل الفضالت الناتجة عن خاليا الجسم إلى الكليتين؛ ليتم التخلص منها..
3  نقل المواد الغذائية ومواد أخرى إلى خاليا الجسم..
4  تعمل خاليا الدم وجزيئاته على منع اإلصابة الجرثومية، وتساعد على التئام الجروح..

وال ش�ك أن�ه إذا ح�دث خلل ف�ي أي وظيفة من وظائ�ف الدم فإن ذل�ك يؤثر في 
سائر أنسجة الجسم وأعضائه. فال غرابة إًذا أن ُيسمى الدم نسيج الحياة. وسبحان 
الخال�ق في بديع خلقه؛ فال يزال العلم يكتش�ف دالئل عظمت�ه في مخلوقاته، قال 

تعالى:  الذاريات.

نات الدم مكوّ
ليس الدم مجرد س�ائل أحمر اللون، كما قد يتبادر 
إل�ى ذهنك، وإنما هو نس�يج يتكون م�ن البالزما، 
وخالي�ا ال�دم البيض�اء، وخالي�ا ال�دم الحم�راء، 
والصفائ�ح الدموي�ة، كما في الش�كل 1. ويش�كل 
الدم 8% من كتلة الجس�م. فإذا كانت كتلة شخص 

45 كجم مثاًل فإن 3.6 كجم منها دم.

المخب�ار  ه�ذا  ف�ي  ال�دم   انفصل  ال�ش��كل1
المدرج إلى مكونات�ه. لكل ُمكون 
دور أس�اسي ف�ي وظائف الجسم.

بالزما 

خاليا دم بيضاء

45%خاليا دم محراء 

%55

جهاز الدوران
تركيب جهاز الدوران

الدر�ش

األهداف 
تحّدد مكّونات الدم ووظائفه. �
تفسر أهمية فحص فصيلة الدم قبل  �

عملية نقله.
تعطي أمثلة على أمراض الدم. �
واألوردة  � الش�رايين  بي�ن  تق�ارن 

والشعيرات الدموية.
 توضح حركة الدم داخل القلب. �
الرئوي�ة  � ال�دورة  وظيف�ة  تح�دد 

والدورة الجسمية.
تصف وظائف الجهاز اللمفاوي. �

األهمية
- لل�دم دور مه�م يف مجي�ع العملي�ات 

الرئيسة يف جسمك.
- تعتمد خاليا جس�مك ع�ىل األوعية 
الدموية لنقل املواد الغذائية والتخلص 

من الفضالت.

111111

 مراجعة المفردات
اخلالي�ا  م�ن  جمموع�ة  النس�يج: 
املتش�اهبة الت�ي تعم�ل مًع�ا للقيام 

بوظيفة حمددة.
المفردات الجديدة 

البالزما• 
اهليموجلوبني• 
الصفائح الدموية• 
الشعريات الدموية• 

الرشيان• 
الوريد • 
اللمف• 
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 تزود خالي�ا ال�دم الحم�راء  ال�ش��كل2
خاليا الجس�م باألكسجين. 
وتؤدي خاليا ال�دم البيضاء 
والصفائ�ح دوًرا ف�ي حماية 

الجسم.

البالزماُيسمى الجزء السائل من الدم البالزما Plasma، ويشكل أكثر من نصف 
حج�م الدم. ويتكون في معظمه من ماء، ويذوب فيه األكس�جين والمواد الغذائية 
واألم�الح المعدنية؛ ليتم نقلها إلى خاليا الجس�م، كما تذوب فيه الفضالت؛ ليتم 

تخليص خاليا الجسم منها.

ف�ي المبين�ة   � الش�كل  القرصي�ة  الحم�راء  ال�دم  الدمتختل�ف خالي�ا  خالي��ا 
الش�كل 2� عن س�ائر خالي�ا الجس�م؛ لع�دم احتوائها عل�ى النواة عندم�ا تنضج. 
وتحت�وي خاليا الدم الحمراء على جزيء الهيموجلوبين Hemoglobin، وهو 
ج�زيء يحمل األكس�جين لينقله من الرئتين إلى خاليا الجس�م، كما يحمل بعض 
جزيئات ثاني أكسيد الكربون لينقلها من خاليا الجسم إلى الرئتين. أما ما تبقى من 
ثاني أكسيد الكربون فيذوب في سيتوبالزم خاليا الدم الحمراء والبالزما.  وتعيش 
خالي�ا الدم الحمراء 120 يوًما تقريًبا، وُيعاد إنتاجها في مركز العظم الطويل، مثل 
عظ�ام الفخ�ذ، بمع�دل 2–3 ماليين خلية ف�ي الثانية، وه�ذا مس�اٍو تقريًبا لمعدل 

تحّللها.

يحت�وي الملمتر المكع�ب الواحد من الدم على 5 ماليين خلي�ة دم حمراء تقريًبا، 
وعل�ى 5000 � 10000 خلي�ة دم بيض�اء. تهاج�م خاليا ال�دم البيض�اء البكتيريا 
والفيروس�ات واألجس�ام الغريبة التي تغزو الجس�م. ونتيجة لذلك يزداد عددها، 
وتغ�ادر جدران الش�عيرات الدموية، وتتغلغل في األنس�جة التي هوجمت فتحلل 
البكتيريا والفيروس�ات، وتمتص الخاليا الميتة. وتعيش خاليا الدم البيضاء ما بين 

عدة أيام إلى عدة أشهر.

هن�اك أن�واع وأحج�ام وأش�كال عدي�دة خلاليا 
ال�دم البيض�اء. وحتّل�ل ه�ذه اخلالي�ا البكتري�ا 

والفروسات واألجسام الغريبة.

تس�اعد الصفائ�ح الدموية عىل إيق�اف النزيف؛ 
فهي ال تس�ّد ثق�وب األوعية الصغ�رة فقط، بل 
تنت�ج كذلك م�واد كيميائية تس�اعد ع�ىل تكّون 

خيوط الفايربين.

خاليا الدم البيضاء يف اإلنسان
ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب 

شبكة اإلنرتنت
 للحص�ول ع�ىل معلوم�ات ع�ن 
يف  البيض�اء  ال�دم  خالي�ا  أن�واع 

اإلنسان ووظائفها.
نش�اط ارس�م ج�دواًل توضح فيه 
وظائ�ف األن�واع املختلف�ة خلاليا 

الدم البيضاء. 

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

صفائح دموية

خاليا دم محراء

نواة

خاليا دم بيضاء

�ضورة �ضنة باملجهر 
x1000املا�ضح الإلكرتو

133



شوكة

صفائح دموية
خاليا دم بيضاء

خاليا دم محراء

صفائح دموية

فايربين

 ،platelets وباإلضافة إلى خاليا الدم الحم�راء والبيضاء هناك الصفائح الدموية
وهي صفائح خلوية غير منتظمة الش�كل، تس�اعد على تجلط الدم. ويوجد حوالي 
400000 صفيحة في الملمتر المكعب من الدم. وتعيش الصفائح الدموية ما بين 

5 إلى 9أيام تقريًبا.

ط الدم تجلّ
عندم�ا يص�اب ش�خص ما بج�رح ف�إنَّ الجرح ين�زف، ولكن س�رعان م�ا يتوقف 
الن�زف، وعنده�ا يبدأ الج�زء الذي تع�رض لإلصابة يتماثل للش�فاء. يحدث ذلك 
ألن الصفائ�ح الدموية وعوامل التجلط في دمك ُتَكّون جلطة دموية تس�د األوعية 

الدموية المتضررة.

تعم�ل الجلطة الدموية عمَل قطعة الش�اش؛ فعند تعرضك لجرح تلتصق الصفائح 
الدموي�ة بالجرح، وتف�رز مواد كيميائية تحفز مواّد ُتس�مى عوام�ل التجلط، فتقوم 
بسلس�لة من التفاعالت الحيوية، مكونًة ش�بكة لزجة خيطي�ة ُتدعى الفايبرين، كما 
في الش�كل 3. تحتجز هذه الشبكة خاليا الدم والبالزما فتتكون الجلطة، ويتوقف 
الن�زف، وتتصلب الجلطة فتتكون القش�رة. وتبدأ خاليا الجلد تحت هذه القش�رة 
الصلبة في االنقسام لتكوين خاليا جديدة عوًضا عن الخاليا التالفة. وتقوم  خاليا 
ال�دم البيضاء في أثن�اء ذلك بمهاجم�ة البكتيريا التي تهاجم الج�رح، وتحلل هذه 

البكتيريا.

  ما مكّونات الدم التي تساعد عىل التجلط؟

من فضل الله علينا أّن الجروح البسيطة � َكْقطع السكين � ال تؤدي بنا إلى الموت، 
وقد ال تش�كل خط�ًرا علينا. إال أن بعض األش�خاص المصابين بمرض نزف الدم 
الوراث�ي )الهيموفيليا( يخلو دمهم من أحد عوامل التجلط. لذا فإن حياتهم تصبح 

مهددة لمجرد إصابتهم بجروح يسيرة.

الجل�د  يتع�رض   عندما  ال�ش��كل3
لألذى تس�د خثرة دموية 
لزج�ة الوع�اء الدم�وي 
تتك�ون  ث�م  المتض�رر، 
قش�رة تحمي الجرح من 
الض�رر، فتس�اعده على 

االلتئام والشفاء.

ذجة تكون ق�شرة اجلرح
اخلطوات 

الش�اش . 1 م�ن  قطع�ة  ثب�ت   
5سم×5س�م عل�ى قطع�ة م�ن 

ورق األلومنيوم.
 ض�ع ع�دة قط�رات م�ن محلول . 2

تضمي�د الج�روح عل�ى الشاش�ة 
واتركها لتجف. احرص أن يكون 
المحلول بعيًدا عن الفم والعيون.

 اس�تعمل قط�ارة لوض�ع قط�رة . 3
ماء واحدة فوق محلول تضميد 
الج�روح، ث�م ض�ع قط�رة م�اء 
أخرى على أي جزء من الشاش.

التحليل
ق�ارن ما يح�دث لقطرتي الماء . 1

في المنطقتين.
صف كيف تش�به قطعة الشاش . 2

الت�ي وض�ع عليه�ا المحل�ول 
قشرة الجرح؟
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فصائل الدم
تمن�ع عملي�ة التجل�ط فقدان الدم بس�رعة في الج�روح الصغيرة، أما ف�ي الجروح 
الكبي�رة فق�د يفقد الجريح كمي�ات كبيرة من الدم. وفي ه�ذه الحالة قد يحتاج إلى 
نقل دم. ويجب التأكد قبل عملية نقل الدم من مناسبة فصيلة دم  المتبرع للجريح. 
أما إذا اس�تقبل الجريح دًما من فصيلة غير مناسبة فإن كريات الدم الحمراء تتجمع 

وتكّون جلطة في األوعية الدموية، مما يؤدي إلى وفاته.

 .A، B، AB، O  :ي�رث الش�خص إح�دى فصائل ال�دم األرب�ع  ABO نظ����ام
وتحت�وي فصائل ال�دم A وB وAB مواد كيميائية في خاليا الدم الحمراء ُتس�مى 

مولِّدات الضد. أما فصيلة الدم O فال تحتوي عليها.

كذل�ك تحت�وي فصائل ال�دم األربع على أجس�ام مضادة متخصصة ف�ي البالزما. 
وه�ي عب�ارة عن بروتين�ات تحلل الم�واد الغريبة عن الجس�م. ل�ذا ال يمكن مزج 
األجس�ام المضادة الموجودة في فصائ�ل مختلفة من الدم. وهذا يقلل من احتمال 
نق�ل فصائل الدم بعضه�ا إلى بعض، كما في الجدول 1. فإذا اختلطت فصيلة الدم 
A بفصيلة الدم B مثاًل فإن األجسام المضادة في A تهاجم خاليا الدم B؛ ألنها 
غريبة عنها، مما يؤدي إلى تجمع خاليا الدم الحمراء، والعكس صحيح. أما فصيلة 
الدم AB فإنها ال تحتوي على أجس�ام مضادة. لذا فإن األش�خاص الذين يملكون 
هذه الفصيلة يستطيعون استقبال فصائل الدم A وB وAB وO، بينما تحتوي فصيلة 
  O لذا ال يس�تطيع ش�خص فصيلة دمه ،B و A على األجس�ام المض�ادة O ال�دم

استقبال دم إال من فصيلته.

  ملاذا يحُطلق عىل الشخص الذي فصيلة دمه O املانح العام؟

العامل الريزي�ش��ي  Rh عالمة كيميائية وراثية أخرى في الدم. فالش�خص الذي 
تحم�ل خاليا دمه الحمراء العامل الريزيس�ي يكون موجب العامل الريزيس�ي. أما 
الش�خص الذي ال تحمل خاليا دمه الحمراء هذا العامل فإنه يكون س�الب العامل 

الريزيس�ي. وإذا ت�م نقل دم موج�ب العامل الريزيس�ي إلى 
شخص سالب العامل الريزيس�ي فإن األجسام المضادة في 
جس�مه تس�بب تجمع خاليا ال�دم الحمراء، مم�ا يؤدي إلى 
انسداد األوعية الدموية، وقد يؤدي هذا إلى الوفاة. ويحدث 
هذا عندما تكون األم س�البة العامل الريزيسي وتحمل بطفل 
موج�ب العام�ل الريزيس�ي، حيث ُيَكّون جس�مها أجس�اًما 
مض�ادة تهاجم دم الجنين، مم�ا يؤدي إلى تحلل خاليا دمه. 
ولمن�ع النتائ�ج المميتة يج�ب فحص فصائل ال�دم والعامل 

الريزيسي قبل عمليات نقل الدم، وخالل الحمل.

نقل الدم

مت�ت أول عملي�ة نق�ل دم ناجحة 
كان�ت  وق�د  1665م.  ع�ام  يف 
ب�ني كلب�ني. أم�ا أول عملي�ة نقل 
ناجح�ة ب�ني الب�رش فكان�ت ع�ام 
1818م، رغ�م فش�ل العديد من 
عملي�ات نقل الدم بع�د ذلك. ومل 
تكن فصائل ال�دم يف ذلك الوقت 
معروفة، وكذلك املش�اكل النامجة 

عن امتزاجها.

�رَّ ع�ن األبحاث الت�ي أدت إىل  حَتَ
اكتش�اف فصائل ال�دم، ثم اكتب 

ملخًصا بذلك يف دفرت العلوم.

اجلدول1 احتمالية نقل الدم

نح ف�شيلة الدم
A

B

AB

O

O،A

B،O

الكل

O

 A، AB

B، AB

AB

الكل

ي�شتقبل
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أمراض الدم
م�ن أم�راض الدم الش�ائعة األنيمي�ا Anemia التي تصيب خاليا ال�دم الحمراء، 
فتصبح غير قادرة على نقل كميات كافية من األكس�جين إلى أنسجة الجسم، وغير 
قادرة على القيام بوظائفها وأنشطتها االعتيادية. تحدث األنيميا لعدة أسباب، منها 
فقدان كميات كبيرة من الدم، أو بس�بب الِحْميات الغذائية التي تفتقر إلى الحديد، 
أو نق�ص بعض أن�واع الفيتامينات. وهناك أنواع أخرى م�ن األنيميا الوراثية يكون 
ش�كل خاليا ال�دم الحمراء فيها وتركيبه�ا غير طبيعيين، كما ف�ي األنيميا المنجلية 

Sickle-cell، الشكل 4.

أم�ا اللوكيميا Leukemia فمرض يصيب نوًعا أو أكث�ر من خاليا الدم البيضاء؛ 
حيث تصنع بكميات كبيرة، فتنتج خاليا غير مكتملة، ال تستطيع مهاجمة األجسام 
الغريبة بفاعلية. تمأل هذه الخاليا غير المكتملة النموِّ نخاَع العظم، فتعيق عمليات 
إنت�اج خاليا ال�دم الحمراء وخاليا ال�دم البيضاء والصفائح الدموي�ة. وقد ُيصاب 
األطف�ال ببع�ض أن�واع اللوكيمي�ا، إال أنه أكثر انتش�اًرا بين البالغي�ن. ولعالج هذا 
المرض تس�تعمل بعض األدوي�ة وعملية نقل الدم وزراعة النخ�اع. وإذا لم ينجح 

العالج فإن  مضاعفات المرض تؤدي إلى الوفاة. 

الحم�راء  ال�دم  خالي�ا   تفقد  ال�ش��كل4
األش�خاص  عن�د  ش�كلها 
األنيمي�ا  بم�رض  المصابي�ن 
المنجلي�ة. كما تس�بب خاليا 
ال�دم الحم�راء ه�ذه انس�داد 
مم�ا  الدموي�ة،  الش�عيرات 
األكس�جين  وص�ول  يمن�ع 
تغذيه�ا  الت�ي  إل�ى األنس�جة 
ه�ذه الش�عيرات وال يمكنه�ا 

التخلص من الفضالت.
ذل�ك  يس�ّبب  كي�ف  وض�ح 

تدمير األنسجة المصابة؟

نظام النقل في الجسم
 درس�ت س�ابًقا أن جه�از ال�دوران يتكون من: ال�دم، والقل�ب، واألوعي�ة الدموية، 
التي تتش�ارك وتتكامل في أداء وظائف جهاز الدوران في الجس�م، ومس�اعدة أجهزة 
الجسم األخرى في إتمام وظائفها الضرورية بالشكل الصحيح. حيث تعمل األوعية 
الدموية على نقل الدم إلى أجزاء الجسم جميعها، حاماًل األكسجين والمواد الغذائية 
إل�ى الخاليا، ومخّلًصا إياها من ثاني أكس�يد الكرب�ون والفضالت األخرى، كما في 

الشكل 5. 

القلب
عضو يتكون من نسيج عضلي قلبي يقع خلف عظمة القص وبين الرئتين. ويتكون 
القلب في اإلنس�ان من أربع حجرات، تسمى الحجرتان العلويتان )اأُلذين األيمن 
واأُلذي�ن األيس�ر(، والحجرت�ان الس�فليتان )الُبطي�ن األيم�ن والُبطي�ن األيس�ر(. 
ويفصل صمام أحادي االتجاه بين األذين والُبطين الذي يقع أس�فله، ويتدفق الدم 
م�ن األذين إل�ى الُبطين، ثم من الُبطين إلى الوعاء الدم�وي. ويفصل الجهَة اليمنى 
م�ن القلب عن الجهة اليس�رى جداٌر يمن�ع اختالط الدم الغني باألكس�جين بالدم 

الذي يحتوي على قليل من األكسجين.

 يضخ القلب الدم إلى خاليا  ال�ش��كل 5
الجس�م جميعه�ا، ث�م يعود 
إل�ى القل�ب مرة أخ�رى عبر 

شبكة من األوعية الدموية.

136



أذين أيمن

وريد رئوي

رشيان  رئوي

رشيان رئوي

وريد رئوي

وريد أجوف علوي

شعريات دموية األهبر

أذين أيس

رئة يمنى رئة يسى
بطني أيمن

وريد أجوف بطني أيس
سفيل

 تحرك الدورة الدموية الصغرى  ال�شكل6
الدم بين القلب والرئتين. 

دورات الدم 
يقس�م العلم�اء ال�دورات الدموية إلى ث�الث دورات، ه�ي: الدورة القلبي�ة، والدورة 

الجسمية )الدورة الدموية الكبرى(، والدورة الرئوية )الدورة الدموية الصغرى(. 

ال��دورة القلبي��ة للقل�ب أوعية دموي�ة خاصة تزوده بالم�واد الغذائية واألكس�جين، 
وتخلص�ه من الفض�الت. ويقصد بالدورة القلبي�ة تدفق الدم من نس�يج القلب وإليه. 
وعندم�ا يح�دث انس�داد في ال�دورة القلبية ال يس�تطيع األكس�جين والم�واد الغذائية 

الوصول إلى جميع خاليا القلب، مما يؤدي إلى اإلصابة بالذبحة القلبية.

ال��دورة الرئوي��ة )الدورة الدموية ال�ش��غرى( ُيس�مى تدفق الدم م�ن القلب إلى 
الرئتي�ن وعودته إلى القل�ب مرة أخرى بال�دورة الرئوية )ال�دورة الدموية الصغرى(. 
استعمل الشكل 6 لتتبع مسار الدم خالل هذه الدورة. يعود الدم من الجسم إلى الجهة 
اليمن�ى من القلب محماًل بالفض�الت الخلوية، ثم ينتقل إل�ى الرئتين، وهناك تحدث 
عملي�ة التبادل، فيخرج ثاني أكس�يد الكرب�ون )الفضالت الغازية( م�ن الدم، ويدخل 
األكسجين خالل عملية االنتشار، ثم يعود الدم إلى الجهة اليسرى من القلب. وأخيًرا 
ينقبض البطين األيس�ر، فيدفع الدم عبر األبهر، وهو أكبر ش�ريان في الجس�م، فينطلق 

الدم الغني باألكسجين إلى أجزاء الجسم جميعها.

الدورة الج�ش��مية )ال��دورة الدموية الكبرى( يندفع الدم الغني باألكس�جين إلى 
جميع أعضاء الجسم وأنسجته، ما عدا القلب والرئتين، ويعود الدم الذي يحتوي على 
القليل من األكس�جين إلى القلب خالل الدورة الجس�مية )ال�دورة الدموية الكبرى(. 
وتع�د الدورة الجس�مية )ال�دورة الدموي�ة الكبرى( أكبر ال�دورات الدموي�ة الثالث.
ويتدف�ق ال�دم الغني باألكس�جين خالله�ا من القلب إلى الش�رايين، حي�ث تتم عملية 
تبادل المواد الغذائية واألكسجين من جهة وثاني أكسيد الكربون والفضالت من جهة 

أخرى بين الدم وخاليا الجسم، ثم يعود الدم إلى القلب عبر األوردة.

تركيب القلب
ارجع إلى كراسة التجارب العملية

تجربة عملية
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 ختتلف الرشاي�ني واألوردة  ال�ش��كل 7
والشعريات يف بنيتها. 

رشيان

نسيج ضام

طبقة طالئية
نسيج ضام مرن

عضلة ملساء

نسيج ضام

عضالت ملساء
نسيج ضام مرن

صامم

شعرة دموية

وريد

األوعية الدموية
اكتش�ف العلماء في منتصف القرن الس�ابع عش�ر أن ال�دم يتحرك بس�بب انقباض القلب، 
وتك�ون حركته في اتجاه أحد الش�رايين إلى األوردة، ولكنهم ل�م يتمكنوا من معرفة كيفية 
انتقاله بين الشرايين واألوردة. لقد ساعد المجهر العلماء على اكتشاف الشعيرات الدموية 

Capillaries ، وهي أوعية دموية تربط بين الشرايين واألوردة.

ال�ش��رايين عندم�ا ُيضخ الدم خ�ارج القلب ينتقل عبر الش�رايين ثم الش�عيرات الدموية 
ث�م األوردة، كم�ا هو موضح في الش�كل 7. والش�رايين Arteries أوعي�ة دموية تحمل 
ال�دم بعي�ًدا عن القلب، وتمت�از بجدرانها الس�ميكة المرنة التي تتكون من النس�يج الضام 

والعضالت الملساء.

الأوردة  ُتسمى األوعية الدموية التي تعيد الدم إلى القلب األوردة Veins. وتحتوي هذه 
األوردة عل�ى صمامات تضم�ن تحرك الدم في اتجاه القلب. ف�إذا رجع الدم إلى الخلف 
فإن ضغط الدم يغلق الصمامات. كما تس�اعد العضالت الهيكلية المحيطة باألوردة على 
دفع الدم في اتجاه القلب، فعندما تنقبض العضالت تضغط على األوردة، فتدفع الدم في 

اتجاه القلب.

  ما أوجه الشبه واالختالف بن األوردة والرشاين؟

ال�ش��عيرات الدموية يبلغ س�مك جدار الش�عيرات الدموية خلية واحدة فقط. وتستطيع 
المواد الغذائية واألكس�جين االنتش�ار عبره إلى خاليا الجس�م، وتنتش�ر الفضالت وثاني 

أكسيد الكربون من خاليا الجسم إلى الشعيرات الدموية.

ضغط الدم
 إذا مألت بالوًنا بالماء وضغطت عليه فإن الماء يندفع في 
االتجاهات جميعها. ويش�به هذا عملية انقباض القلب؛ 
فعندما ينقبض القلب يندفع الدم بقوة، فيضغط على جدران األوعية الدموية، وُتسمى هذه 
الق�وة ضغط الدم. ويكون ضغط الدم في الش�رايين أعلى منه ف�ي األوردة. وعندما تقيس 

نبضك فإنك تحس بموجات الضغط. ويتغير ضغط اإلنسان مع كل نبضة قلب. 

التحك��م في �ش��غط ال��دم  يوجد في جدران بعض الش�رايين خاليا عصبية حساس�ة لما 
يحدث من تغير في ضغط الدم. فعندما يكون ضغط الدم أعلى أو أقل من المعدل الطبيعي 
تقوم هذه الخاليا بإرسال رسائل إلى الدماغ، فيأمر القلب بزيادة معدل ضرباته أو تقليلها، 
مم�ا يحاف�ظ على ضغط الدم ثابًتا في الش�رايين، وبذلك تصل كمي�ات كافية من الدم إلى 

أعضاء الجسم وأنسجته.

أمراض القلب واألوعية الدموية
تؤثر األمراض التي تصيب القلب أو األوعية الدموية في صحة الجس�م بش�كل كبير، وقد 

تسبب هذه األمراض الموت لإلنسان.

ضغط الدم
ارجع إلى كراسة التجارب العملية

تجربة عملية
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 ترتبط أج�زاء جهاز اللمف  ال�ش��كل 7
يف شبكة من األوعية اللمفية.

وضح كيف تساعد العضالت 
اللمف عىل احلركة. 

القلب

أوعية دموية

الطحال
شعريات 

ملفية

عقد ملفية

مرض هودجكنز.
ارج�ع إىل املواق�ع االلكرتونية 

عرب شبكة اإلنرتنت
للحص�ول ع�ىل معلوم�ات ع�ن 

مرض هودجكنز.
نش�اط: صّمم مطوي�ة عن مرض 
هودجكن�ز تتضم�ن: م�ا املرض؟ 
وما أعراضه؟ وما خماطره؟ وكيف 

يعالج؟

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

ب الشرايين، حيث  ت�ش��ّلب ال�شرايين  من األمراض الرئيس�ة التي تصيب القلب تصلُّ
تترس�ب الدهون على جدران الشرايين. والشرايين كلها عرضة لإلصابة بهذا المرض، 
إال أن الخطورة تتضاعف عندما يحدث التصلب في أحد الشرايين القلبية؛ فقد ينتج عن 
ذلك اإلصابة بالذبحة القلبية، وقد يتطلب ذلك عملية قلب مفتوح لعالج هذه المشكلة.

ارتفاع �شغط الدم  ينتج هذا المرض عندما يكون ضغط الدم أعلى من المعدل الطبيعي؛ 
حيث يعمل القلب بش�كل أكبر ليحافظ على تدفق الدم. ومن األسباب التي تؤدي إلى 
ارتفاع ضغط الدم تصلب الشرايين، حيث يزداد الضغط داخل األوعية المتصلبة؛ ألنها 

تكون قد فقدت مرونتها، وأصبحت غير قادرة على االنقباض واالنبساط بسهولة.

الوقاي��ة م��ن اأمرا���ش القل��ب والأوعي��ة  الفح�ص ال�دوري والتغذي�ة الصحيحة 
وممارسة التمارين الرياضية جزء من الممارسات الصحية التي تحافظ على القلب.

وم�ن الطرائ�ق األخرى لمنع اإلصابة بأم�راض القلب واألوعي�ة الدموية االبتعاد عن 
التدخين الذي يس�بب انقباض األوعية الدموية، مما يؤدي إلى تسارع نبضات القلب، 
كما يزيد من مس�توى ثاني أكس�يد الكربون في الدم.كما إن االبتعاد عن التدخين يمنع 

اإلصابة بأمراض القلب والعديد من مشكالت الجهاز التنفسي.

وظائف الجهاز اللمفي
 يتس�رب بعض الماء إلى الصرف عند اس�تعمال الصنبور، وقد يعاد اس�تعماله ثانيًة. وفي 
أجسامنا تتخلص األنسجة من السائل النسيجي بالطريقة نفسها عن طريق الجهاز اللمفي، 
كما يبين الشكل 8. تنتشر جزيئات المواد الغذائية والماء واألكسجين في الدم عبر جدران 
الشعيرات الدموية إلى الخاليا المحيطة، فتصبح جزًءا من السائل النسيجي الموجود بين 

الخاليا، ويتولى الجهاز اللمفي عملية جمعه وإعادته مرة أخرى إلى مجرى الدم.

 .Lymph اللمف يس�مى الس�ائل النس�يجي عندما ينتش�ر إل�ى األوعي�ة اللمفية اللم�ف
ويحت�وي اللم�ف � باإلضافة إلى الم�اء والمواد المذابة � على الخالي�ا اللمفية. وهي نوع 
من خاليا الدم البيضاء تس�اعد الجس�م على محاربة األم�راض المعدية. وإذا حدث خلل 
في عمل الجهاز اللمفي فإن األنس�جة تنتفخ بس�بب تجمع الس�ائل النسيجي وعدم عودته 

إلى الدم.
ينق�ل الجه�از اللمفي اللمَف خالل ش�بكة من الش�عيرات واألوعية اللمفي�ة إلى العقد 
اللمفية، وهي أعضاء تش�به حبة الفاصولياء، تنتش�ر في الجس�م. ُترش�ح العق�ُد اللمفيُة 
المخلوقاِت الدقيقَة والموادَّ الغريبَة التي تم القضاء عليها بواسطة الخاليا اللمفية. وبعد 
ذلك يصب اللمف في وعاء دموي كبير قرب العنق ليعود إلى الدم مرة أخرى. وال يوجد 
تركي�ب يش�به القلب يض�خ اللمف عبر األوعي�ة اللمفية، لذا تعتمد حرك�ة اللمف على 
انقباض العضالت الملس�اء في األوعية اللمفية، وانقباض العضالت الهيكلية المحيطة 
بها، كما تحتوي األوعية اللمفية على صمامات كاألوردة تمنع عودة اللمف إلى الوراء.

  ما اللمف؟

139



www.obeikaneducation.com:ملزيد من االختبارات القصرة ارجع إىل املوقع اإللكرتوين عبر المواقع اإللكترونية العلـــــوم

اخترب نف�شك
اكتب قائمة بوظائف الدم األربع الرئيسة.. 1
قارن بين خاليا ال�دم الحمراء وخاليا الدم البيضاء . 2

والصفائح الدموية.
ص�ف. كي�ف يؤثر كل م�ن األنيمي�ا واللوكيميا في . 3

الدم؟
قارن بين الشرايين واألوردة والشعيرات الدموية.. 4
ح�دد. م�ا األوعي�ة الدموية الت�ي تنقل ال�دم الغني . 5

باألكس�جين خالل الدورة الدموية الرئوية وخالل 
الدورة الدموية الجسمية؟

وّضح كيف ينتقل الدم خالل القلب؟. 6
فّس�ر. لم�اذا يجب فح�ص فصائ�ل ال�دم والعامل . 7

الريزيسي قبل عمليات نقل الدم؟

التفكير الناقد . 8

 -   م�ا الفضالت التي تتراكم ف�ي الدم والخاليا إذا 
أصبح القلب غير قادر على ضخ الدم بفاعلية؟

 -   فّكر في الوظيفة الرئيسة لخاليا الدم الحمراء. إذا 
لم تس�تطع كريات الدم الحمراء نقل األكسجين 

إلى خاليا جسمك فكيف يكون حال أنسجته؟

تفس�ير البيانات. انظر إل�ى الجدول 1. إذا . 9
أراد شخٌص فصيلة دمه AB أن يتبرع بالدم 

فلمن يمكنه التبرع؟

مفاهيمي�ة . 10 اعم�ل خريط�ة  مفاهيمي�ة   خريط�ة 
الدموي�ة  ال�دورة  أح�داث  تسلس�ل  لتوضي�ح 
الرئوي�ة، ابت�داًء م�ن األذي�ن األيم�ن وانته�اًء 

بالشريان األبهر.

الخال�شة
مكّونات الدم ووظائفه

الكربون •  اأك�ضيد   اوث الأك�ضجني  الدم  ينقل 
والف�ضالت واملواد الغذائية.

الدم •  وخاليا  البالزما،  من  يتكون   ن�ضي الدم 
احلمراء، وخاليا الدم البي�ضاء، وال�ضفائح الدموية.

جتلط الدم وف�شائل الدم
كّون ال�ضفائح الدموية وعوامل التجلط تخًا •  ت

نع النزف عند حدو جر. ويجب تعّرف ف�ضائل 
الدم قبل عمليات نقل الدم.

 • )O اأو B اأو AB اأو A( ديد نوع الف�ضيلة يجب
قبل نقل الدم اإىل املري�س.

اأمرا�ش الدم 
توثر الأنيميا يف خاليا الدم احلمراء، وتوثر اللوكيميا يف 

خاليا الدم البي�ضاء. 
جهاز الدوران 

تنقل الأوعية الدموية الدم اإىل اجل�ضم.• 
القلب واأنواع الدورات الدموية

يتحكم القلب يف �ضريان الدم يف جهاز الدوران.• 
ينتقل ثا اأك�ضيد الكربون من الدم اإىل الرئتني، • 

وينت�ضر الأك�ضجني يف الدم.
الأوعية الدموية و�شغط الدم

هي •  الدموية،  الأوعية  من  اأنواع  ثالثة   اهن
ال�ضرايني والأوردة وال�ضعريات الدموية.

ت�ضمى القوة التي يوثر بها الدم يف جدران الأوعية • 
الدموية �ضغط الدم.

اأمرا�ش القلب والأوعية الدموية
من •  الدم  �ضغط  يف  والرتفاع  ال�ضرايني  ت�ضلب 

الأمرا�س التي ت�ضيب القلب والأوعية الدموية. 
وظائف اجلهاز اللمفي

اللمف �ضائل ن�ضيجي م�ضدر اخلاليا يدخل اإىل • 
الأوعية اللمفية.

ت�ضاعد اخلاليا اللمفية على مكافحة الأمرا�س.• 

1

تطبيق المهارات
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الدر�ش

222222
األهداف 

 توض�ح الف�رق بي�ن مولِّ�د الض�د  �
والجسم المضاد.

تقارن بين المناعة الطبيعية والمناعة  �
االصطناعية.

تصف دور كل من باس�تور وليس�تر  �
في اكتشاف المرض والوقاية منه.

تح�ّدد األم�راض الت�ي تنت�ج ع�ن  �
الفيروسات وعن البكتيريا.

�  HIV توّضح كيف يهاجم فيروس
جهاز المناعة؟

المعدي�ة،  � غي�ر  األم�راض  تح�ّدد 
وتعّدد أسبابها.

توّضح ما يحدث خ�الل تفاعالت  �
الحساسية.

األهمية
- حي�ارب الجس�م مس�ببات الم�رض 

التي يتعرض لها كل يوم. 
- يمكنك تجنب اإلصابة ببعض األمراض 

إذا عرفت مسبباتها وطريقة انتشارها.

 مراجعة المفردات
الفي�روس: ج�زء صغير م�ن المادة 
الوراثي�ة مح�اط بغ�الف بروتين�ي، 
يهاجم الخلية المضيفة ويتضاعف فيها.

المفردات الجديدة 

مولد الضد• 
األجسام املضادة• 
املناعة الطبيعية• 
املناعة االصطناعية• 
البسرتة• 

األمراض املعدية• 
األمراض غري • 

املعدية
احلساسية• 

خطوط دفاع الجسم ضد األمراض
د أجسامنا بوسائل دفاع مختلفة؛  إن الحق تبارك وتعالى الذي أنشأنا وأبدع خلقنا، زوَّ
حي�ث يعمل خط الدف�اع األول فيه ضد المواد الضارة والمخلوقات الحية المس�ببة 
لألمراض. أما خط الدفاع الثاني فيمتاز بتخصصه؛ فهو يعمل ضد مس�ببات أمراض 

معينة. ويتمثل في جهاز المناعة.

  ما أنواع الدفاعات يف جسمك؟

خ��ط الدف��اع الأول يمث�ل الجل�د والجه�از التنفس�ي والجهاز الهضم�ي والجهاز 
بات المرض من الدخول إلى الجس�م،  الدوراني خط الدفاع األول الذي يمنع مس�بِّ
كم�ا في الش�كل 9. غير أن مس�ببات المرض قد تس�تطيع الدخول عب�ر الجروح أو 
الفم أو أغش�ية األن�ف والعينين. وتثبط إفرازات الغدد الدهني�ة في الجلد وإفرازات 
المجاري التنفس�ية العليا نموَّ  مس�ببات المرض؛ ألنها حمضية، وال تس�تطيع بعض 

مسببات المرض النموَّ في البيئة الحمضية.

خ��ط الدف��اع الأول الداخل��ي يعمل الجهاز التنفس�ي على إعاقة دخول مس�ببات 
األمراض إلى الجس�م عن طريق تراكيب شبيهة بالشعيرات تعرف باألهداب ، وعن 
طريق المخاط المبّطن للجهاز التنفسي؛ حيث يحوي هذا المخاط إنزيمات تضعف 
الج�دار الخل�وي لبعض مس�ببات المرض، وعندم�ا تعطس أو تس�عل تتخلص من 
مس�ببات الم�رض العالقة. وفي الجهاز الهضمي عدة وس�ائل دفاعي�ة، منها اللعاب 
واإلنزيم�ات وحم�ض الهيدروكلوري�ك والمخ�اط. ويحت�وي المخ�اط على مواد 
تقت�ل البكتيريا. كما تف�رز المعدة والبنكرياس والكبد إنزيمات تس�اعد على تحطيم 
مس�ّببات المرض. وتف�رز المعدة حمض الهيدروكلوريك الذي يس�اعد على هضم 
الطعام، والقضاء على بعض أنواع البكتيريا، وإيقاف نش�اط الفيروس�ات التي تدخل 
م�ع الطع�ام الذي تأكله. كما يحت�وي المخاط الذي يبّطن القن�اة الهضمية على مواد 

كيميائية تحيط بالبكتيريا، وتمنعها من االلتصاق بالطبقة الداخلية فيها.

 معظم مس�ببات الم�رض  ال�ش��كل9
ومنها البكتيريا ال تس�تطيع 
النفاذ عب�ر الجلد الس�ليم 

إلى الجسم

x1000 قوة التكبري البكرتيا م�ضبوغة

المناعة والمرض
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خالي��ا الدم البي�ش��اء يحتوي جهاز الدوران عل�ى خاليا الدم البيض�اء، التي تتجول 
باستمرار بحًثا عن المخلوقات والمواد الكيميائية الغريبة وتهضمها. 

اللته��اب عندم�ا يتعرض النس�يج للضرر، وتهاجم�ه بعض مس�بِّبات المرض يلتهب؛ 
ويتح�ول إلى الل�ون األحمر، وترتفع درج�ة حرارته، وينتفخ، ويصب�ح مؤلًما. ويؤدي 
دخ�ول مس�بِّبات المرض إلى انطالق م�واد كيميائية من الخاليا المتضررة، تنتش�ر عبر 
جدران الشعيرات الدموية، مما يسمح بتدفق كميات أكبر من الدم إلى منطقة اإلصابة، 
كم�ا تفرز مواد كيميائية أخ�رى تجذب أنواًعا محددة من كري�ات الدم البيضاء، تهاجم 
البكتيريا وتبتلعها. وإذا اس�تطاعت مسّببات المرض اختراق خطوط الدفاع األولى فإن 

الجسم يلجأ إلى خط الدفاع الثاني، أو المناعة النوعية.

أنواع المناعة
المناع��ة النوعي��ة عندم�ا يح�ارب الجس�م الم�رض فإنه يح�ارب جزيئ�ات معقدة 
ال  تنتمي إليه، تس�مى مولِّدات الض�د Antigens. وقد تكون مولدات الضد جزيئات 

منفصلة أو موجودة على سطح مسبِّبات المرض.
وعندما يالحظ الجهاز المناعي وجود جزيئات غريبة � كما في الش�كل 10 � تستجيب 
خاليا لمفية محددة ُتس�مى الخاليا التائية ، وخصوًصا الخاليا التائية المس�ماة الخاليا 

التائية القاتلة؛ حيث تفرز إنزيمات تساعد على تحطيم المواد الغريبة الدخيلة.
�ط نوع آخر من الخاليا التائية )T-cell( - يسمى الخاليا التائية المساعدة- جهاَز  ُيَنشِّ
B-cell  المناع�ة؛ حي�ث تحفز نوًعا آخر م�ن الخاليا اللمفي�ة، يعرف بالخالي�ا البائية
إلنت�اج األجس�ام المضادة. و الجس�م المض�اد Antibody بروتين يش�ّكل اس�تجابة 

، ويجعله غير فّعال. د محدد. ويرتبط الجسم المضاد مع موّلد الضدِّ لموّلِد ضٍّ

ى الخاليا البائية الذاكرة، يحتوي على  خاليا الذاكرة هناك نوع من الخاليا اللمفية ُيسمَّ
أجسام مضادة لموّلدات ضد معينة؛  لمواجهة أي هجوم جديد من مسّبب المرض نفسه.

الجه�از  استج�اب�ة   تك�ون  ال�شكل10
المناعي لُمسبِّبات األمراض 
على أرب�ع مراح�ل: تحديد 
والتعبئة،  الم�رض،  مس�بب 
مس�بِّب  عل�ى  والقض�اء 

المرض، والمناعة.
صف وظيفة الخاليا البائية.

املناع�ة: تبق�ى بع�ض 
امل�ض�ادة  األج�س��ام 

لالستعامل مستقباًل.

الدم  خاليا  تبتلع  املرض:  سبِّب  محُ متييز 
اخلاليا  فتحفز  املرض،  مسبب  البيضاء 
التائية لتنتج خاليا تائية مساعدة ، تساعد 

بدورها عىل حفز اخلاليا البائية.

اخلالي�ا  ُتنت�ج  التعبئ�ة: 
البائية األجسام املضادة.

املرض:  مسببات  عىل  القضاء 
ت��دم��ر األج��س��ام امل��ض��ادة 

ُمسبِّبات املرض. 

جسم مضاد

مسّبب املرض 

خلية تائية

خلية بائيةخلية الذاكرة البائية
خلية دم بيضاء

نواة
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المناعة الطبيعية تس�اعد األجسام المضادة الجسم على بناء دفاعات بطريقتين، 
 Active هم�ا: المناعة الطبيعي�ة، والمناعة االصطناعي�ة. وخالل المناع�ة الطبيعية
Immunity يق�وم الجس�م بإنت�اج األجس�ام المض�ادة اس�تجابًة لموّل�د الضد. 
أّم�ا المناع�ة االصطناعي�ة Passive Immunity فتح�دث عندما ُيحقن الجس�م 
باألجس�ام المض�ادة التي أنتجتها حيوان�ات أخرى. وعندما تغزو مس�ّببات المرض 
الجس�م تتضاعف أعدادها بسرعة، فُتصاب بالمرض، فيبدأ الجسم مباشرة في صنع 
األجس�ام المضادة لمحارب�ة موّلد الضد. وعندما تتش�كل كمية كافية من األجس�ام 
المضادة فإنك تتحس�ن. وتبقى بعض األجسام المضادة في حالة تأهب في الجسم، 
وينتج العديد منها بس�رعة إذا دخل مسّبب المرض نفسه جسمك مرة أخرى. ولهذا 

فإنك ال ُتصاب بأمراض معينة -منها جدري الماء- أكثر من مرة واحدة.

  ما الفرق بن املناعة الطبيعية واملناعة االصطناعية؟

التطعي��م الطريق�ة األخرى لتكوين المناع�ة الطبيعية ضد األم�راض هي الحصول 
ع�م، ويمك�ن الحصول علي�ه بالحق�ن، أو تناوله عن طريق الف�م. ويتكون  عل�ى الطُّ

عم من مولدات الضد التي تمنحك مناعة طبيعية ضد مرض معين.  الطُّ

ع�م وقايتك من اإلصاب�ة بالمرض، ولكن�ه ليس عالًج�ا؛ فكلما كبرت  يس�تطيع الطُّ
تصبح عرضة لعدد أكبر من مسببات المرض، وسوف تكتسب مناعة لكل واحد من 

األمراض التي تتعرض لها. 

المناع��ة ال�ش��طناعية ال ت�دوم المناع�ة االصطناعي�ة طوياًل، بخ�الف المناعة 
الطبيعي�ة. فعن�د الوالدة يكون الجس�م محتوًيا عل�ى جميع األجس�ام المضادة التي 
تملكها األم في دمها، إال أنَّ األجسام المضادة تبقى عدة أشهر ثم تتحّلل. لذا يحتاج 

األطفال إلى التطعيم لتطوير جهازهم المناعي، كما في الجدول 2.

حتديد معدل التكاثر
اخلطوات

ض�ع قطع�َة نق�د عل�ى الطاولة. . 1
وتخيل قطع�َة النقد خليَة بكتيريا 

يمكن أن تنقسم كل 10 ثوان.
ضع قطَعتْي نقد تحت قطعة النقد . 2

األولى لتكّون مًعا ش�كَل مثلث. 
ويعن�ي ذلك أنه نت�ج خليتان عن 

انقسام خلية البكتيريا.
ك�رر ثالث�ة انقس�امات أخ�رى، . 3

وذلك بوضع قطعت�ي نقد تحت 
كل قطعة نقد.

البكتيري�ا . 4 احس�ب ع�دد خالي�ا 
الت�ي تحص�ل عليه�ا بع�د مرور 
ا. 5  ساعات. ومّثل نتائجك بيانيًّ

التحليل
 م�ا ع�دد البكتيري�ا الناتج�ة بعد . 1

مرور 5 ساعات؟
 لماذا نس�ارع بتناول المضادات . 2

الحيوية عندما ُنصاب بالعدوى؟

في املنزل
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اجلدول  2 برنام اللقاحات اجلديدة الذي اعتمدته وزارة ال�ضحة يف اململكة العربية ال�ضعودية
نوع اللقاحعمر الطفل

مر�س ال�ضّل، والكبد الوبائي بعند الولدة
الدفترييا )اأو اخلّناق( والتيتانو�س وال�ضعال الديكي، والكبد الوبائي ب، ولقا امل�ضتدة النزلية �ضهران
الدفترييا )اأو اخلّناق( والتيتانو�س وال�ضعال الديكي، والكبد الوبائي ب، ولقا امل�ضتدة النزلية، و�ضلل الأطفال  اأ�ضهر

الدفترييا )اأو اخلّناق( والتيتانو�س وال�ضعال الديكي، والكبد الوبائي ب، ولقا امل�ضتدة النزلية، و�ضلل الأطفال 6 اأ�ضهر
احل�ضبة9 اأ�ضهر

جدري املاء، واحل�ضبة واحل�ضبة الأملانية والتهاب الغدة النكافية، و�ضلل الأطفال 12 �ضهًرا

الدفترييا )اخلناق( والتيتانو�س وال�ضعال الديكي، والكبد الوبائي اأ، و�ضلل الأطفال 18 �ضهًرا
الكبد الوبائي اأ2 �ضهًرا

الدفترييا )اخلناق( والتيتانو�س وال�ضعال الديكي، وجدري املاء، واحل�ضبة واحل�ضبة الأملانية والتهاب الغدة النكافية،و�ضلل الأطفال  – 6 �ضنوات



المرض عبر التاريخ
قتل�ت األنفلون�زا وجدري الم�اء والطاعون ماليين األش�خاص ح�ول العالم عبر 
الزمن. أما اليوم فقد عرفنا بحمد الله مسببات هذه األمراض، كما توافر لنا العالج 
الذي قد يقينا أو يشفينا منها. إال أنَّ هناك بعض األمراض التي لم نكتشف عالجها 
حت�ى يومنا ه�ذا، كما انتش�رت أمراض أخرى جدي�دة كأمراض الجهاز التنفس�ي 

المزمنة.

اكت�ش��اف المخلوقات الم�ش��ببة للمر�ش عندما اخترع المجهر في أواخر القرن 
الس�ابع عش�ر كانت البكتيريا والخميرة وأبواغ الفطريات ُتشاَهد ألول مرة. ولكن 
العلماء لم يربطوا بين المخلوقات الحية الدقيقة وانتقال األمراض إال أواخر القرن 

التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

توّصل الكيميائي الفرنس�ي لويس باستور إلى أن المخلوقات الحية الدقيقة تسبب 
األمراض لإلنسان، إال أن العديد من العلماء لم يصدقوا أن مخلوقات بهذا الحجم 
قد تس�بب الضرر للمخلوقات الحية الضخمة كاإلنس�ان. وقد اكتش�ف باستور أن 
المخلوق�ات الحي�ة الدقيق�ة تس�بب تل�ف الحليب، وأنها تهاجم جس�م اإلنس�ان 
بالطريقة نفس�ها، فابتكر عملية البس�ترة pasteurization، وهي عملية تسخين 

السائل إلى درجة حرارة معينة تقتل معظم البكتيريا عندها.

المخلوقات الم�ش��ببة للمر�ش يوض�ح الجدول 3 بعض األمراض وُمس�ّبباتها؛ 
حيث تسّبب البكتيريا والفيروسات مجموعة من األمراض المشهورة.

املر�شاملُ�شبّب

اجلدول 3 اأمرا�ش ت�شيب الإن�شان، وم�شبباتها

التيتانوس، السل، التيفوئيد، التهاب احللق، التهاب الرئة البكتريي، الطاعون.

املالريا، مرض النعاس.

مرض قدم الريايض، القوباء احللقية.
االلتهاب  اجلدري،  األطفال،  شلل  النكاف،  اإليدز،  األنفلونزا،  الرشح، 

الرئوي املزمن.

البكترييا

الأوليات

الفطريات

الفريو�شات

املض���ادات احليوي���ة حتت�وي 
الرتب���ة عل���ى العدي���د من 
املخلوق�ات احلي����ة الدقيق�ة، 
بعضها ضار مث���ل البكت��رييا 
التيتان���وس،  ملرض  املس�بب��ة 
وبعضه�ا اآلخ��ر مفيد. ُتعالج 
باس�تعامل  اإلصاب�ات  بع�ض 
املض�ادات احليوية املصنوعة من 
البكتريي�ا والفطري�ات املوجودة 
يف الرتب�ة، ومن ه�ذه املضادات 

السرتبتومايسني.

اكتب يف دف�رت العل�وم ملخًصا 
عن عقار السرتبتومايسني. 
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بات المر�ش  تس�اعد حالُة الجس�م � ومنها درجة حرارته والمواد الغذائية التي  ُّم�ش��ب
يحصل عليها � البكتيريا الضارة التي تدخل الجسم على النمو والتضاعف فيه. وتعمل 
البكتيريا على تقليل معدل نمو ووظائف خاليا الجسم وأنسجته، كما أن بعض البكتيريا 
تنت�ج مواد س�امة تقتل الخالي�ا المحيطة بها. وتهاجم الفيروس�اُت الخالي�ا المضيفَة، 
وتتضاع�ف داخله�ا، ثم تحط�م الخلي�َة المضيفة لتخرج منه�ا، وتهاجم الفيروس�اُت 
الجديدُة بدورها خاليا أخرى، مما يؤدي إلى تدمير النسيج، أو إعاقة نشاطات الجسم 

الحيوية.

  ما العالقة بن الفروسات واخلاليا املضيفة؟

تس�تطيع األوليات الضارة � ومنها المس�بّبة لمرض المالريا � تدمير األنس�جة وخاليا 
ال�دم، وق�د تتدخل في وظائف الجس�م الطبيعية. وبالطريقة نفس�ها تس�بب الفطريات 
اإلصاب�ة بمرض قدم الرياض�ي والتأخر في التئام الجروح، وأم�راض الرئة المزمنة أو 

التهاب أغشية الدماغ.

قوانين كوخ  يمكن عالج العديد من األمراض التي تؤدي مس�ببات المرض إلى اإلصابة 
بها باس�تعمال األدوي�ة. وفي الكثير من الح�االت يجب تحديد ه�ذه المخلوقات قبل بدء 
العالج. ولتحديد هذه المخلوقات تس�تعمل طريق�ة وضعها العالم روبرت كوخ في القرن 

التاسع عشر، وال تزال تستعمل إلى اآلن. انظر الشكل 12.

األمراض المعدية
تس�مى األمراض الناتجة عن الفيروس�ات أو البكتيريا أو األوليات أو الفطريات، التي 
تنتق�ل م�ن المخلوق المصاب أو م�ن البيئة إل�ى مخلوق حي آخر األم�راض المعدية 
Infectious disease. تنتق�ل األم�راض المعدي�ة ع�ن طري�ق االتص�ال المباش�ر 
بالمخل�وق الح�ي المص�اب، أو خ�الل الماء واله�واء، أو ف�ي الطعام، أو باس�تعمال 

األدوات الملوث�ة، أو االتص�ال بالمخلوق�ات الحي�ة الحاملة للمرض أو 
م�ا يعرف بالناق�ل الحيوي، ومنها حامالت المرض م�ن الفئران والطيور 

والكالب والبعوض والذباب، كالمبين في الشكل 11.

المصاب�ون  األش�خاص  ينق�ل  كذل�ك  الب�ش��رية  المر���ش  حام��الت 
األمراَض. فالرش�ح مثاًل والعديد من األمراض األخرى تنتشر عن طريق 
االتصال المباش�ر والتالمس. ففي كل مرة تمس�ك فيه�ا مقبض الباب أو 
تس�تعمل الهات�ف يالمس جل�دك البكتيريا والفيروس�ات. لهذا يجب أن 
تغس�ل يديك باس�تمرار، وأن يكون ذلك جزًءا من حياتك اليومية. الحظ 
الج�راح اإلنجليزي جوزيف ليس�تر العالقة بي�ن اإلصابة بالمرض وعدم 
النظافة، وبذلك اس�تطاع خفض عدد الوفيات بين مرضاه بغسل جلودهم 

ويديه بحمض الكاربوليك السائل لقتل مسبِّبات المرض.

 عندم�ا يق�ف الذب����اب  ال�ش��كل11
عل�ى الطعام ينقل مس�ّببات 
المرض من مكان إلى آخر.
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قوانين كوخ

ال�شكل 12 
وضع الطبيب األملاين روبرت كوخ يف القرن التاسع عرش سلسلة من الطرائق لتحديد املخلوق احلي املسبب ملرض ما. 
وما زالت قوانن كوخ تحُستعمل إىل عرصنا هذا. وقد تم تطوير هذه الطرائق لتعّرف مسببات أمراض معينة تصيب 

اإلنسان واحليوانات، إال أهنا تستعمل كذلك لتحديد مسببات األمراض يف النباتات.

اأ  يف أي حال�ة م�رض جي�ب أن 
يكون هناك مسّبب للمرض.

ب  جي�ب أن يفصل مس�ّبب امل�رض املتوقع عن 
نّمى  بقية املخلوق�ات احلية األخرى، وأن يحُ

يف آجار بمعزل عن بقية املخلوقات. 
 

قن احليوان السليم بمسبب  ج  عندما يحُ
املرض فإنه يحُصاب باملرض. 

نّمى  د  وأخ�ًرا، عندما يحُؤخذ مس�ّبب املرض م�ن املضيف ويحُ
مرة أخ�رى يف اآلجار، جيب مقارنت�ه باملخلوق األصيل، 

فإذا طابقه كان هو مسّبب املرض. 

بكتريا اجلمرة اخلبيثة

بكتريا اجلمرة اخلبيثة
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ا يقصد باألمراض الجنسية األمراض التي تنتقل من  الأمرا�ش المنقولة جن�ش��ي
شخص إلى آخر خالل االتصال الجنسي، وتسمى اختصاًرا )STDs(. وتنتج هذه 

األمراض بسبب البكتيريا أو الفيروسات.

وم�ن األم�راض الجنس�ية التي تس�ببها البكتيريا الس�يالن والس�فلس. وُتس�تعمل 
المض�ادات الحيوية لعالج تلك األمراض التي تس�بب الض�رر للمصاب بها؛ فقد 
يصاب مريض السيالن بالعقم بسبب تدمير األعضاء التناسلية، أما مريض السفلس  
)الزه�ري( فتهاجم البكتيريا  أوعيته القلبية وجهازه العصبي؛ مما يؤدي إلى تدمير 

أعضاء الجسم التي ال يمكن تعويضها.

وأم�ا قوباء األعضاء التناس�لية )الهربس( فهو مرض فيروس�ي مزمن يس�ّبب آالًما 
وتقّرحات في األعضاء التناسلية. وينتقل هذا النوع من القوباء عن طريق االتصال 
الجنس�ي، أو م�ن األم المصابة إلى ابنها خالل عملي�ة الوالدة. وال يوجد عالج أو 
طعم للوقاية من اإلصابة بالقوباء، ولكن يمكن عالج األعراض باألدوية المضادة 

للفيروسات.

  ملاذا جيب عالج األمراض اجلنسية يف مراحلها األوىل؟

ه�ل تغ�ي�رت الن�شب ال�شنوية للوف�ي�ات ب�شبب الأمرا�ش؟

يم�وت كثري م�ن األش�خاص كل عام بس�بب 
األم�راض. وق�د اكتش�ف علم ال�دواء طرائق 
خمتلف�ة  للعالج. فهل قلل�ت األدوية وتقنيات 
اجلراحة ونمط احلياة الصحي من عدد الوفيات 
التي يسببها املرض؟ يمكنك - من خالل حتليل 
املعلومات الواردة يف اجلدول - القيام بام ييل: 

حتديد امل�شكلة
يظهر اجلدول نسبة جمموع الوفيات بسبب ستة أمراض رئيسة خالل اخلمسني سنة املاضية. ادرس املعلومات الواردة عن 

كل مرض. هل تستطيع رؤية مسار حمدد لنسبة الوفيات؟

حل امل�شكلة
هل زادت النسبة يف أي من األمراض املذكورة أعاله؟  .1

ما العوامل املشرتكة التي أدت إىل الزيادة؟  .2

ال�شنوات

القلب

ال�ضرطان
ال�ضكتة الدماغية

ال�ضكري
اأمرا�س الرئة والأنفلونزا

37.1
14.6

1.7
3.3

10.8

1950
38.3
20.9

1.8
2.7

8.6

1980
33.5
23.5

2.2
3.7

6.7

1990
29.6
23.0

2.9
2.7

7.0

2000

الن�شبة ال�شنوية للوف�ي�ات ب�شبب الأمرا�ش

الأمرا�ش

تطبيق العلوم
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�ضورة تو�ضيحية للفريو�س )ثالثية الأبعاد(

فيروس HIV وجهاز المناعة
يهاج�م فيروس نقص المناعة المكتس�بة )HIV( الدم وس�وائل الجس�م المختلفة. 
ويس�تطيع هذا الفيروس التخفي في الجس�م أحياًنا عدة س�نوات. ويصاب الشخص 
بفي�روس اإلي�دز خ�الل االتصال الجنس�ي، أو عن�د اس�تعمال الحق�ن الملوثة بهذا 
ع به  الفيروس. أما احتمال نقله خالل عمليات نقل الدم فنادر؛ وذلك ألن الدم المتبرَّ
يت�م فحصه. كما ينتقل المرض من األم المصابة إلى الجنين عبر المش�يمة، أو خالل 

اختالط الدم في أثناء عملية الوالدة أو عملية التمريض بعد الوالدة.
الإيدز  يس�بب في�روس HIV اإلصابة بمتالزمة نقص المناعة المكتس�بة )AIDS(، وهو 
م�رض يهاج�م جه�از المناعة. ويختل�ف HIV في الش�كل 13 عن بقية الفيروس�ات؛ ألنه 
يهاجم الخاليا التائية في جهاز المناعة، ويتضاعف داخلها، فتنفجر لتخرج فيروسات جديدة 
تهاجم خاليا تائية أخرى، وبذلك ال ُتس�تثار أعداد كافية من الخاليا البائية إلنتاج األجس�ام 
المضادة ومحاربة الفيروس. وبهذا ال يملك الجس�م وس�يلة فعالة لمحاربة موّلدات الضد، 

ويصبح جهاز المناعة غير قادر على مكافحة فيروس HIV ومسّببات المرض األخرى.
ف�ي نهاية ع�ام 2005م كان ع�دد المصابين بفي�روس HIV 33.4- 46.5 مليون 
مصاب، ولم يكتش�ف عالج لهذا المرض حتى اآلن، إال أن هناك أدوية تس�اعد على 

عالج اإليدز عند بعض األشخاص.

مكافحة األمراض
ُيعد غسل الجرح الصغير بالماء والصابون الخطوة األولى للوقاية من اإلصابة بااللتهاب. 
وتنظيف�ه بالمطه�ر وتغطيته بالش�اش هو الخطوة الثاني�ة. هل صحيح أن االس�تحمام يقي 
الجس�م من األم�راض؟ نعم؛ فباإلضافة إل�ى التخلص من رائحة العرق، فإن االس�تحمام 
ا  يزي�ل بع�ض المخلوق�ات الحية الدقيق�ة، ويقض�ي عليها. كم�ا أن تنظيف األس�نان يوميًّ

بالفرشاة والمعجون يحميها من التسوس وانبعاث الرائحة الكريهة منها.
اختي��ارات �ش��حية إن التمارين الرياضي�ة والتغذي الجيد يس�اعدان جهاز الدوران 
وجهاز التنفس في الجس�م على العمل بفاعلية. كما أن العادات الصحية كأخذ قسط 
م�ن الراحة واألكل الجي�د المتوازن يجعلك أقل عرضة لإلصابة بالمرض الناتج عن 
المخلوق�ات الحية المس�ّببة له، كفيروس�ات الرش�ح واألنفلونزا. إن اتب�اع النصائح 

وإجراء الفحص السنوي يساعد كذلك على تمتعك بصحة جيدة.

األمراض الُمزمنة
ليست األمراض كلها معدية، فبعض األمراض كالسكري والسرطان وأمراض القلب 
غي�ر معدي�ة Noninfectious، أْي ال تنتقل من ش�خص إلى آخر. كما أن العديد 
منها مزمن، أي أن المصاب يعاني منه فترات طويلة. وبعض األمراض المزمنة يمكن 

عالجها، وبعضها ال يمكن عالجها. 

 قد ُيص�����اب الش�خص  ال�ش��كل13
تظه�ر  وال   HIV بفي�روس 
األعراض عليه عدة سنوات.
ه�ذه  تس�اعد  لم�اذا  فّس�ر 
الخاصية على انتشار مرض 

اإليدز؟
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الح�شا�شية ُيصاب العديد من األشخاص بالحساسية من مواد التجميل 
أو المحار أو الفراولة أو الفول أو لدغ الحشرات. والحساسية هي تفاعل 
جهاز المناعة بش�دة ضد الم�واد الغريبة. وتكون معظ�م تفاعالت جهاز 
المناع�ة خفيف�ة. أم�ا تفاعالت الحساس�ية الحادة فقد ت�ؤدي إلى صدمة 

كبيرة أو إلى الموت إذا لم تعالج بسرعة.
وُتس�مى المادة التي تس�بب الحساس�ية م�واد مثيرة للتحس�س، ومنها 
بع�ض الم�واد الكيميائي�ة وبع�ض األطعم�ة وحبوب اللق�اح، وبعض 

المض�ادات الحيوية والغبار. فمثاًل يحتوي الغبار وش�عر بع�ض الحيوانات األليفة 
عل�ى عث الغبار، وهو أحد مس�ببات التحس�س، انظر الش�كل14. عندما تتعرض 
ن أجس�اًما مضادة، كما يفرز الجسم  لمس�ببات الحساسية فإن الجهاز المناعي ُيكوِّ
مادة الهس�تامين التي تعمل على احمرار األنس�جة وتورمها. ويس�تعمل لعالج هذه 
الحال�ة مض�ادات الهس�تامين. أما بع�ض حاالت التحس�س الح�ادة فتعالج بحقن 
كمي�ات قليل�ة من مس�ّبب المرض للش�خص عدة م�رات، مما يجعل جس�مه أقل 

حساسية للمادة المسببة للتحسس.

ال�شكري مرض مزمن ينتج عن حدوث خلل في مستويات األنسولين التي يفرزها 
البنكرياس. واألنس�ولين هرمون يؤدي إلى انتق�ال الجلوكوز من مجرى الدم إلى 
خاليا الجس�م. الحظ األطباء أن هناك نوعين من الس�كري، في النوع األول يفرز 
األنسولين بكميات قليلة أو ال يفرز  بشكل طبيعي.أما في النوع الثاني فإن الجسم 
ا. وتتضمن أعراض السكري اإلعياء،  يكون عاجًزا عن االستجابة لألنسولين نهائيًّ

والعطش والتبول المتكرر، والشعور بالخدر في أطراف اليدين والقدمين.
وإذا بقي مس�توى الس�كر عالًيا في الدم فترة طويلة فإن مشكالت صحية أخرى قد 
تتطور، ومنها الرؤية الضبابية والفش�ل الكلوي والنوبة القلبية والس�كتة الدماغية، 

كما يمكن أن يفقد المريض إحساسه بقدميه ويفقد وعيه )غيبوبة السكري(.

السرطان
يطل�ق هذا االس�م عل�ى مجموعة م�ن األمراض الت�ي تنتج 
عن عدم الس�يطرة على نمو وتكاثر الخاليا. ويعد الس�رطان 
م�ن األم�راض المعق�دة التي ل�م يكتش�ف أحد حت�ى اآلن 
ف خصائص الخاليا الس�رطانية  كي�ف تتك�ون. ولكي تتع�رَّ
انظ�ر الجدول 4. ويمك�ن للورم أن يتكون ف�ي أي جزء من 
الجسم، ثم تغادر الخاليا السرطانية الورم، وتنتشر عبر الدم 

واألوعية اللمفية إلى أجزاء الجسم كله.

كيف ينترش الرسطان يف اجلسم؟ كيف ينترش الرسطان يف اجلسم؟ 

يطل�ق هذا االس�م عل�ى مجموعة م�ن األمراض الت�ي تنتج 
عن عدم الس�يطرة على نمو وتكاثر الخاليا. ويعد الس�رطان 
م�ن األم�راض المعق�دة التي ل�م يكتش�ف أحد حت�ى اآلن 
ف خصائص الخاليا الس�رطانية  كي�ف تتك�ون. ولكي تتع�رَّ
. ويمك�ن للورم أن يتكون ف�ي أي جزء من 
الجسم، ثم تغادر الخاليا السرطانية الورم، وتنتشر عبر الدم 

اجلدول 4خ�شائ�ش اخلاليا ال�شرطانية

ال يمكن السيطرة عىل نمو اخلاليا.

ال تعمل هذه اخلاليا كجزء من جسمك.

تضغط اخلاليا عىل األنسجة وتعيق عملها.

تنترش اخلاليا يف اجلسم.

ا غري طبيع�ي يف اجل�زء املصاب من  تنت�ج اخلالي�ا ورًم�ا ونم�وًّ
اجلسم.

 ُعث الغبار حشرة صغيرة  ال�ش��كل14
النقط�ة،  م�ن  أصغ�ر  ا،  ج�دًّ
جاد  تعيش في الوسائد والسَّ

واألثاث.
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الأ�ش��باب ف�ي أواخر القرن الثامن عش�ر الحظ فيزيائ�ي بريطاني العالقة بين الس�ناج  
)هب�اب الفح�م أو الّس�خام( وإصاب�ة عمال تنظي�ف المداخن بالس�رطان. ومنذ ذلك 
الوقت عرف العلماء الكثير عن مس�ّببات الس�رطان. كما أثبت�ت أبحاث ُأج�ريت بين 

العامين 1940م و1959م عالقة السرطان بالجينات.

ال ُتعرف مس�ّببات الس�رطان جميعها، إال أنه ت�م تحديد العديد منه�ا، فالتدخين مثاًل 
يس�بب س�رطان الرئة، كما أن التعرض لبعض المواد الكيميائية يزيد احتمال اإلصابة 
بالسرطان. وُتسمى هذه المواد بالُمسْرِطنات، ومنها اإلسبستوس والُمذيبات المختلفة 
والمعادن الثقيلة والكحول، والمواد الكيميائية المستعملة في الحدائق والبيوت. كما 
أن التعرض لألش�عة السينية واألشعة النووية واألشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس 

يزيد احتمال اإلصابة به.

الوقاية ربما تس�اعد معرفة بعض أسباب الس�رطان على الوقاية منه. ومن المهم في 
هذا الشأن تعّرف األعراض والعالمات المبكرة للسرطان والموضحة في الجدول 5. 
إن العناي�ة الطبية والعالج � ومنه الع�الج الكيميائي أو الجراحة � في المراحل األولى 
من اإلصابة ببعض أنواع الس�رطان قد يؤدي إلى الش�فاء، أو إبقاء السرطان غير نشط. 
أّما الخطوة الثانية في الوقاية من الس�رطان فه�ي اختيارك للحياة الصحية، ومن أهمها 
االمتناع عن التدخين، واجتناب  المش�روبات المحرمة، وبذلك يقل احتمال اإلصابة 
بس�رطان اللث�ة والرئة، والكثير م�ن األمراض المرتبط�ة بجهازي التنف�س والدوران. 
إن اختي�ار الوجب�ات الصحي�ة القليل�ة الده�ون والملح والس�كر يقّلل احتم�ال تطور 
الس�رطان. كما أن اس�تعمال واقيات الش�مس وتقليل فترة التعرض ألش�عة الش�مس 
ه�ي الطريق�ة المثلى للوقاية من س�رطان الجلد. كذلك فإن التعام�ل بحذر مع المواد 
الكيميائية الضارة التي تستعمل في المنزل يساعد على االبتعاد عن خطر هذه المواد.

اجلدول 5 التحذيرات املبكرة لل�شرطان

تغري يف عادات اإلخراج والتبول

أمل ال ينتهي

نزيف غري عادي أو إفرازات

تصّلب أو ورم يف الصدر أو أي مكان آخر

صعوبة يف اهلضم أو البلع

تغري واضح يف الثآليل أو الشامات

سعال مزعج أو بحة الصوت
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اخترب نف�شك
ص�ف. كي�ف تس�بب البكتيري�ا الممرض�ة م�رض . 1

الجسم؟
عّدد خطوط الدفاع الطبيعية في الجسم.. 2
فّسر. كيف يعمل الطعم على حماية اإلنسان؟. 3
اذكر مثااًل على مرض معدٍ ينتج عن كل مما يلي: . 4

الفيروسات، البكتيريا، األّوليات، الفطريات.
ق�ارن. كيف يؤث�ر HIV في جهاز المناع�ة مقارنة . 5

بالفيروسات األخرى ؟
فّس�ر. لم�اذا ُيصّن�ف الس�كري في األم�راض غير . 6

المعدية؟
وّضح كيف تسهم النظافة في عدم انتشار المرض؟. 7
ص�ف. كي�ف يس�تجيب الجس�م للم�واد المثي�رة . 8

للتحسس؟
التفكي�ر الناق�د. العديد من األم�راض لها أعراض . 9

تش�به الحصبة. فلماذا ال يحمي�ك تطعيم الحصبة 
من اإلصابة بهذه األمراض؟

الخال�شة
خطوط الدفاع 

الهدف الرئي�س جلهاز املناعة هو اربة الأمرا�س.• 
 • ي والدوراي واله�ضماز التنف�ضد واجلهاإن اجلل

هي خطو الدفاع الأوىل.
 •.ت�ضّكل املناعة النوعية خط الدفاع الثا
ي�ضنع اجل�ضم يف املناعة الطبيعية الأج�ضام امل�ضادة • 

ا�ضتجابة ملوّلدات ال�ضد.
قد يك�ضب التطعيم مناعة طبيعية للج�ضم �ضد • 

بع�س الأمرا�س.
تكت�ضب املناعة ال�ضطناعية عندما يحقن اجل�ضم • 

باأج�ضام م�ضادة نتجت يف اأج�ضام احليوانات.
املر�ش عرب التاري

قام با�ضتور ولي�ضرت باكت�ضافات مهمة عن م�ضّببات • 
.املر�س، وكيفية منع انت�ضار
فريو�ش HIV وجهاز املناعة

ت�ضّبب البكترييا والفطريات والأوليات والفريو�ضات • 
الأمرا�س املعدية.

تنتقل الأمرا�س اجلن�ضية خالل الت�ضال اجلن�ضي، • 
وتنت عن البكترييا والفريو�ضات.

ت�ضبب الإ�ضابة بفريو�س HIV مر�س الإيدز، وهو • 
مر�س ي�ضيب جهاز املناعة.

مكافحة املر�ش
ت�ضاعد العادات ال�ضحية على منع انت�ضار الأمرا�س.• 

الأمرا�ش املزمنة وال�شرطان
احل�ضا�ضية وال�ضكري وال�ضرطان اأمرا�س مزمنة غري • 

معدية.
ي�ضاعد الك�ضف املبكر واختيار ط احلياة على عالج • 

بع�س اأنواع ال�ضرطان اأو منع الإ�ضابة بها.

2

 عم�ل نم�اذج اصنع نم�اذج للخالي�ا التائية، . 10
وموّلد الضد، وخاليا B باستعمال الصلصال 
وال�ورق أو م�واد أخرى، ثمَّ اس�تعن بها على 
تفس�ير طريقة عم�ل الخاليا التائي�ة في جهاز 

المناعة. 

عم�ل مخط�ط ارس�م مخطًطا تبي�ن فيه عدد . 11
الوفي�ات بي�ن األطفال الذين تق�ل أعمارهم 
عن 13 عاًما بسبب اإليدز، مستعيًنا بالبيانات 

التالية:
-1997  ،420-1996  ،536  -1995

.76-1999 ،115-1998 ،209

تطبيق المهارات
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استقصاء
من واقع احلياة
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تفاعالت فصيلة الدم
توجد المخلوقات الحية الدقيقة في كل مكان، لذلك فإن غس�ل اليدين واستعمال 

المواد المطهرة يساعدان على إزالة بعض هذه المخلوقات.
سؤال من واقع الحياة 

 A ، B ، AB ، : يصن�ف دم اإلنس�ان إل�ى 4 فصائل رئيس�ة، ه�ي
O. وتح�دد  هذه الفصائل اعتماًدا عل�ى وجود أو غياب مولدات 
ضد على س�طح خاليا الدم الحمراء. بعد أن يجمع الدم في كيسه 
يختب�ر لتحديد فصيلته. ويكتب على الكي�س بوضوح نوع فصيلة 
ا لنقله في أي وق�ت. ما الذي  ال�دم، ويبرد ال�دم للحفاظ علي�ه نقيًّ

يحدث عندما يتم مزج عينتي دم من فصيلتين مختلفتين؟
تكوين فرضية  

اعتماًدا عل�ى قراءاتك ومالحظاتك، كّون فرضية توضح فيها كيف تتفاعل فصائل 
الدم مًعا.

اختبار الفرضية 
اعمل خطة 

اتف�ق م�ع مجموعتك عل�ى فرضية ما، وق�رروا كيف تختبرونه�ا ، ثم حددوا . 1
النتائج التي تؤكد وتعزز الفرضية. 

اعم��ل  قائم��ة بالخطوات التي س�تتخذها والمواد التي تحت�اج إليها الختبار . 2
فرضيتك، صف بدقة اإلجراءات التي ستتخذها في كل خطوة.

ح�شر  جدول بيانات كالموضح جانًبا على دفتر العلوم لتسجيل مالحظاتك. . 3
أعد قراءة التجربة كلها للتأكد من منطقية  ترتيب الخطوات. . 4
حدد  الثوابت والمتغيرات، واستعمل فصيلة الدم O بوصفها عاماًل ضابًطا.. 5

تخ الدم )نعم اأم ل(ف�شيلة الدم

تفاعالت ف�شيلة الدم

A

B

AB

O

األهداف 

ت�شمم تجربة تحاكي التفاعل  �
بين فصائل الدم المختلفة.

تحدد أي فصائل الدم يمكن  �
أن تمنح فصيلة دم أخرى.

المواد واألدوات 
دم زائ�ف ) 01 م�ل حليب قليل • 

الدسم و 01 مل من املاء + صبغة 
طعام محراء(

 • A عص�ري ليم�ون كمول�د ض�د 
)O، B لفصائل الدم(

م��اء كمول�د ض�د A )لفصائ�ل • 
)BA، A الدم

قّطارات• 
خمبار مدرج سعته 01 مل• 
كؤوس ورقية صغرية• 
قلم ختطيط• 
أنابيب اختبار• 

إجراءات السالمة 

أو  ت�أكل  أو  تت�ذوق  ال  حتذي�ر. 
ا من مواد املخترب. ترشب أيًّ

 الكي�س بوضوح نوع فصيلة 
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تنفيذ الخطة
اطل�ب إلى معلمك الموافقة على خطت�ك واختياراتك للعوامل الثابت�ة والعوامل المتغيرة، . 1

والضوابط قبل بدء التجربة.
نفذ التجربة بناًء على الخطة.. 2
سجل مالحظاتك في جدول البيانات الذي أعددته في دفتر العلوم أو في الحاسوب، خالل . 3

إجراء التجربة.
 تحليل البيانات 

قارن بين التفاعالت في كل فصيلة دم )A  ،  B  ،  AB  ،  O( عندما يضاف مولد الضد A إلى الدم.. 1
لح أين يحدث التخثر؟ . 2
قارن نتائجك بنتائج المجموعات األخرى.. 3
ما العامل الضابط في هذه التجربة؟. 4
ما متغيراتك؟. 5

االستنتاج والتطبيق 

هل تدعم نتائجك فرضيتك؟ وضح ذلك.. 1
توقع ماذا يمكن أن يحدث لشخص إذا لم تتوافق مولدات ضد أخرى بدقة مع فصيلة دمه.. 2
ماذا يمكن أن يحدث عند إضافة مولد ضد B إلى كل فصائل الدم؟. 3

اكت�ب تقري�ًرا خمت�رًصا ع�ن كيفي�ة حتدي�د 
فصائ�ل ال�دم . صف أمهي�ة أن تعرف ذلك 

قبل عملية نقل الدم.

ببياناتك




العلم       والتاريخ
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العلم       والتاريخ

ولد أبو الحسن عالء الدين علي الَقرشي الدمشقي 
ش بالق�رب  الملق�ب باب�ن النفي�س ف�ي قري�ة ق�رُّ
م�ن دمش�ق. وه�و عالم وطبي�ب عربي مس�لم، له 
إس�هامات كثيرة في الطب، ويعد مكتشف الدورة 
وظائ�ف  عل�م  رواد  وأح�د  الصغ�رى،  الدموي�ة 
األعض�اء في اإلنس�ان؛ فقد وض�ع نظريات يعتمد 
عليه�ا العلماء إلى اآلن. وقد ظل الغرب يعتمدون 
عل�ى نظريته ح�ول الدورة الدموية، حتى اكتش�ف 
ويلي�ام هارفي ال�دورة الدموية الكب�رى. ففي عام 
1242م، نش�ر اب�ن النفي�س أكث�ر أعماله ش�هرة، 
وه�و كت�اب "ش�رح تش�ريح القانون البن س�ينا"، 
ال�ذي تضمن العديد من االكتش�افات التش�ريحية 
الجدي�دة، وأهمه�ا نظريته ح�ول ال�دورة الدموية 
الصغرى، وحول الش�ريان التاجي. وقد اعتبر هذا 
الكتاب أح�د أفضل الكتب العلمية التي ش�رحت 
وعل�م  التش�ريح  عل�م  موضوع�ات  بالتفصي�ل 

األم�راض وعلم وظائف األعضاء، كما صّوب فيه 
العديد من نظريات ابن سينا. وبعد وقت قصير بدأ 
العم�ل على كتابه "الش�امل في الصناع�ة الطبية"، 
الذي نش�ر منه 43 مجلًدا في عام  1244م، وعلى 
م�دى العق�ود التالية، كت�ب 300 مجل�د، لكنه لم 

يستطع نشر إال 80 مجلًدا فقط قبل وفاته.
ظل اكتش�اف ابن النفيس للدورة الدموية الصغرى 
)الرئوي�ة( مجهواًل للمعاصرين، حتى عثر الطبيب 
المصري محيي الدي�ن التطاوي عام 1924م، في 
أثناء دراس�ته لتاريخ الط�ب العربي، على مخطوط 
ف�ي مكتبة برلين بعنوان "ش�رح تش�ريح القانون"، 
فعن�ي بدراس�ته وأعد حوله رس�الة للدكت�وراه من 
جامع�ة فرايب�ورج بألماني�ا، موضوعه�ا "ال�دورة 
الدموي�ة عند القرش�ي". وقد نش�ر المؤرخ جورج 
س�ارتون في كتابه "مقدمة إلى تاري�خ العلوم" هذا 

االكتشاف.

ابن النفي�ش مكت�شف

الدورة الدموية الصغرى

 يقول ابن النفي�ش
اإن الدم ينقى يف الرئتني من اأجل ا�ش��تمرار احلياة واإك�ش��اب اجل�ش��م القدرة على العمل، حيث يخرج الدم 

من البطني الأن اإىل الرئتني، فيمتزج بالهواء، ثم اإىل البطني الأي�شر.





 



















تقرير ابحث عن أحد علامء العرب املعارصين الذين كانوا بارعني 
يف أح�د حقول العلوم، واذكر اس�مه، وإس�هاماته العلمية، وكيف 

توصل إىل اكتشافاته، واعرض ذلك عىل زمالئك يف الصف. ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية



العلم       والتاريخالعلم       والتاريخ
دليل مراجعة الفصل

تصور األفكار الرئيسة

مراجـعــة األفـكـار الرئيـســة

الدرس األول  الدم والدورة الدموية

تحمل خاليا الدم الحمراء األكس�جين وثاني أكسيد . 1
ن الصفائح التخث�ر، أما خاليا  الكرب�ون، بينم�ا تك�وِّ

الدم البيضاء فتدافع عن الجسم.

د فصائل ال�دم A،B، AB، O من خالل وجود . 2 تح�دِّ
موّلد الضد على خاليا الدم الحمراء أو عدم وجوده.

تحم�ل الش�راييُن الدَم م�ن القلب، ف�ي حين تحمله . 3
األوردة إلى القلب. أما الش�عيرات فتصل الش�رايين 

باألوردة.

يمك�ن تقس�يم جه�از ال�دوران إل�ى ثالث�ة أقس�ام: . 4
الدوران القلبي، والرئوي، والجسمي.

ينظ�م اللم�ف ترش�يح القل�ب، وينت�ج خالي�ا الدم . 5
البيضاء، ويحطم خاليا الدم التالفة.

الدرس الثاني المناعة والمرض

يدافع جهاز المناعة عن الجسم ويحميه من مسببات . 1
األمراض.

ت�دوم المناعة الطبيعية فترة طويل�ة، بخالف المناعة . 2
االصطناعية.

اكتش�ف العالمان باس�تور وكوخ أن األحياء الدقيقة . 3
تسبب األمراض.

تسبب البكتيريا والفيروسات والفطريات واألوليات . 4
األمراض المعدية.

يحط�م  HIV جه�از المناع�ة ف�ي الجس�م ويس�بب . 5
اإلصابة باإليدز.

تنت�ج األمراض غير المعدية كالس�كري والس�رطان . 6
عن س�وء التغّذي والمواد الكيميائي�ة واختالل يؤثر 

في وظائف الخاليا.

اأعد ر�ضم اخلريطة املفاهيمية التالية حول اأجزاء الدم، ثم اأكملها

خاليا دم محراء خاليا دم بيضاء

يتكون من

حتملحتارب

البالزما

جتلط الدم

ال��دم

حتمليتكون من

يتكون من يتكون من

يساعد عىل
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ا�شتخدام المفردات

امأل الفراغ فيما يلي بالكلمة المناسبة:

 مادة كيميائية في خاليا الدم الحمراء.. 1

 أجزاء خلوية تساعد على تجلط الدم.. 2

 تحدث عندما يكّون الجس�م األجس�ام . 3
المضادة الخاصة به.

 تحفز إفراز الهستامين.. 4

يس�مى تس�خين س�ائل لقت�ل البكتيري�ا الض�ارة فيه . 5
.

تثبيت الم���فاه������يم
اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

أين تحدث عملية تبادل الغذاء واألكسجين والفضالت؟. 6

ج�. الشعريات  أ. الرشايني   

د.األوعية اللمفية ب. األوردة   

ما الذي يسبب األمراض المعدية؟. 7

ج�. التحسس أ. الوراثة   

د.املخلوقات احلية ب. املواد الكيميائية   

أين يكون ضغط الدم أكبر ما يمكن؟. 8

أ. الرشايني                ج�. الشعريات الدموية

ب. األوردة                د.األوعية اللمفية

أي الخاليا تهاجم مسببات المرض؟. 9

ج�. العظم  أ. خاليا الدم احلمراء  

د .العصب ب .خاليا الدم البيضاء  

أي مّما يلي يحمل األكسجين في الدم؟. 10

ج� .الصفائح الدموية  أ. خاليا الدم احلمراء  

د. اللمف ب. خاليا الدم البيضاء    

استعمل اجلدول أدناه لإلجابة عن السؤال 11.

A

B

B،A

A

B

AB

Oال يوجد

ال يوجد

B -املضاد

B -املضاد

A -املضاد

A -املضاد

ف�شائل الدم
               اجل�شم امل�شاد    موّلد ال�شد    ف�شيلة الدم 

من خالل الجدول الس�ابق، أّي نوع من موّلدات الضد . 11
تحتوي عليه فصيلة الدم O؟

B .�ج    A.أ 

د. ال يوجد موّلدات ضد   B و A .ب 
أين يدخل الدم الغني باألكسجين أواًل؟. 12

ج�.األذين األيس  أ. األذين األيمن 

د. البطني األيس  ب.البطني األيمن 
ما الذي يتكون في الدم لمحاربة موّلدات الضد؟. 13

ج�.املواد املسببة للحساسية  أ.اهلرمونات  

د. األجسام املضادة ب. مسّببات املرض 

أي األم�راض التالي�ة س�ببه فيروس يهاج�م خاليا الدم . 14
البيضاء؟

ج�. احلصبة أ. اإليدز  

د. شلل األطفال ب. األنفلونزا  
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555555555555
التفك��ير الن�����اق�������د

ق�ارن بي�ن عم�ر خاليا ال�دم الحم�راء وخالي�ا الدم . 15
البيضاء والصفائح الدموية.

 تتّبع مراحل تجلط الدم منذ حدوث جرح إلى تكّون . 16
القشرة.

والوري�د، . 17 الش�ريان،  م�ن  كل  وظيف�ة  بي�ن  ق�ارن 
والشعيرات الدموية.

حّل�ل في�م تختل�ف األجس�ام المض�ادة، ومولدات . 18
الضد، والمضادات الحيوية؟

ميِّ�ز الس�بب والنتيجة اس�تعن بالمكتبة عل�ى معرفة  . 19
مس�ّبب األم�راض ) بكتيري�ا، في�روس، فطري�ات، 
أوليات( لكل من األمراض التالية: اإليدز، الرش�ح، 
الته�اب  األنفلون�زا،  الرياض�ي،  الدوس�نتاريا،قدم 

الملتحمة، َحّب الشباب.

معال�ج . 20 برنام�ج  مس�تعماًل  ج�دواًل  ارس�م  صّن�ف 
النص�وص لتصني�ف األم�راض التالي�ة إل�ى ُمْعدي�ة 
وغير معدية: الس�كري، الس�يالن، القوب�اء الحلقية، 

السفلس، السرطان، األنفلونزا.

 استعمل املخطط التايل لإلجابة عن السؤال 21.

خمطط لعدد الإ�شابات ب�شلل الأطفال
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الشلل  لقاح  إعطاء  بدء 
عن طريق الفم

فّسر نسبة اإلصابة بشلل األطفال بين عامي 1952م . 21
و 1965م. م�ا النتيج�ة الت�ي توصل�ت إليه�ا ح�ول 

استعمال طعم شلل األطفال؟
اأن�شطة تق���ويم الأداء

�ا لقلب إنس�ان، . 22 الرس�م العلم�ي جه�ز رس�ًما علميًّ
وعنون أجزاءه الرئيس�ة، مس�تعيًنا باألسهم لتوضيح 

اتجاه مسار الدم فيه.

مصاًب�ا . 23 ش�خًصا  يوّض�ح  ملصًق�ا  صّم�م  ملص�ق 
باألنفلون�زا، وكيف ينق�ل المرض بين أف�راد عائلته 

وزمالئه في الصف وغيرهم؟

كتي�ب أِع�دَّ كتيًبا تصف في�ه عملية زراع�ة القلب، . 24
جه�از  لتثبي�ط  عالًج�ا  المري�ض  ُيعط�ى  ولم�اذا 
المناع�ة لديه؟ وصف فيه حياة المريض بعد إجراء 

الجراحة.

نس�بة خالي�ا ال�دم. يحت��وي ملمت�ر مكع�ب . 25
واح�د )1 مم3( من الدم عل�ى 5 ماليين خلية 
دم حم�راء تقريًب�ا، و7500 خلي�ة دم بيض�اء،  
و400000 صفيحة دموي�ة. جد مجموع كل 
من خالي�ا الدم الحمراء والبيض�اء والصفائح 
الدموية في 1 مم3 من الدم. واحسب نسبة كل 

منها إلى المجموع.

تطبيق الريا�شيات
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تعم�ل أجه�زة اهلض�م والتنفس 
ع�ىل  للحف�اظ  مًع�ا  واإلخ�راج 

اجلسم بصحة جيدة.

الدرس األول
الجهاز اله�شمي والمواد الغذائية

الفكرة الرئي�شة تعمل أعضاء 
الجه�از الهضم�ي ع�لى هض�م 
وامتصاصها؛  الغذائي�ة  الم��واد 
إل�ى  الجس�م  يحت�اج  حي�ث 
وجب�ات متزن�ة ت�زّوده بالطاق�ة 
ف�ي  ليعي�ش  الغذائي�ة  والم�واد 

عافية.

الدرس الثاني
جهازا التنف�ش والإخراج

الفكرة الرئي�شة تزودك أعضاء 
الجه�از التنفس�ي بحاجت�ك من 
األكسجين، وتخلصك من ثاني 
والفض�الت  الكرب�ون  أكس�يد 
الغازية األخرى، بينما يخلصك 
جه��از اإلخراج م�ن الفضالت 

السائ�لة والغازية والصلبة.

الهضم والتنفس 
واإلخراج

الهضم والتنفس الهضم والتنفس الهضم والتنفس 
واإلخراجواإلخراج

ال�ف��ش�ل

666666



عند ممارسة لعب�ة ش�اق�ة � لعب�ة كرة القدم مثاًل � فإنك تتنفس بسرعة للحصول على 
كميات كافية من األكسجين والطاقة؛ لتعمل الخاليا في جسمك بصورة  طبيعية.

دفتر العلوم   اكتب فقرة تصف فيها األشياء التي يجب أن تقوم بها لمساعدة 
جس�مك على الع�ودة إلى وضع�ه الطبيعي، بع�د االنتهاء من 

ممارسة لعبة شاقة.
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نشاطات تمهيدية

معدل التنفس
يس�تطيع الجس�م تخزي�ن الغ�ذاء والم�اء، ولكنه ال 
يس�تطيع تخزين األكس�جين الذي يدخل إليه خالل 
عملي�ة التنف�س. وس�تتعرف ف�ي ه�ذه التجربة أحد 

العوامل التي تؤثر في معدل التنفس.
ّد مرات تنفس�ك . 1 ض�ع يدك على ص�درك، ثم عحُ

في 15 ثانية واضرب العدد الذي حصلت عليه 
ف�ي أربعة لتحس�ب معدل تنفس�ك الطبيعي في 

دقيقة واحدة.
ك�رر الخطوة )1( مرتين، ثم احس�ب متوس�ط . 2

معدل التنفس.
قم بنشاط رياضي يصفه لك معلمك مدة دقيقة، . 3

ثم كرر الخطوة )1( لقياس معدل تنفس�ك بعد 
إجراء النشاط.

ق�س الوقت ال�الزم ليع�ود معدل تنفس�ك إلى . 4
وضعه الطبيعي.

التفكي�ر الناق�د اكت�ب فق�رة ف�ي دفت�ر العل�وم . 5
تصف فيها العالقة بين معدل التنفس والنش�اط 

الرياضي.

التالي�ة  املطوي�ة  اعم�ل  التنف�س 
لتس�اعدك عىل حتديد م�ا تعرفه، وما 
تود معرفته، وما تتعلمه عن التنفس.

بحي�ث  �ا  طوليًّ ورق�ة  اط�و 
يكون أحد طرفيها أقرص من 

الثاين 1.25 سم تقريًبا.

ا،  عرضيًّ الورق�ة   لّف 
واطوها إىل ثالثة أجزاء.

افت�ح الورقة ، ثم قص 
اجلزء العلوي منها عىل 

طول الطية، ثم عنون كل جزء كام يف الشكل. 
واكتب كام هو مبني.

أسئلة تعريفية  قبل قراءة الفصل، اكتب "أنا أتنفس" حتت 
اجلزء األول من املطوية، واكتب "ملاذا أتنفس؟" حتت اجلزء 
التي  اإلجابات  اكتب  الفصل،  هذا  قراءة  وخالل  الثاين. 

حصلت عليها حتت اجلزء الثالث.

اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 3

ملراجعة حمتوى هذا الفصل وأنشطته
ارجع إىل املوقع اإللكرتوين

www.obeikaneducation.com
عبر المواقع اإللكترونية العلـــــوم

M643-01A-MSS05
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أتهيأ للقراءة

1  أتعلّم   يقوم القارئ الجيد بالمقارنة والتميي�ز بين المعلوم�ات في أثناء قراءته. وهذا 
يعني النظر إلى أوجه الش�به واالختالف، مما يساعدك على تذكر األفكار المهمة. ابحث 

عن المفردات أو الحروف التي تدل على أنَّ النص يشير إلى تشابه أو اختالف:

2  أتدرب  اقرأ النص التالي، ثم الحظ كيف استعمل المؤلف مفردات المقارنة لتوضيح 
التشابه بين عملية الضغط على قارورة بالستيكية وبين عملية التنفس: 

3 أطبّــق  بّين أوج��ه الش�به واالخت���الف بي�ن 
الكربوهيدرات والدهون من خالل قراءة هذا الفصل.

الم��ق�ارن��ة

تعمل الرئتان بطريقة مشابهة للضغط على 
القارورة؛ حيث ينقبض الحجاب الحاجز 
التجوي�ف  حج�م  �ر  تغيُّ مس�بًبا  وينبس�ط 
الصدري، مما يساعد على حركة الغازات 

من الرئتين وإليهما. 

كلمات املقارنة والتفريق
لالختالفللم�شابهة
لكنك�
على الرغم منمثل
ا بخالف ذلكاأي�شً
ومن ناحية اأخرىم�شابه ل�
مع اأني�شبه

ومن جهة اأخرىبطريقة م�شابهة 
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قبل القراءة
 بعد القراءةالعبارةم اأو

 م اأو

1  الدهون هي المصدر الرئيس للطاقة في الجسم..

2  يستطيع اإلنسان العيش دون ماء فترة أطول من العيش دون طعام..

3  اإلنزيمات في المريء تساعد على هضم الطعام..

4  تنتج البكتيريا الموجودة في األمعاء الغليظة فيتامين د. .

5  تحدث عملية امتصاص معظم الماء في األمعاء الدقيقة..
6  يدخل الهواء إلى الجسم ويخرج منه نتيجة انقباض عضلة الحجاب الحاجز .

وانبساطها.
7  تحدث عملية تبادل األكسجين وثاني أكسيد الكربون في الشعبة الهوائية..

8  عملية التنفس هي نفسها عملية التنفس الخلوي..

9  ًحا للدم من الفضالت.. تعمل الكلية في الجسم مرشِّ

الجلد جزء من الجهاز اإلخراجي.. 10

توجيه القراءة وتركيزها
اس�تعمل  قراءت�ك،  أثن����اء  يف 

مهارات مث�ل التلخيص والربط؛ 

فذلك يساعدك عىل فهم املقارنة.

ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

1  قبل قراءة الفصل أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه:

اكتب )م( إذا كنت موافًقا على العبارة.• 

اكتب )غ( إذا كنت غير موافق على العبارة. • 

2 بعد قراءة الفصل ارجع إلى هذه الصفحة لترى ما إذا كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

إذا غيرت إحدى اإلجابات فبّين السبب.• 

صّحح العبارات غير الصحيحة.• 

استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك.• 
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الدر�ش

الجهاز الهضمي والمواد الغذائية
وظائف الجهاز الهضمي

يم�ر الطعام في أثن�اء عبوره القناة الهضمية في الجس�م بأربع مراحل رئيس�ة، هي: البلع 
والهضم واالمتصاص والتخلص من الفضالت.

تب�دأ عملية هضم الطعام بمجرد دخوله إلى الف�م. ويقصد بالهضم عملية تحليل الطعام 
إل�ى جزيئ�ات أصغ�ر؛ بحيث يمك�ن امتص�اص الم�واد الغذائي�ة الموجودة في�ه ونقلها 
إل�ى الدم. ت�زودك الم�واد الغذائية Nutrients الموج�ودة في الطع�ام بالطاقة والمواد 
الضرورية الالزمة لنمو الخاليا وتعويض التالف منها؛ حيث تنتقل عبر الدم إلى الخاليا 
لكي تستفيد منها. أما المواد التي ال يستفاد منها فتطرح خارج الجسم بوصفها فضالت.

وهن�اك نوعان من الهضم؛ ميكانيك�ي وكيميائي. فالهضم الميكانيك�ي هو مضغ الطعام 
وخلط�ه، بينما الهضم الكيميائي هو تحليل الغذاء بفع�ل التفاعالت الكيميائية في القناة 

الهضمية.

اإلنزيم
 Enzyme تح�دث عملي�ة الهض�م الكيميائي بس�بب وجود اإلنزيم�ات. واإلنزيم�ات 
ن�وع م�ن البروتينات ُتس�ّرع معدل التفاع�الت الكيميائية في الجس�م. ويك�ون ذلك من 
خ�الل تقلي�ل كمي�ة الطاق�ة الضرورية لب�دء التفاع�الت الكيميائي�ة. ول�وال اإلنزيمات 
ا، ولصعب حدوث بعضها. وكما في  لكانت التفاعالت الكيميائية في الجس�م بطيئة جدًّ

الشكل 1، فإن اإلنزيمات ال تتغير وال تنفد خالل التفاعالت الكيميائية.

 يزيد اإلنزيم معدل بعض التفاعالت في الجسم. ال�شكل1
فّسر ماذا يحدث لإلنزيم بعد انفصاله عن الجزيء الجديد؟

إنزيم + جزيء أ + جزيء ب  ←     شكل معقد مؤقت   ←    اإلنزيم مل يتغري + جزيء ج

جزيء أ
شكل معقد مؤقت

جزيء ب

جزيء جاإلنزيم مل يتغري إنزيم

األهداف 
كل  � ودور  الهض�م  أعض�اء  تح�دد 

منها.
الميكانيك�ي  � الهض�م  بي�ن  تمي�ز 

والهضم الكيميائي.
تفّسر تحقق االتزان الداخلي خالل  �

عملية الهضم.
تتع�رف أهمي�ة مجموع�ات المواد  �

الغذائية الست.
تفّسر العالقة بين الوجبات الغذائية  �

والصحة.

األهمية
- توفر عملي�ات اهلضم التي حتدث يف 
اجلهاز اهلضمي املواد الالزمة للخاليا.

- تس�اعد معرف�ة امل�واد الغذائي�ة ع�ىل 
اختي�ار الوجبات الصحي�ة التي حيتاج 

ا. إليها اجلسم يوميًّ

111111

 مراجعة المفردات
وحيدة  حية  خملوق�ات  البكتري��ا: 
اخلاليا ختلو من العض�يات املحاطة 

بأغشية.
حيمل  املادة  يف  جزء  أصغر   اجلزيء

صفاهتا، وهو يتكون من ذرة أو أكثر.

المفردات الجديدة 
احلمض األميني• املواد الغذائية• 
الفيتامني• اإلنزيم• 
الكربوهيدرات• احلركة الدودية• 
األمالح املعدنية• الكيموس• 
اخلمالت• 
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الإنزيمات في اله�ش��م  يس�اعدك العديد من اإلنزيمات عل�ى هضم الكربوهيدرات 
والبروتين�ات والده�ون. وُتصن�ع اإلنزيم�ات في الغ�دد اللعابي�ة والمع�دة واألمعاء 

الدقيقة والبنكرياس.

ما دور اإلنزيامت يف عملية اهلضم الكيميائي؟ ما دور اإلنزيامت يف عملية اهلضم الكيميائي؟   

اأدوار اأخرى لالإنزيمات  ال يقتصر عمل اإلنزيمات على عمليات الهضم فقط؛ فهي 
تس�اعد على زيادة سرعة التفاعالت الكيميائية المسؤولة عن بناء الجسم، كما تلعب 
ا في إطالق الطاقة في خاليا العضالت والخاليا العصبية، وهي أيًضا تساعد  دوًرا مهمًّ
عل�ى تجل�ط الدم. ويج�در القول إنه ل�وال اإلنزيمات لكانت التفاعالت في الجس�م 

ا إلى درجة تكون فيها غير قادرة على الحفاظ على بقائك حيًّا. بطيئة جدًّ

أعضاء الجهاز الهضمي
يتكون الجهاز الهضمي من جزأين رئيسين، هما: القناة الهضمية واألعضاء الملحقة. 
وتض�م القن�اة الهضمي�ة الفم والم�ريء والمعدة واألمع�اء الدقيقة واألمع�اء الغليظة 
والمس�تقيم وفتح�ة الش�رج، كما في الش�كل 2. أما األعض�اء الملحقة فهي اللس�ان 
واألسنان والغدد اللعابية والكبد والحويصلة الصفراء والبنكرياس، وهي مبينة كذلك 
في الش�كل 2. واألعضاء الملحقة ال يمر بها الطعام إال أنها تنتج أو تخزن اإلنزيمات 
والم�واد الكيميائي�ة األخرى التي تس�اعد على تحلي�ل الطعام في أثناء م�روره بالقناة 

الهضمية.

ف�ي  الهضم�ي  الجه�از   يش�به  ال�شكل2
اإلنس�ان األنب�وب المقس�م إلى 
إذا  ع�دة مقاط�ع متخصص���ة. 
ف�ي  الهضم�ي  الجه�از  ُم���ّد 
اإلنس�ان البالغ فإن طوله يتراوح 

بين 6-9 أمتار.

غدد لعابية
مريء

معدة

حويصلة صفراء

بنكرياس

أمعاء دقيقة
أمعاء غليظة

مستقيم

لسان

فتحة رشج

كبد
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اأنزمي + جزيء اأ + جزيء ب  ←     �شكل معقد موؤقت   ←    الأنزمي مل يتغري + جزيء ج       جزيء ب       موقت                 

الف��م  تب�دأ ف�ي الف�م عملي�ة الهض�م الميكانيك�ي والكيميائ�ي. فيح�دث الهض�م 
الميكانيك�ي عندما تقطع الطعام بأس�نانك وتخلطه بلس�انك. أم�ا الهضم الكيميائي 
فيبدأ عندما يختلط الطعام باللعاب. ويتكون اللعاب من الماء والمخاط واإلنزيمات 
ا وتحويله إلى سكر. وُينَتج اللعاب بواسطة ثالث  التي تساعد على هضم النشا جزئيًّ
مجموعات من الغدد توجد في جوانب الفم، موضحة في الشكل 3. وعندما يختلط 
الطع�ام باللعاب يصبح كتلة طرية، فيحركه اللس�ان إل�ى مؤخرة الفم، ثم يدفعه، ليتم 
بلعه وانتقاله إلى المريء، وبهذا تنتهي عملية البلع إال أن عملية الهضم تظل مستمرة.

المريء يتحرك الطعام نحو المريء مروًرا بنس�يج ُيس�مى اللهاة، وهو تركيب ُيغلق 
ا ليس�د مم�ر الهواء، فيمنع الطع�اَم من إغالقه، وإال اختنق اإلنس�ان. والمريء  تلقائيًّ
أنب�وب عضلي يبلغ طوله 25 س�م تقريًبا، وال تح�دث فيه أي عملية هضم. وتنقبض 
العضالت الملس�اء في جدار المريء لنقل الطعام في اتجاه المعدة في حركة ُتس�مى 
الحركة الدودية peristalsis. كما يوجد في جدار المريء غدد مخاطية تعمل على 

إفراز المخاط لتسهيل حركة الطعام داخل المريء، والحفاظ عليه رطًبا.

المعدة كيس عضلي، يتمدد عند دخول الطعام إليه من المريء. يحدث في المعدة 
هضم ميكانيكي وكيميائي، يتمثل الهضم الميكانيكي في مزج الطعام بواسطة حركة 
العض�الت. أم�ا الهضم الكيميائ�ي فيتمثل في خل�ط الطعام باإلنزيم�ات والعصارة 

الهاضمة، ومنها حمض الهيدروكلوريك الذي يساعد على تحليله.

لسان

قنوات لعابية
غدد لعابية

غدد لعابية

 تنتج الغدة اللعابية ما يقارب  ال�شكل3
ا  1.5 لت�ر من اللع�اب يوميًّ

في الفم.
صف  ماذا يح�دث في الفم 
عندما تفكر في طعام تحبه؟
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وتف�رز خاليا متخصصة موجودة في ج�دار المعدة لترين من حمض الهيدروكلوريك 
في اليوم تقريًبا. ويعمل هذا السائل مع إنزيم الببسين على هضم البروتينات، والقضاء 
عل�ى البكتيري�ا الموج�ودة في الطع�ام. كما تفرز المع�دة مادة مخاطي�ة تجعل الطعام 
أكث�ر لزوجة، وتحمي المعدة من العصارة الهاضم�ة القوية. ويتغير الطعام في المعدة 
ليصبح سائاًل كثيف القوام ُيسمى الكيموس Chyme يتحرك ببطء خارج المعدة إلى 

األمعاء الدقيقة.

ملاذا ال هتضم املعدة نفسها بواسطة العصارة احلمضية اهلاضمة؟ ملاذا ال هتضم املعدة نفسها بواسطة العصارة احلمضية اهلاضمة؟   

الأمع��اء الدقيق��ة تمت�از األمع�اء الدقيق�ة � كم�ا في الش�كل 4 � بقطره�ا الصغير، 
وطوله�ا ال�ذي يتراوح بي�ن 4-7م. ويغ�ادر الكيم�وس المعدة إلى الج�زء األول من 
األمعاء الدقيقة، والذي ُيس�مى االثني عش�ر، حيث تحدث معظ�م عملية الهضم فيه. 
وتصب في االثني عش�ر العص�ارُة الصفراوية، وهي عصارة ُتصن�ع في الكبد، وتعمل 

على تحليل جزيئات الدهن الكبيرة إلى أجزاء صغيرة.

يح�دث الهض�م الكيميائ�ي للكربوهي�دارت والبروتين�ات والده�ون عندم�ا تختل�ط 
العص�ارة الهاضم�ة التي يفرزه�ا البنكرياس بالطعام، وتحتوي العص�ارة على أيونات 
البيكربون�ات واإلنزيم�ات، حي�ث تعمل أيون�ات البيكربونات عل�ى معادلة حموضة 
الطع�ام القادم من المعدة. وللبنكرياس في جس�م اإلنس�ان وظيف�ة أخرى حيث يفرز 

هرمون األنسولين الذي ينقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخاليا.

تح�دث عملي�ة امتصاص الطع�ام في األمع�اء الدقيقة. ويمت�از جداره�ا -المبين في 
الش�كل 4- بانثناءات إصبعية الش�كل ُتس�مى الخمالت Villi، تزيد مس�احة س�طح 
األمع�اء الدقيق�ة، مم�ا يزيد كمية الم�واد الغذائي�ة الممتص�ة. وتنتقل الم�واد الغذائية 
إل�ى ش�عيرات دموي�ة دقيقة توجد في الخم�الت، ثم إلى الدم الذي يعم�ل على نقلها 
إلى خاليا الجس�م جميعها. وتدف�ع الحركة الدودية لألمعاء الدقيق�ة بقايا الطعام غير 

الممتص والفضالت إلى األمعاء الغليظة ببطء.

 تبّطن مئات اآلالف من الخمالت  ال�شكل4
األمع�اء الدقيق�ة. لو م�ّدت هذه 
لغّطت مس�احة  الخ��م����الت 

ملعب كرة تنس.
اس�تنت���ج م���اذا يحدث لوزن 
ش�خص لو قل ع�دد الخمالت 
ف�ي أمعائه الدقيقة بش�كل كبير؟ 

ولماذا؟
مخلة مخالت

أمعاء دقيقة

أوعية ملفية )جتمع السوائل 
الزائدة يف األنسجة(

الشعريات الدموية 
)جمرى الدم(
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الأمعاء الغليظة  عندما يدخل الكيموس إلى األمعاء الغليظة تمتص ما فيه من ماء، 
وبذلك يتم المحافظة على االتزان الداخلي للجسم، وبعد امتصاص الماء الموجود 
تصبح بقايا الطعام أكثر صالبة، ثم تتحكم عضالت المس�تقيم- وهي آخر جزء من 
األمع�اء الغليظة- وإلى فتحة الش�رج ف�ي عملية خروج الفضالت ش�به الصلبة إلى 

خارج الجسم.

أهمية بكتيريا الجهاز الهضمي
تعيش أنواع مختلفة من البكتيريا في الجسم، ومعظمها في أعضاء الجهاز الهضمي، 
ومنه�ا الف�م واألمع�اء الغليظ�ة. وبع�ض ه�ذه البكتيري�ا مفي�د للجس�م؛ فالبكتيريا 
الموج�ودة في األمعاء الغليظ�ة تتغذى على بقايا الطعام غير المهضوم كالس�ليلوز، 
وتصن�ع م�ا تحتاج إليه م�ن الفيتامين�ات، ومنها فيتامي�ن )ك(  الذي نحت�اج إليِه في 
تجل�ط الدم، ونوعان م�ن فيتامين ب، هما النياس�ين والثيامي�ن الضروريان للجهاز 
العصبي ووظائف الجس�م األخرى. كما تحول البكتيريا صبغة العصارة الصفراوية 
إل�ى مركب�ات جديدة. وتنتج الغازات أيًضا عن عملي�ة تحطيم المواد الموجودة في 

األمعاء بواسطة البكتيريا.

المواد الغذائية
ربم�ا تخت�ار الطع�ام لمذاق�ه أو وفرت�ه أو س�هولة تحضي�ره، إال أن القيم�ة الغذائية 
والس�عرات الحرارية في الطعام أكثر أهمية. والس�عر الح�راري وحدة قياس مقدار 
الطاقة )مثلها مثل الوحدة الدولية، الجول(، ولكنها تس�تخدم كثيًرا في مجال الغذاء 
والتغذية. يختلف ما يحتاج إليه الش�خص من الطاقة اعتماًدا على قدر النشاط الذي 
يقوم به، ووزنه وعمره وجنس�ه وفعالية جس�مه. ربما تكون الش�وكوالتة ذات طعم 
لذيذ وتزود الجس�م بالكثير من الس�عرات الحرارية، ولكنها تحتوي على القليل من 
المواد الغذائية التي يحتاج إليها الجسم. ويتّضمن الطعام ستة أنواع )مجموعات( من 
المواد الغذائية، هي البروتين�ات والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات واألمالح 
المعدنية والماء. تحتوي كل من البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والدهون 
على الكربون، لذا ُتس�مى الموادَّ الغذائية العضوية. أما الماء واألمالح المعدنية فال 
يحتوي�ان عل�ى الكربون، لذا تس�مى مواد غذائية غي�ر عضوية. ال ب��ّد للغذاء الذي 
يحت�وي على كربوهي�درات وبروتينات وده�ون أن يهضم قبل أن يمتصه الجس�م، 
ف�ي حين ال يحتاج الماء والفيتامين�ات واألمالح المعدنية إلى الهضم؛ ألنها تمتص 

مباشرة وتنقل إلى الدم.

بكتريا األمعاء الغليظة
الت�ي  البكتريي�ا  أن�واع  تكيف�ت 
الغليظ�ة م�ع  تعي�ش يف األمع�اء 
البيئ�ة املحيطة هبا. م�اذا تتوقع أن 
حيدث للبكتريي�ا إذا تغريت البيئة 
املحيط�ة؟ وكي�ف يؤث�ر ذل�ك يف 

األمعاء الغليظة؟
ناق�ش أف�كارك م�ع زمالئ�ك يف 
الصف، واكت�ب إجابتك يف دفرت 

العلوم.

بكتريا األمعاء الغليظة

مـع الصحة
الـــربـــط
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البروتين��ات  يحت�اج الجس�م إل�ى البروتين�ات للنم�و وتعوي�ض الخالي�ا التالف�ة. 
والبروتين�ات جزيئ�ات ضخم�ة تترك�ب م�ن الكرب�ون والهيدروجي�ن واألكس�جين 
والنيتروجي�ن، ويحت�وي بعضه�ا على الكبري�ت. وتتكون م�ن وح�دات بنائية أصغر 
ُتسمى األحماض األمينية Amino Acide. ولتعّرف بعض مصادر البروتينات انظر 

الشكل 5.

�ا فقط مرتبة   الوح��دات البنائي��ة للبروتينات يحتاج الجس�م إلى 20 حمًضا أمينيًّ
بطرائق مختلفة لصنع آالف البروتينات التي تس�تفيد منها الخاليا. وُتصنع معظم هذه 
األحم�اض األمينية في الجس�م إال ثمانية منها ُتس�مى األحماض األمينية األساس�ية؛ 
حيث تحصل عليها من الطعام الذي تأكله. يحتوي البيض والجبن والحليب واللحوم 

على البروتينات الكاملة، أي المحتوية على األحماض األمينية األساسية كلها. 

الكربوهي��درات ادرس المعلومات حول القيم الغذائية الموجودة على مجموعة من 
علب األطعمة، تالحظ أن عدد جرامات الكربوهيدرات الموجودة في كمية من رقائق 
 Carbohydrates ال�ذرة أكثر من كمية الم�واد الغذائية األخرى. فالكربوهي�درات

هي المصدر الرئيس للطاقة في الجسم غالًبا.

هن�اك ثالث�ة أنواع من الكربوهي�درات، هي الس�كريات والنش�ويات واأللياف، وهي 
موضح�ة في الش�كل 6. وُتس�مى الس�كريات الكربوهيدرات البس�يطة. ومنها س�كر 
المائ�دة، كم�ا توج�د في الفواكه والعس�ل والحلي�ب. وعند تحلي�ل الجلوكوز داخل 

األلياف
ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب 

شبكة اإلنرتنت
وابح�ث ع�ن مق�االت أو أخبار 
تتح�دث ع�ن أمهي�ة األلي�اف يف 

الوجبات الغذائية.
نش�اط صّن�ف يف دف�رت العل�وم 
طعام�ك املفض�ل يف جمموعتني: 
مصدر غن�ي باأللياف، ومصدر 

فقري أو ال حيتوي عىل ألياف.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

 تحتوي ه�ذه األطعم�ة على  ال�ش��كل 6
الكربوهيدرات الت��ي ت���زود 
الجس�م بالطاقة الالزمة للقيام 

باألنشطة الحيوية.
ص�ف    أهمي�ة الكربوهيدرات 

في الجسم.

 اللحوم والب�يض واألسماك  ال�شكل5
كلها أطعمة غنية بالبروتين.

فحص الكربوهيدرات
ارجع إلى كراسة التجارب العملية

تجربة عملية
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مقارنة حمتوى الدهون يف الأطعمة 
اخلطوات 

 اجم�ع ث�الث قطع م�ن كل من . 1
األطعمة التالية: رقائق بطاطس، 
خض�راوات،  جب�ن،  فس�تق، 
لحم، ومكعًبا صغي�ًرا من فواكه 

تختارها أنت.
 ضع قط�ع الطعام التي اخترتها . 2

ف�ي كي�س ورق�ي بن�ي اللون، 
وسجل اس�م الطعام عليه، وال 

تتذوقها.
اترك األطعمة مدة 30 دقيقة.. 3
أخ�رج األطعم�ة م�ن األكياس . 4

وتخل�ص من�ه. الح�ظ الكيس 
الورقي.
التحليل

بقع�ة . 1 ترك�ت  األطعم�ة  أّي 
شفافة؟ وأيها ترك بقعة مائية؟

فيم تتشابه األطعمة التي تركت . 2
بقعة دهنية؟

استعمل هذا االختبار للكشف . 3
ع�ن وج�ود الده�ون ف�ي بقية 
الطع�ام، إن البقعة المائية تعني 
أن الطعام يحتوي على كميات 

كبيرة من الماء.

 تخزن الدهون في خاليا محددة في الجس�م. وتدفع هذه الدهون  ال�ش��كل7
المختزنة السيتوبالزم والنواة إلى حافة الخاليا.

نواةدهون خمتزنة

سيتوبالزم

خالي�ا الجس�م تنتج الس�كريات البس�يطة. أم�ا النوعان اآلخ�ران - النش�ا واأللياف - 
فيس�ميان الكربوهيدرات المعقدة. يوجد النش�ا في البطاطس واألطعمة المصنوعة من 
الحب�وب، ويتكون من ارتباط عدد كبير من الس�كريات البس�يطة. أم�ا األلياف -ومنها 
الس�ليلوز- فتوجد في ج�دران الخاليا النباتي�ة. ومن مصادره الخب�ز ذو الحبة الكاملة 
والفول والفاصولياء والخضراوات األخرى والفواكه. هناك أنواع مختلفة من األلياف. 
لذا يجب أن تتناول أنواًعا مختلفة من األطعمة النباتية الغنية باأللياف. وعلى الرغم من 
عدم قدرة الجس�م على هضم األلياف إال أنها ضروري�ة للحفاظ على الجهاز الهضمي 

وتسهيل عمله. 

الدهون وتسمى كذلك الليبيدات، وهي ضرورية للجسم؛ فهي تمدك بالطاقة وتساعد 
الجس�م على امتصاص الفيتامينات، كما أن النس�يج الدهني يشّكل الوسادة التي ترتكز 
عليه�ا أعض�اؤك الداخلية. كذلك فإن الغش�اء البالزم�ي لكل خلية يتك�ون معظمه من 

الدهون.

يمد جرام واحد من الدهون الجس�َم بضعف كمية الطاقة التي يمده بها جرام واحد من 
الكربوهي�درات. ل�ذا فهي مخزون جي�د للطاقة. وتتحول الطاقة الزائ�دة الموجودة في 

الطعام الذي تأكله إلى دهون تخزن في الجسم الستعمالها الحًقا، كما في الشكل 7.

ملاذا تحُعد الدهون خمزوًنا جيًدا للطاقة؟ ملاذا تحُعد الدهون خمزوًنا جيًدا للطاقة؟   

ُتصّنف الدهون إلى دهون مش�بعة ودهون غير مش�بعة اعتماًدا عل�ى تركيبها الكيميائي. 
وُتعد الزيوت النباتية والدهون الموجودة في البذور غير مش�بعة، أما الدهون الموجودة 
في اللحوم والمنتجات الحيوانية وفي بعض النباتات )وتكون صلبة عادة في درجة حرارة 
الغرفة( فهي دهون مش�بعة. ترتبط الدهون المش�بعة بالمستوى العالي للكولسترول في 
الدم. يصنع الكولسترول في الكبد، وهو جزء من الغشاء البالزمي للخاليا جميعها في 
الجس�م. وتسبب الوجبات الغذائية الغنية بالكولس�ترول ترسبات على جوانب جدران 
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اجلدول 1: األمالح املعدنية وأمهيتها ومصادرها
م�شادرهتاأثريه ال�شحيامل����ل��������ح
اأ�ضنان وعظام قوية، جتلط الدم، ن�ضاطات الكال�ضيوم

اجلهاز الع�ضبي والع�ضلي.
منتجات احلليب، البي�س، اخل�ضراوات 

ذات الأوراق اخل�ضراء، فول ال�ضويا.

اأ�ضنان وعظام قوية، انقبا�س الع�ضالت، الفو�ضفور
اجلنب، اللحم، منتجات احلبوب.تخزين الدهون.

احلفاظ على اتزان املاء يف اخللية، نقل البوتا�ضيوم
املنبه الع�ضبي، انقبا�س الع�ضالت.

املوز، البطاطا، الف�ضتق، اللحوم 
الربتقال.

اتزان ال�ضوائل يف الأن�ضجة، نقل املنبه ال�ضوديوم
الع�ضبي.

اللحوم، احلليب، اجلنب، امللح، اجلزر، 
ومعظم الأطعمة تقريًبا.

نقل الأك�ضجني عرب الهيموجلوبني يف احلديد
خاليا الدم احلمراء.

اللحوم احلمراء، الزبيب، الفول، 
الفا�ضولياء، ال�ضبانخ، البي�س.

ن�ضاطات الغدة الدرقية، حفز عمليات اليود
الأي�س.

الأطعمة البحرية، ملح الطعام امل�ضاف 
اإليه اليود.

األوعي�ة الدموي�ة التي قد تمنع وصول ال�دم إلى األعضاء، وترفع ضغ�ط الدم، ويؤدي 
ذلك إلى الذبحة الصدرية وأمراض القلب.

الفيتامين��ات تحت�اج خالي�ا العظام في الجس�م إلى فيتامي�ن )د( لتس�تطيع امتصاص 
الكالس�يوم. ويحت�اج الدم إلى فيتامين )ك( لكي يتخث�ر. الفيتامينات Vitamins مواد 
غذائية عضوية تحتاج إليها بكميات قليلة للنمو، وتنظيم وظائف الجس�م، والوقاية من 

بعض األمراض.

وُتصن�ف الفيتامين�ات ف�ي مجموعتي�ن، هم�ا الفيتامين�ات الذائب�ة ف�ي الم�اء، وه�ذه 
ا. أما المجموعة  المجموعة من الفيتامينات ال تخّزن في الجسم، لذا يجب تناولها يوميًّ
الثانية فهي الفيتامينات الذائبة في الدهون، ويس�تطيع الجس�م تخزينها. ويصنع الجسم 
بعض الفيتامينات، ومنها فيتامين )ك( الذي تصنعه خاليا الجلد عندما تتعرض ألش�عة 
الش�مس. ويصنع فيتامي�ن )ك( ونوعان من فيتامين )ب( في األمعاء الغليظة بمس�اعدة 

البكتيريا التي تعيش فيها. 

الأمالح المعدنية ُتسمى المواد الغذائية غير العضوية التي تنظم العديد من التفاعالت 
الكيميائي�ة ف�ي الخاليا األم�الح المعدنية Minerals .ويحتاج الجس�م إل�ى 14 نوًعا 
من األمالح المعدنية. فالكالس�يوم والفوس�فور يس�تعمالن بكميات كبيرة في وظائف 
مختلفة في الجس�م. وبعض األمالح يحتاج إليها الجس�م بكميات قليلة، منها النحاس 

واليود. ولمعرفة األمالح المعدنية ووظائفها انظر الجدول 1.

الماء تس�تطيع العيش عدة أس�ابيع دون طعام، ولكنك ال تستطيع العيش عدة أيام دون 
م�اء؛ ألن الخاليا تحت�اج إليه للقيام بأعماله�ا المختلفة. كما أن معظ�م المواد الغذائية 

يس�تخرج مل�ح  مناج��م المل��ح 
الطع�ام م�ن مع�دن الهالي�ت بعد 
معالجت�ه، ويوج�د ف�ي المملكة 
م�ن  الكثي�ر  الس�عودية  العربي�ة 
منه�ا  يس�تخرج  الت�ي  األماك�ن 
المل�ح، ومنها مدين�ة القصب في 

منطقة الوشم.
ابحث ع�ن مواقع بعض المناجم 
عل�ى  وعيِّنه�ا  المملك�ة،  ف�ي 

الخريطة.

الربط مع
الدراسات االجتماعية 
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ال يمكنك االس�تفادة منها ما لم تذب في الماء. ويش��ّكل الماء 60% من كتلة الجس�م، 
ويوجد في الخاليا وحولها وفي س�وائل الجس�م، ومنها الدم مثاًل. ويوضح الجدول 2 
ا. ولكي تع�وض الماء المفقود يجب أن يحصل الجس�م  طرق فقد الجس�م الم�اء يوميًّ
عل�ى لتري�ن م�ن الماء كل ي�وم تقريًب�ا، وال يتحقق ذلك بش�رب الماء فقط، ب�ل بتناول 
األطعمة الغنية التي تحتوي على كميات منه أيًضا. فالتفاح مثاًل يشكل الماء 80% منه. 

لماذا ت�ش��عر بالعط�ش؟ يتكون الجس�م من أجهزة تعمل مًعا. وعندما يحتاج الجس�م 
إلى تعويض الماء المفقود يرس�ل إلى الدماغ رسالة ينتج عنها شعور بالعطش، فتشرب 
لتس�د عطش�ك، وتحافظ على اتزانك الداخلي. تذّكر ما ذكرناه من أن االتزان الداخلي 
ينظ�م البيئة الداخلية للجس�م؛ كدرجة الحرارة، وكمية الماء. وعندما يس�تعيد الجس�م 

اتزانه تتوقف اإلشارات التي يرسلها الدماغ، فال تعود تشعر بالعطش.

مجموعات األطعمة
ال توجد المواد الغذائية كلها في نوع واحد من األطعمة. لذا يجب أن تنوع األطعمة التي 
تتناولها. ولتسهيل ذلك تم تصنيفها إلى خمس مجموعات رئيسة، هي الخبز ومنتجات 
الحب�وب، والخض�راوات، والفواك�ه، والحلي�ب واللحوم. ويوضح الج�دول 3 بعض 

التوصيات التي يجب أخذها في االعتبار عند تناول األطعمة. 

ل علي�ك المعلوم�ات المدونة على عل�ب األطعم�ة اختيار األطعم�ة الصحية،  وتس�هِّ
وتس�اعدك على التخطيط لوجبات الطعام، وتزودك بكميات المواد الغذائية الضرورية 

يوميًّا.

تو�شيات اأخرى  يحتاج الشخص البالغ إلى 2000 سعر حراري في اليوم؛ حيث ينبغي 
أن تش�مل على حصتين م�ن الفاكهة، وحصتين ونصف من الخض�راوات.   ويجب أن 
يتناول البالغ عدة مرات في األس�بوع الخضراوات الخضراء والبرتقال والنباتات الغنية 
�ا من نواتج  بالنش�ويات والبقولي�ات وباق�ي أنواع الخض�راوات. ويجب أن يؤكل يوميًّ

     اجلدول 2: فقدان املاء

الكمية )مل/يوم(طريقة الفقد

350الزفري
150الرباز

500اجللد )معظمه عرق(

1500بول
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اجلدول 3: الدليل الغذائي

التو�شياتجمموعة الغذاء

تناول اأنواًعا خمتلفة من الفاكهة- �ضواء كانت طازجة اأو جمففة اأو معلبة اأو جممدة- بدًل من ع�ضري الفاكهة. 
ولتح�ضل على 2000 �ضعر حراري �ضتحتاج اإىل كوبني من الفاكهة كل يوم )على �ضبيل املثال املوز ذي احلجم ال�ضغري، 

والربتقال ذي احلجم الكبري، وربع كوب من امل�ضم�س املجفف اأو اخلوخ(.

اأو  اخل�ضراء،  الورقية  والنباتات  والكرنب  الربوكلي  ومنها  الغامق،  الأخ�ضر  اللون  ذات  اخل�ضراوات  تناول 
اخل�ضراوات امللونة ومنها اجلزر والبطاطا احللوة واليقطني،والبازلء والفا�ضولياء باأنواعها املختلفة.

تناول 3 اأكواب من احلليب القليل الد�ضم اأو احلليب اخلايل الد�ضم كل يوم. واإذا كنت غري قادر على تناول منتجات 
احلليب فاخرت منتجات احلليب اخلايل من الالكتوز و/اأو تناول الطعام اأو ال�ضراب الذي يحتوي على الكال�ضيوم.

تناول 85 جم على الأقل من احلبوب الكاملة واخلبز والب�ضكويت والأرز اأو املعكرونة كل يوم. ولحظ اأن القمح والأرز 
وال�ضوفان اأو الذرة ي�ضار اإليها باحلبوب الكاملة يف قائمة املكونات املكتوبة على علب الطعام.

وعموًما فاإننا يجب اأن نح�ضل على ن�ضف كمية احلبوب من احلبوب الكاملة مع الإ�ضارة اإىل املنتجات الغنية باحلبوب الكاملة.

اخرت اللحوم اأو الدواجن الطرية، اطبخها اأو ا�ضوها اأو اطحنها، ونّوع يف اختيار املواد الغذائية الربوتينية بحيث 
ت�ضمل ال�ضمك والفا�ضولياء والبازلء واجلوز ومنتجات احلبوب.

الفاكهة

اخل�ضراوات

الغذاء الغني بالكال�ضيوم

احلبوب

الربوتينات

الحب�وب الكامل�ة واح�د إلى ثالث�ة أواٍق من الحص�ص الغذائية، وهو ما يعادل  ش�ريحة 
واح�دة م�ن الخب�ز أو كوًبا واحًدا م�ن حب�وب )الكورنفلكس( أونصف ك�وب من األرز 
المطب�وخ أو المعكرون�ة. وه�و يحتاج أيًضا إل�ى  ثالثة أكواب من الحلي�ب الخالي - أو 
القليل الدسم - أو ما يعادله من لبن الزبادي القليل الدسم، أو الجبن القليل الدسم )أوقية 

ونصف من الجبن تساوي كوًبا من الحليب(.

كم�ا ينبغي تحديد كمية الس�كريات والملح والدهون، واختر طعاًم�ا يحتوي على القليل 
من الدهون قليلة اإلشباع أو دهون مشبعة.

ومما يجدر ذكره هنا أن األطفال والمراهقين يحتاجون إلى منتجات الحبوب الكاملة، أو 
على األقل تناول نصف الكمية منها. أما األطفال الذين أعمارهم بين سنتين وثماني سنوات 
فيمكن أن يتناولوا كوبين من الحبوب الكاملة. واألطفال في التاسعة وأكبر يحتاجون إلى 
ا. ثالثة أكواب من الحليب الخالي أو القليل الدسم أو ما يعادله من منتجات الحليب يوميًّ

بطاق��ة البيان��ات  حتى يك�ون اختي�ارك للغذاء الصحي س�هاًل تم وض�ع مجموعة من 
الحقائق الغذائية على ش�كل ملصق على المعلبات الغذائية، تلك الملصقات تم توضيح 
إحداها في الشكل 8؛ حيث يساعدك على التخطيط لما تحتاج إليه من كميات الغذاء التي 

تناسبك، خاصة في حالة الحمية الغذائية.

 المعلوم�ات على ملصق  ال�ش��كل 8
عل�ى  تس�اعدك  الطع�ام 

اختيار غذائك.

Nutrition   
Information
Average per 100g
Portions / 40g package : 1

Energy (KJ) 2192

Energy (Kcal) 526

Protein 3.9g

Carbohydrate 52g

Fat 34g

of which saturates 7g

Fibre 2.6g

Sodium 0.53g

of which sugars 1.4g


100

140
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اختبر نف�شك
قارن بين الهضم الكيميائي والهضم الميكانيكي.. 1

صف وظيفة كل عضو من أعضاء القناة الهضمية.. 2

بالقن�اة . 3 الملحق�ة  األعض�اء  تس�اعد  كي�ف  ص�ف 
الهضمية في عملية الهضم؟

اكتب قائم�ة بمصادر الطعام للمجموعات الغذائية . 4
الست.

ناق�ش كيف يؤث�ر اختيار الطعام ف�ي الصحة إيجاًبا . 5
أو سلًبا؟

وضح أهمية الماء في الجسم.. 6

التفكير الناقد يحتوي البسكويت الخالي من السكر . 7
على النش�ا. فس�ر لماذا تش�عر بالح�الوة إذا تركت 

قطعة منه في فمك مدة خمس دقائق دون مضغه؟

1
الخال�شة

وظائف اجلهاز اله�شمي
يعال الطعام خالل اأربع عمليات هي البلع واله�ضم • 

والمت�ضا�س والإخراج.
الإنزات

ت�ضاعد الإنزات على اله�ضم الكيميائي.• 
 • ،ة اأخرالت كيميائيات على تفاعد الإنزت�ضاع

منها جتلط الدم.
اأع�شاء اجلهاز اله�شمي

ر الطعام باأع�ضاء اجلهاز اله�ضمي التالية الفم، • 
املريء، املعدة، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، 

امل�ضتقيم، فتحة ال�ضرج.
ت�ضاعد الأع�ضاء امللحقة باجلهاز اله�ضمي على • 

اله�ضم الكيميائي وامليكانيكي للطعام.
اأهمية بكترييا اجلهاز اله�شمي

القناة •  اأع�ضاء  يف  تعي�س  التي  البكترييا  بع�س 
اله�ضمية مفيدة للج�ضم.

املواد الغذائية
توفر املواد الغذائية الطاقة واملواد الأ�ضا�ضية لنمو • 

اخلاليا وتعوي�س التالف منها.
 • واد الغذائية يف الطعام، هيضتة اأنواع من امل� اهن

الربوتينات والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات 
والأمال املعدنية واملاء.

التالفة •  اخلاليا  لنمو  الربوتينات  ت�ضتعمل 
اأما  الطاقة،  الكربوهيدرات  وتوفر  وتعوي�ضها. 

الدهون فتخزنها وت�ضّكل و�ضادة لالأع�ضاء.
تنظم الفيتامينات والأمال املعدنية وائف اجل�ضم.• 
يعد املاء اأهم العوامل ال�ضرورية للبقاء.• 

جمموعات الطعام
ت�ضاعد املعلومات املكتوبة على عبوات الطعام على • 

اختيار الأطعمة التي توي على املواد الغذائية 
الالزمة للطاقة والنمو.

تواص�ل اكتب فقرة يف دفرت العلوم توضح . 8

فيها ما حيدث للهضم امليكانيكي والكيميائي 

إذا فقد اإلنسان جزًءا كبرًيا من معدته.

تفس�ر البيان�ات تكت�ب معلوم�ات املحتوى . 9

الغذائ�ي عىل معظم األطعمة املعلبة واملغلفة. 

 ادرس املح�ت��وى الغذائي لثالث��ة أن�واع 

خمتلفة من املنتج�ات الغذائية وحدد أمهية 

كل منهام لإلنسان.

تطبيق المهارات
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الدر�ش

222222
وظائف الجهاز التنفسي

هل يس�تطيع رائد الفضاء الس�ير على القمر دون أن يرتدي بدلة الفضاء، أو أن يغوص 
الغواص في أعماق المحيط دون أس�طوانة األكس�جين؟ بالطبع ال؛ فاإلنس�ان يحتاج 

إلى تنفس الهواء.

 يدخل الهواء المحمل باألكسجين إلى الرئتين، ثم ينتقل من الرئتين إلى جهاز الدوران؛ 
وذل�ك ألن كمي�ة األكس�جين في الدم أقل من كمية األكس�جين في خالي�ا الرئة حيث 
يحمل�ه ال�دم باإلضافة إلى الجلوك�وز الذي امتصه من الجه�از الهضمي إلى الخاليا. 
وتوج�د في الخالي�ا مواد أخرى ضرورية لحدوث سلس�لة من التفاع�الت الكيميائية 
ُتس�مى التنف�س الخل�وي، وال�ذي ال يمك�ن حدوثه في غي�اب األكس�جين. ينتج عن 
نة في جزيء الجلوكوز، كم�ا ينتج الماء وثاني  التنف�س الخلوي إطالق الطاق�ة المخزَّ
أكس�يد الكربون بوصفهما فضالت يحملها الدم إلى الرئتين. وكما في الش�كل 9 فإنَّ 

عملية الزفير هي التي تخّلصك من ثاني أكسيد الكربون، ومن بعض جزيئات الماء.

ما املقصود بالتنفس اخللوي؟ ما املقصود بالتنفس اخللوي؟   

 تحدث عدة عمليات خالل عملية حصول الجسم على األكسجين ونقله واستهالكه. ال�شكل 9

األهداف 
تصف وظائف الجهاز التنفسي. �
تب�ادل  � عملي�ة  تت�م  كي�ف  تش�رح 

األكس�جين وثاني أكس�يد الكربون 
في الرئتين واألنسجة.

تحدد المس�ار الذي يس�لكه الهواء  �
من الرئة وإليها.

توض�ح تأثي�ر التدخين ف�ي الجهاز  �
التنفسي.

تميز بين جهازي اإلخراج والبول. �
تصف عمل الكلية. �
توضح ما يحدث إذا لم تعمل أعضاء  �

الجهاز البولي بشكل صحيح.

األهمية
- تعتم�د خالي�ا اجلس�م ع�ىل اجله�از 
األكس�جني  ع�ىل  للحص�ول  التنف�يس 

والتخلص من ثاين أكسيد الكربون.
- يس�اعد اجلهاز البويل ع�ىل تنقية الدم 

من الفضالت اخللوية.

 مراجعة المفردات
الحج�اب الحاج�ز: عضلة توجد 
تح�ت الرئتي�ن تنقب�ض وتنبس�ط 
داخ�ل  إل�ى  الغ�ازات  لتحري�ك 

الجسم وخارجه.
المفردات الجديدة 

• البلعوم
• القصبة الهوائية 

• القصيبات الهوائية
• الحويصلة الهوائية

• النفريدات
• الحالب

• المثانة

جهازا التنفس واإلخراج
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أجزاء الجهاز التنفسي
يتكون الجهاز التنفسي، كما في الشكل 10، من تراكيب تساعد على إدخال األكسجين 
إلى الجسم وإخراج الفضالت الغازية منه. يدخل الهواء إلى الجسم عن طريق األنف 
أو الف�م، ويوجد في األنف ش�عيرات صغيرة تخلَّص الهواء مّما يعلق به من الش�وائب 
والغبار، ثم يدخل الهواء إلى تجويف األنف، حيث يتم ترطيبه وتدفئته. ُيَبطن التجويَف 
األنف�يَّ ُغدٌد مخاطية تفرز المخاط الذي يعمل على التقاط الش�وائب التي لم تس�تطع 
وج تراكيب صغيرة  الش�عيرات التقاطها، وبذلك يدخل الهواء نظيًفا إل�ى الرئتين. وتتمَّ
تش�به الشعيرات ُتسمى األهداب إلى األمام والخلف، فتحرك المخاط والمواد العالقة 

إلى الخلف، وتخرجها إلى أسفل الحلق ليتم بلعها.

البلعوم يدخل الهواء الدافئ الرطب إلى البلعوم Pharynx، وهو أنبوب يمر خالله 
الطعام والس�وائل والهواء. ويوجد في آخر البلعوم لس�ان المزمار الذي يغلق المجرى 
التنفس�ي عن�د بلع الطعام، مما يمنع دخول الس�وائل والطعام إلى المجاري التنفس�ية. 

ترى، ماذا تتوقع أن يحدث عند بداية شعورك بالغصة؟

الصوتية  األوتار  بواسطة  الصوت  ينشأ 
ويصبح أعىل مع زيادة ضغط اهلواء. وتزداد 
العضالت  تَسحب  عندما  الصوت  درجة 
إغالق  يسبِّب  مما  بشدة،  الصوتية  األوتار 

احلنجرة

يف  تقريبَا  حويصلة  مليون  يوجد٣٠٠  
كل رئة. حتدث عملية تبادل ثاين أكسيد 
احلويصالت  يف  واألكسجني  الكربون 
اهلوائية والشعريات الدموية املحيطة هبا.

القصبة اهلوائية
احلنجرة

  جتويف األنف
جتويف الفم

البلعوم

الرئة

 األوتار الصوتية
منقبضة

 عضالت

غضاريف تسحب األوتار
الصوتية لتفتحها وتغلقها

 عضالت

 األوتار الصوتية
منبسطة

أهداب

قصيبات
شعريات دموية

جتويف احلويصالت
حيتوي عىل هواء

 حويصالت

غرضوف الغدة الدرقية

دخ�ول  اله�واء   يس�تطيع  ال�شكل10
الجسم عبر الفم واألنف.

وضح فائدة استنشاق الهواء 
عبر األنف وليس الفم.
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CO2

O2

M424-16C-MSS02

خاليا دم 
محراء

حويصلة هوائية

شعرية دموية

الحنجرة والق�شبة الهوائيةينتقل الهواء إلى الحنجرة، وهي 
مم�ر لله�واء يتص�ل بأربع�ة أزواج من األنس�جة تس�مى األوتار 
الصوتية، كما في الش�كل 10. ويسبب ضغط الهواء بين األوتار 
الصوتي�ة اهتزازه�ا وإص�دار األص�وات. فعندم�ا تتكل�م تعمل 
العض�الت عل�ى ش�د األوت�ار الصوتي�ة أو إرخائها، كما ينس�ق 
الدم�اغ حركة العضالت في القصبة الهوائية واللس�ان والخدود 
والش�فاه لكي تصدر األصوات المختلفة، وتش�ترك األسنان في 

تشكيل صوت الحروف والكلمات.

يتحرك الهواء من الحنجرة إلى القصبة الهوائية Trachea، التي 
 ،)C تتكون من حلقات غضروفية غير مكتملة )على شكل حرف
ال�ذي يضم�ن بق�اء القصب�ة الهوائي�ة مفتوح�ة، ويبط�ن القصبَة 
الهوائي�َة غش�اٌء مخاطي وأه�داب، كما هو مبين في الش�كل 10 
في الصفحة الس�ابقة. يصطاد الغشاء المخاطي الغبار والبكتيريا 
وحب�وب اللقاح، ويمنعها من الدخول إلى الرئتين. أما األهداب 
فتحرك المخاط إلى أعلى، مما يساعد على إخراجه ليتم بلعه أو 

طرده خارج الجس�م عبر األنف أو الفم. ولكن لم�اذا يج�ب أن تبق�ى القص�بة الهوائي�ة 
مفتوح�ة ط�وال الوقت؟

الق�ش��يبتان الهوائيت��ان والرئت��ان يدخ�ل الهواء إل�ى الرئتي�ن عبر أنبوبي�ن قصيرين 
يوج�دان ف�ي الجزء الس�فلي من القصب�ة الهوائية، يدخ�ل كل منهما إلى إح�دى الرئتين 
صْيبة الهوائية Bronchi، تتفرع كل قصيبة إلى أنابيب أصغر  وُيسمى كل واحد منهما القحُ
َعْيبات الهوائية وتس�تمر في التفرع إلى أن تنتهي إلى مجموعات أكياس ذات  تس�مى الشُّ
َوْيِصالت الهوائي�ة Alveoli، وُتعد الرئة  ج�دران رقيقة تش�به عناقيد العنب ُتس�مى الححُ
كتل�ة من الحويص�الت، كما ه�و موضح في الش�كل11. وُتحاط الحويصالت بش�بكة 
من الش�عيرات الدموية. يدخ�ل الهواء إلى الُقصيبة الهوائية، ثم إلى الش�عيبات الهوائية، 
وأخي�ًرا إلى الحويصالت، فتحدث عملية تبادل األكس�جين وثاني أكس�يد الكربون بين 
الش�عيرات الدموية والحويصالت الهوائية. ويس�اعد الجدار الرقيق لكل من الشعيرات 
الدموية والحويصالت على حدوث ذلك، انظر الش�كل 11. وينتقل األكس�جين خالل 
الغش�اء البالزم�ي لخاليا الحويصالت، ثم خالل الغش�اء البالزمي للش�عيرات الدموية 
ليحمله الهيموجلوبين إلى خاليا الجس�م. وفي الوقت نفس�ه يغادر ثاني أكسيد الكربون 
والفضالت الخاليا، وتتحرك في اتجاه الشعيرات الدموية، ثم يحملها الدم إلى الرئتين، 

حيث تنتقل من الدم إلى الحويصالت الهوائية، ثم تغادر الجسم مع هواء الزفير.

الحويصل�ة  ج�دار   يس�مح  ال�شكل11
الهوائية الرقيق بتبادل الغازات 
الح�ويصل�ة  بي�ن  بس�هولة 

والشع�ي��رات الدموية.  
اذك�ر الغازي�ن اللذي�ن يت�م 
تبادلهما بين الشعيرات الدموية 

والحويصالت.
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مقارنة م�شاحة ال�شطح
اخلطوات  

�ا )أنب�وب . 1  ض�ع أنبوًب�ا كرتونيًّ
المنادي�ل الورقي�ة، مث�اًل( ف�ي 

وعاء فارغ.
 امأل األنبوب بكرات زجاجية. . 2
الك�رات . 3 م�ن  األنب�وب  ف�ّرغ   

وُعّدها.
 كرر الخطوتين 2 و3 مرتين، ثم . 4

احس�ب متوس�ط عدد الكرات 
الالزمة لملء األنبوب.

الس�طح . 5 مس�احة  كان�ت  إذا   
الداخ�لي لألنب��وب 161.29 
س�طح  ومس�احة  تقريًب�ا،  س�م2 
س�م2   8.06 الواح�دة  الك�رة 
تقريًبا، فاحس�ب مس�احة س�طح 
المس�تعملة  الك�رات  مجم�وع 

لملء األنبوب.
التحليل

 قارن مس�احة السطح الداخلي . 1
لألنب��وب بمس���احة س�ط�ح 

الكرات الالزمة لملئه.
القصب�ة . 2 األنب�وب  مّث�ل  إذا   

الهوائية فماذا تمّثل الكرات؟
 اس�تعمل هذا النموذج لتفسير . 3

ف�ي  الغ�ازات  تب�ادل  عملي�ة 
الرئتين بفاعلية. 



لماذا تتنفس؟
يرس�ل الدماغ إش�ارات إلى عضالت البطن والصدر لتنقبض وتنبسط، دون أن تحتاج 
إلى التفكير في ذلك. يستطيع الدماغ تغيير معدل التنفس تبًعا لكمية ثاني أكسيد الكربون 
الموجودة في الدم. فإذا كانت نسبة ثاني أكسيد الكربون عالية زاد معدل التنفس، ويقل 
إذا كانت كمية ثاني أكسيد الكربون في الدم قليلة. ويمكنك التحكم في تنفسك قلياًل، 
حيث يمكنك مثاًل التوقف عن التنفس فترة محددة، إال أنه بعد وقت قليل يأمر الدماُغ 
ا نتيجة تراكم ثاني أكس�يد الكربون في الدم، أي  عضالت البطن والصدر بالعمل تلقائيًّ

أنك تتنفس شئت أم أبيت.

ا نتيج�ة التغيرات في حج�م الرئتين، ومن ثم   ال�ش��هيق والزفي��ر يح�دث التنفس جزئيًّ
ضغ�ط الهواء الناتج. في الظ�روف الطبيعية يتحرك الهواء م�ن مناطق الضغط المرتفع 
إل�ى مناطق الضغظ المنخفض، فعندما تقوم بالضغط على علبة بالس�تيكية فإن الهواء 
يخ�رج منه�ا؛ وذل�ك ألن ضغط اله�واء خ�ارج العلبة أقل مم�ا داخله�ا؛ ألنك غيرت 
حجمها، وعندما تعود العلبة إلى شكلها األصلي فإن ضغط الهواء داخل العلبة يصبح 

أقل، ويعود الهواء إليها مرة أخرى.

تعمل الرئتان بالطريقة نفسها، حيث ينقبض الحجاُب الحاجز وينبسط مسبًبا َتَغير حجم 
التجويف الصدري، ومن َثمَّ ضغط الهواء داخله، مما يس�اعد على حركة الغازات من 

الرئتين وإليهما. ويوضح الشكل 12 عملية التنفس.

كيف يساعد احلجاب احلاجز عىل التنفس؟ كيف يساعد احلجاب احلاجز عىل التنفس؟   

عندما ُيَس�د مجرى الهواء يستعمل المسعف طريقة الدفع البطني للتخلص من الجسم 
الذي يسبب االنسداد كما في الشكل 13.

 إنك تدخل 500 مل تقريًبا من الهواء في كل عملية تنفس. وقد تزداد هذه الكمية  ال�ش��كل 12
عندما تقوم بنشاط شاق.

في املنزل

كيف حتدث عملية التنفس؟
ارجع إلى كراسة التجارب العملية

تجربة عملية
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عملية الدفع البطني

اأ يقف املسعف خلف املصاب، 
ويل�ف ذراعه ح�ول املصاب 
يف اجت�اه أعىل البطن، ويقبض 
اإلهب�ام  يك�ون  بحي�ث  ي�ده 
مقابل مع�دة املصاب، وجيب 
أن تك�ون قبض�ة الي�د حت�ت 

األضالع وفوق الّرسة.

ب بحرك�ة ح�ادة وقوي�ة يضغ�ط 
املس�عف بقبضت�ه إىل أع�ىل يف 
اجت�اه األضالع. وجي�ب تكرار 
ه�ذه احلركات عدة مرات عند 

الرضورة.

ال�شكل 13

الطعام مستقر يف القصبة 
اهلوائية للمصاب

الدفع إىل أعىل خيرج الطعام من 
القصبة اهلوائية للمصاب

يضع املسعف قبضة يده 
عند معدة املصاب

تضيف يد املسعف 
األخرى قوة إىل قبضته

يدخ�ل طع�ام أو أي جس�م إىل القصب�ة اهلوائي�ة ف�إن جمرى اهل�واء بن الرئت�ن والفم  عندما
ْغلق. ويف هذه احلالة، فإن الترصف الصحيح واملناس�ب قد ينقذ  والتجوي�ف األنف�ي يحُ
حياة املصاب. ويس�تعمل املس�عف عملي�ة الدفع البطني لدف�ع احلجاب احلاجز إىل أع�ىل بقوة، مما 
يؤدي إىل تقليل حجم التجويف الصدري فيدفع اهلواء بقوة إىل خارج اجلسم عرب القصبة اهلوائية، 
فيدفع قطعة الطعام التي س�ببت االنس�داد، وعندها يصبح املصاب قادًرا ع�ىل التنفس مرة أخرى. 

هذه الطريقة موضحة يف الشكل، وجيب عدم استعامهلا إال يف احلاالت الطارئة.
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التدخن السلبي
ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب 

شبكة اإلنرتنت
للوقوف ع�ىل معلوم�ات ح��ول 
املوضوعات الصحي��ة املتعلق��ة 

بالتدخني السلبي.
نشاط اكتب فقرة يف دفرت العلوم 
تلخ�ص فيه�ا اآلث�ار املحتمل�ة 

للتدخني السلبي يف صحتك.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

خطر اإ�شابة املدخنني مقارنة بغري املدخننياملر�ش

رسطان الرئة

التهاب القصبات املزمن 
وانتفاخ الرئة

أمراض القلب

اجلدول 3: خطر موت املدخنن بسبب األمراض

5 مرات أكثر

أكثر مرتني

23 مرة أكثر عند الذكور
11 مرة أكثر عند اإلناث

أمراض الجهاز التنفسي واختالالته

مـع الصحة إذا طل�ب إلي�ك كتاب�ة قائمة ببعض األش�ياء الت�ي قد تضر 
الـــربـــط

بصحة جهازك التنفس�ي فس�وف تضع التدخين أواًل. وكما تشاهد في الجدول 3 فإن 
العديد من األمراض الخطيرة تنتج عن التدخين.

إن الم�واد الكيميائي�ة الموجودة ف�ي التبغ � ومنه�ا النيكوتين والقطران � مواد س�امة 
تدمر الخاليا. كما أن درجة الحرارة المرتفعة والدخان وثاني أكس�يد الكربون الناتج 
ع�ن عملية االحتراق قد تض�ر خاليا المدخن. وحتى لغير المدخنين يضر استنش�اق 
الدخ�ان )فيم�ا يس�مى التدخين الس�لبي( بصحته�م وي�ؤذي أجهزتهم التنفس�ية. إن 
التدخين والهواء الملوث وغبار الفحم واألسبست هي أهم األسباب التي تؤدي إلى 

مشكالت الجهاز التنفسي والتهاب القصبات والربو والسرطان.

اأمرا�ش الجهاز التنف�ش��ي المعدية تس�بب البكتيريا والفيروس�ات والمخلوقات 
الحي�ة الدقيق�ة األخ�رى إصاب�ات تؤثر ف�ي أعض�اء الجهاز التنفس�ي. فالرش�ح من 
األمراض الش�ائعة التي تؤثر ف�ي الجزء العلوي من الجهاز التنفس�ي )من األنف إلى 
البلعوم(، ويس�بب فيروس الرش�ح احتقان البلعوم وتهيجه، كما يسبب تهيج القصبة 
الهوائي�ة والقصيب�ات، وقد تتض�رر األهداب المبطن�ة للقصبة الهوائي�ة والقصيبات، 

ولكنها سرعان ما تشفى.

الته��اب الق�ش��يبات المزم��ن عندم�ا تتهي�ج القصيبات وتحتق�ن وينت�ج الكثير من 
المخ�اط تتطور الحالة إلى اإلصابة بالتهاب القصيب�ات، وغالًبا ما تتعافى القصيبات 
خالل عدة أسابيع، إال أن المرض يستمر أحياًنا فترة أطول وعندما يحدث ذلك يطلق 

على هذا المرض "التهاب القصيبات المزمن".
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انتف��اخ الرئ��ة ينت�ج ه�ذا الم�رض ع�ن زي�ادة حج�م 
الحويص�الت ف�ي الرئ�ة. وعندم�ا تحم�ّر الحويص�الت 
وتنتف�خ ُيف�رز إنزي�م يس�بب تحط�م جدرانه�ا، وبذل�ك 
ال تس�تطيع الحويصالت دفع الهواء خ�ارج الرئتين، مما 
يؤدي إلى دخول كميات قليلة من األكسجين إلى مجرى 
الدم، وزيادة كمية ثاني أكسيد الكربون، وهبوط في معدل 

التنفس.

�ش��رطان الرئة يع�د تنفس القطران النات�ج عن التدخين 
س�بًبا رئيًسا لإلصابة بس�رطان الرئة؛ حيث يعد القطران- 
باإلضاف�ة إلى المكونات األخرى للتبغ- مادة مس�رطنة. 

فم

حنجرة

بلعوم

مثانة
كلية

بنكرياس

  أكثر من 85% من سرطان  ال�شكل 14
الرئ�ة س�ببه تدخي�ن التب�غ، 
كم�ا أن التدخين يلعب دوًرا 
ف�ي تط�ور أنواع أخ�رى من 

السرطان في الجسم.

ومما تجدر معرفته أن س�رطان الرئة يصعب اكتش�افه في 
مراحل�ه المبك�رة. كم�ا أنَّ للتدخين عالقة بس�رطان الفم 
والحلق والبلعوم والبنكري�اس والكلية والمثانة، كما في 

الشكل14.

ْبو إن عدم القدرة على التنفس و كثرة السعال أعراض  الرَّ
تظهر عند المصابين بالربو، وهو أحد أمراض الرئة. عندما 
يص�اب الش�خص بالربو ف�إن القصبات تنقبض بس�رعة. 
ويك�ون ع�الج الربو باستنش�اق دواء يعمل عل�ى ارتخاء 
القصب�ات. وقد يص�اب الش�خص بالربو عند استنش�اق 

م�واد غريبة تثير التحس�س كرائحة الس�جائر، أو حبوب لقاح نبات�ات ما، كما يصاب 
بسبب تناول بعض أنواع األطعمة، أو كثرة الضغوط النفسية. 

وظائف الجهاز اإلخراجي
إنَّ تراك�م النفايات المنزلي�ة في حاويات القمامة، وكذلك الطع�ام غير المهضوم في 
الجسم، دون التخلص منهما، يسببان العديد من المشكالت الصحية. لذا فإنَّ الطعام 
غي�ر المهضوم في الجس�م يطرح خارًجا عبر األمع�اء الغليظة، بينما يتم التخلص من 
الفض�الت الغازي�ة عب�ر جه�ازي ال�دوران والتنفس، كم�ا تطرح بع�ض األمالح مع 
الع�رق. وتعمل هذه األجهزة مجتمعة بوصفها جزًءا من جهاز اإلخراج في الجس�م. 
وإذا لم يتم التخلص من الفضالت فإن المواد الس�امة تتراكم مس�ببة الضرر أو التلف 
ألعضاء الجس�م. وإذا لم تعالج هذه المش�كلة فقد يؤدي ذلك إلى اإلصابة بأمراض 

خطيرة قد تؤدي إلى الموت.
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الجهاز البولي
يوضح الشكل 15 كيف يعمل الجهاز البولي بوصفه جزًءا من جهاز اإلخراج. يخلص 
الجه�اُز البولي الدَم من الفضالت الناتجة ع�ن الخاليا خالل عملية التنفس الخلوي، 

كما يوازن بين كميات األمالح والماء الضرورية للنشاطات الحيوية جميعها.

تنظيم م�شتوى ال�شوائل يجب أن يبقى مستوى السوائل في الجسم متزًنا، وأن يكون 
ضغ�ط ال�دم ثابًتا ليحافظ اإلنس�ان على صحت�ه. تقوم منطقة في الدماغ تس�مى منطقة 
تحت المهاد بمراقبة مستوى الماء في الدم؛ فإذا الحظت ارتفاعه فإنها تفرز كمية قليلة 
م�ن هرم�ون يعمل على تقليل كمية الماء المعاد امتصاصه إلى الدم في الكلية، وبذلك 

تزيد كمية البول.

كيف يساعد اجلهاز البويل عىل التحكم يف حجم املاء املوجود يف الدم؟ كيف يساعد اجلهاز البويل عىل التحكم يف حجم املاء املوجود يف الدم؟   

اأع�شاء الجهاز البولي أعضاء اإلخراج هو االسم اآلخر لهذه األعضاء. ُتعد الكليتان 
العض�َو الرئيس ف�ي الجهاز البولي، وتش�به كل واح�دة منهما حب�ة الفاصولياء. وتقع 
الكليت�ان في الجهة الخلفية من البطن على مس�توى الخصر، وتعمالن على تنقية الدم 
م�ن الفضالت الت�ي جمعها م�ن الخاليا. ويس�تغرق م�رور جميع ال�دم الموجود في 
الجسم عبر الكليتين خمس دقائق تقريًبا. وتمتاز الكلية بلونها البني المحمر؛ لكثرة ما 
يم�ر بها من الدم. وتالحظ في الش�كل 16 أنَّ الدم يدخ�ل إلى كل واحدة من الكليتين 

عبر شريان كبير ويغادرهما عبر وريد كبير.

 الج�ه�از الب�ول�ي والهضمي  ال�شكل15
كله�ا  والج�ل�د  والتنفس�ي 
تش�كل جه�از اإلخ�راج ف�ي 

جسم اإلنسان.

الجهاز البولي
الماء واألمالح

الماء الزائد وفضالت عمليات 

األيض والملح الزائد

الملح وبعض 

المواد العضوية

ثاني أكسيد الكربون 

+ الماء

الماء وبقايا الطعام غير 

المهضوم

الجهاز التنفسي
األكسجين

الجهاز الهضمي
الغذاء والسوائل الجلد

إخراج
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البول�ي  الجه�از  يخل�ص     ال�ش��كل 16
الدم م�ن الفضالت. يتك���ون 
الجه�از الب�ولي م�ن الكليتين 
م�ن  ومجموع�ة  والمثان�ة 

األنابيب.
كي�ف تس�اعد الكلي�ة  وض�ح 
الجس�م عل�ى المحافظة على 

مستوى السوائل في الجسم؟

التر�ش��يح ف��ي الكلي��ة نظام الترش�يح الثنائ�ي هو الوص�ف الحقيقي لم�ا يحدث في 
الكلي�ة، كم�ا ه�و موض�ح  ف�ي الش�كل 17. تتك�ون الكلي�ة تقريًب�ا من ملي�ون وحدة 
ترش�يح دقيقة تس�مى الوح�دات األنبوبية الكلوي�ة أو النفري�د Nephrons .كما في 
الش�كل 17. وتتكون الوحدات األنبوبية الكلوية من تركيب كأس�ي الش�كل وتركيب 
أنبوب�ي يس�مى القن�اة. يتح�رك ال�دم م�ن الش�ريان الكل�وي إل�ى الش�عيرات الدموية 
الموج�ودة في التركيب الكأس�ي؛ حيث تح�دث له أول عملية ترش�يح، وخالل ذلك 
يغ�ادر الماء والس�كر واألمالح والفضالت ال�دم إلى التركيب الكأس�ي مخلًفا خاليا 

الدم والبروتينات. ثم ُتدفع السوائل من الشكل الكأسي إلى األنابيب الضيقة. 
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وتقوم الشعيرات الدموية المحيطة باألنابيب بعملية الترشيح الثانية، حيث ُيعاد معظم 
الماء والسكر واألمالح إلى الدم مرة أخرى. وتتحد الشعيرات الدموية لتشّكل األوردة 
الصغيرة، التي تندمج بدورها لتكون الوريد الكلوي في كل كلية. يعود الدم الُمنّقى إلى 
جهاز الدوران. أما الس�وائل فإنها تتجمع ف�ي األنابيب الجامعة في كل كلية. ويحتوي 
الب�ول على الم�اء الزائد واألمالح والفضالت األخرى التي ل�م يتم إعادة امتصاصها. 

ا.  وُيْخِرُج الفرُد لتًرا واحًدا تقريًبا من الَبول يوميًّ

جم��ع الب��ول واإخراجه ينتقل الَبول في األنابيب الجامعة إلى منطقة في الكلية تش�به 
المحق�ن، ثم إلى الحالبين. والحالب Ureter أنبوب يصل الكلية بالمثانة. أّما المثانة 
Bladder فه�ي عض�و عضل�ي م�رن يخزن الب�ول إلى حي�ن إخراجه من الجس�م، 
ويس�تطيع جدارها المرن التمدد بحيث تتس�ع لخمسة لترات من البول. وأخيًرا تحمل 

القناة البولية البول ليطرح خارج الجسم.

























الكلوي�ة  األنبوبية   ال�وحدة  ال�ش��كل17
تركيب معقد.

ال�رئي�س���ة  الوظيف�ة  ص�ف 
للوحدة األنبوبية الكلوية.
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أمراض الجهاز البولي واختالالته
م�اذا يح�دث للش�خص عندما ال تعم�ل كليته على نحو جي�د أو تتوقف ع�ن العمل؟ 
تتراك�م الفض�الت وتعم�ل بوصفه�ا س�موًما، وبذل�ك يحدث ع�دم ات�زان لألمالح. 
ويستجيب الجسم بمحاولة إعادة االتزان إلى وضعه الطبيعي. فإذا لم يتمكن من ذلك 
فإن الكلية وأعضاء أخرى تتضرر. وقد يصاب الش�خص بالفشل الكلوي إذا لم تعمل 
الكلية بش�كل سليم. وعندما تتوقف الكلية عن العمل فإن األمور الصحية تتفاقم؛ ألن 

عمل الكلية ضروري ألعضاء الجسم كلها. 

وألن الحالبين والقناة البولية أنابيب ضيقة، فمن الس�هل انس�دادها، مما يس�بب بعض 
االختالالت. وقد يسبب ذلك سلسلة من المشكالت؛ ألن الجسم ال يمكنه التخلص 

من البول بطريقة صحيحة، وفي هذه الحالة قد تصاب الكلية بالفشل إذا لم تعالج.

ملاذا تعد عملية انسداد احلالب أو القناة البولية مشكلة خطرة؟ ملاذا تعد عملية انسداد احلالب أو القناة البولية مشكلة خطرة؟   

غ�ش��ل الكلى يس�تطيع اإلنس�ان العي�ش بصحة جيدة بوج�ود كلية واح�دة؛ ألن حجم 
الكلي�ة الصحيحة يزداد، وتعمل بش�كل أكبر لتعوض الكلية المصاب�ة. أما إذا أصيبت 
كلتا الكليتين بالفش�ل فيجب ترش�يح دم الشخص المصاب بواس�طة كلية اصطناعية، 

كما يوضح الشكل 18.

 تساعد الكلية االصطناعية  ال�شكل 18
على تعويض بعض نشاطات 
الكلية المصاب�ة،  وتخليص 

الدم من الفضالت.
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تطبيق العلوم

كيف يح�شل الج�شم على الماء؟ وكيف يفقده؟
يعتمد الجسم على الماء؛ فلوال الماء لما استطاع الجسم القيام بوظائفه المختلفة. لهذا فإن الدماغ وجميع أجهزة 

الجسم مسؤولة عن موازنة الماء المفقود والماء المكتسب.

حتديد امل�شكلة
يوضح الجدول أ المصادر الرئيس�ة التي يحصل 
الجس�م منه�ا على الم�اء. وينت�ج الم�اء بوصفه 
فضالت خالل عملية أكس�دة الطع�ام للحصول 
على الطاقة في خاليا الجس�م. ويوضح الجدول 
)ب( المص�ادر الرئيس�ة الت�ي يفق�د الجس�م بها 
الم�اء. وتظه�ر البيانات العالقة بين كس�ب الماء 

وفقده.

حل امل�شكلة
1. م�ا المصدر الرئيس للحص�ول على الماء في 
الجس�م؟ وما المصدر الرئي�س لفقدان الماء 

منه؟
2. كي�ف تتغير نس�بة الماء المكتس�ب إلى الماء 
المفقود عند ش�خص يعمل في درجة حرارة 
ا؟ أّي أعض�اء الجس�م، ف�ي ه�ذه  عالي�ة ج�دًّ
الحالة، يسهم على نحو أكبر في فقدان الماء؟ 

الن�شبةالكمية )مل(امل�شدر

أكسدة املواد الغذائية

الطعام

السوائل

املجموع

250

750

1500

2500

10

30

60

100

اجلدول أ: املصادر التي يصل منها اجلسم عىل املاء

الن�شبةالكمية )مل(امل�شدر

البول

اجللد

الرئتان

املجموع

الرباز

1500

500

350

2500

150

60

20

14

100

6

اجلدول ب: املصادر الرئيسة التي يفقد اجلسم هبا املاء
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اخترب نف�شك
اذكر الوظائف الرئيسة للجهاز التنفسي.. 1
صف عملية تبادل األكسجين وثاني أكسيد الكربون . 2

والفضالت الغازية األخرى في الرئتين واألنسجة.
وض�ح كيف يدخ�ل اله�واء إل�ى الرئتي�ن؟ وكيف . 3

يخرج منهما؟
ص�ف تأثي�ر التدخين ف�ي الجهاز التنفس�ي وجهاز . 4

الدوران. 
اذكر وظائف الجهاز البولي.. 5
وضح كي�ف تتخلص الكلية من الفضالت وتحفظ . 6

توازن السوائل واألمالح؟
قارن  بين الجهاز اإلخراجي والجهاز البولي. . 7
التفكير الناقد . 8

 -  م�ا العالقة بني عم�ل جهازي اهلض�م والدوران 
وبني جهاز التنفس؟ 

 -   وض�ح أمهي�ة إع�ادة امتص�اص بعض امل�واد يف 
الكلية لصحة اجلسم.

2
الخال�شة

وظائف اجلهاز التنف�شي
الهواء •  لإدخال  التنف�س  خالل  ال�ضدر   ريتح

والتخل�س من الف�ضالت يف الرئة.
ي�ضتهلك التنف�س اخللوي الأك�ضجني ويحرر الطاقة • 

من اجللوكوز.
اأجزاء اجلهاز التنف�شي

يدخل الهواء اإىل الأنف اأو الفم ثم اإىل احلنجرة • 
فالبلعوم فالق�ضبة الهوائية فالق�ضيبتني ثم اإىل 

احلوي�ضالت يف الرئتني.
يتم تبادل الأك�ضجني وثا اأك�ضيد الكربون بني • 

ال�ضعريات الدموية واحلوي�ضالت الهوائية.
ملاذا تتنف�ش؟

ير�ضل الدما ر�ضائل اإىل ع�ضالت ال�ضدر والبطن • 
م يف �ضرعة  دي اإىل التحكوا ي طس وتنب�ض�لتنقب

التنف�س.
اأمرا�ش اجلهاز التنف�شي واختاللته

ت�ضمل اأمرا�س اجلهاز التنف�ضي التهاب الق�ضبات، • 
والربو، و�ضرطان الرئة.

وظائف اجلهاز الإخراجي
يخّل�س جهاز الإخراج اجل�ضم من الف�ضالت.• 
ي�ضكل اجلهاز اله�ضمي واجلهاز التنف�ضي واجلهاز • 

البويل واجللد اجلهاز الإخراجي.
اجلهاز البويل

يتحر البول من الكلية عرب احلالبني اإىل املثانة، • 
ثم يغادر اجل�ضم عرب القناة البولية.
اأمرا�ش اجلهاز البويل واختاللته

يودي الف�ضل الكلوي اإىل تراكم الف�ضالت يف اجل�ضم.• 
الدم •  تر�ضيح  على  ال�ضطناعية  الكلية  ت�ضاعد 

وتخلي�ضه من الف�ضالت.

البح�ث ع�ن املعلوم�ات حتت�وي الس�جائر ع�ىل . 9
النيكوت�ني، وهي مادة س�امة. ابح�ث يف املكتبة 

عن تأثري هذه املادة يف اجلسم.
رس�م املخططات واس�تعامهلا اس�تعن باملعلومات . 10

الواردة يف اجلدول أ )نشاط تطبيق العلوم( لعمل 
رس�م بياين دائري للمصادر الرئيسة التي حيصل 

منها اجلسم عىل املاء.
اخلريط�ة املفاهيمية باس�تعامل اخلريطة املفاهيمية، . 11

ق�ارن ب�ني وظيف�ة اإلخ�راج يف كل م�ن الكلي�ة 
والرئة.

تطبيق المهارات
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استقصاء
من واقع احلياة

186

حجم الجسيمات واالمتصاص 
سؤال من واقع الحياة 

قبل أن يصل الغذاء إلى األمعاء الدقيقة، يهضم بطريقة 
ميكانيكي�ة في الفم والمعدة؛ حي�ث يقل حجم الطعام 
ليصب�ح جس�يمات صغي�رة. يمكنك أن تمض�غ تفاحة 
فتقطعه�ا قطًعا صغي�رة، ويمكنك كذل�ك إطعام طفل 
صغي�ر ليس له أس�نان صلص�ة التفاح. ما فائ�دة تقليل 
حجم الم�واد الغذائي�ة؟ وهل تقليل حجم جس�يمات 

الطعام تساعد على عملية الهضم؟ 
الخطوات 

انسخ جدول البيانات والمالحظات اآلتي إلى دفتر العلوم.. 1

زمن الذوبانالكتلةحجم دقائق ال�شكر

مكعب السكر

حبيبات السكر

جسيامت السكر املطحون

زمن إذابة جسيامت السكر

ضع مكعب سكر في الهاون واطحنه بالمدق حتى يصبح السكر مسحوًقا.. 2

باس�تخدام الميزان وورق التوزين قس كتلة الس�كر المس�حوق التي طحنت . 3
في الهاون، وباس�تخدام أوراق توزين أخرى قس كتلتي مكعب س�كر وعينة 
حبيب�ات الس�كر. يج�ب أن تكون كتل الس�كر المطحون، ومكعب الس�كر، 

وحبيبات السكر، متساوية تقريًبا. سجل الكتل الثالث في جدول البيانات. 

ض�ع م�اًء دافًئا في الك�ؤوس الثالث، وباس�تخدم مقي�اس الح�رارة تأكد أن . 4
درجات الحرارة فيها متساوية.

ضع مكعب الس�كر ف�ي إحدى الكؤوس، والس�كر المس�حوق ف�ي الكأس . 5
الثاني�ة، وحبيب�ات الس�كر في ال�كأس الثالث�ة، مراعًي�ا وضع عينات الس�كر 

الثالث في الكؤوس الثالث، وتشغيل ساعة اإليقاف في الوقت نفسه.

األهداف 

تقارن بين معدل ذوبان أحجام  �
مختلفة من الجسيمات.

تتوقع أن معدل ذوبان  حبيبات  �
الس�كر أكب�ر م�ن مع�دل ذوب�ان 

مكعبات السكر.
تتوقع أن معدل ذوبان حبيبات  �

الس�كر أق�ل م�ن مع�دل ذوب�ان 
جسيمات السكر المطحون.

نتائ�ج  � مس�تخدًما  ت�ش��تنتج 
ط  االستقصاء لماذا يجب أن يبسِّ

الجسم ويذيب أجزاء الطعام.

المواد واألدوات 
كأس عدد ) 3 (• 
هاون ومدق• 
سكر عىل شكل مكعبات• 
ماء دافئ• 
مقياس حرارة عدد ) 3 (• 
ميزان ثالثي األذرع• 
ورق وزن• 
ساعة إيقاف• 
سكر عىل شكل حبيبات• 
ساق زجاجية للتحريك • 

إجراءات السالمة 

أو  تت�ذوق  أو  تتن�اول  حتذي�ر. ال 
ا من املواد املس�تخدمة يف  ترشب أيًّ

هذا العمل.
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حرك كل العينات بالتساوي.. 6

ل الوقت في ج�دول البيانات . 7 ق�س الزم�ن الذي تأخذه كل عينة س�كر حتى تذوب، وس�جِّ
والمالحظات.

 تحليل البيانات  
حدد ثوابت ومتغيرات التجربة.. 1

قارن معدل ذوبان عينات الس�كر. أي نوع من أشكال السكر ذاب أسرع؟ وأيها كان ذوبانه . 2
أبطأ ؟

االستنتاج والتطبيق   
توقع  كم تكون فترة  ذوبان مكعب السكر أطول من فترة ذوبان حبيبات السكر؟ وتوقع كم . 1

تكون فترة ذوبان مسحوق السكر أقصر من فترة ذوبان دقائق السكر؟ 

ا�ش��تنتج  لماذا تذوب الجس�يمات الصغيرة أسرع من ذوبان الجسيمات الكبيرة؟ ثم وضح . 2
ذلك.

ا�شتنتج  لماذا يجب أن تمضغ غذاءك مضًغا كاماًل.. 3

ف�شر كيف يساعد تصغير حجم جسيمات الطعام في عملية الهضم؟. 4

اكت�ب مقااًل في مجلة الحائط توضح فيه لزمالئك 
ف�ي الصف م�ا يج�ب أن يفعل�وه لتح�دث عملية 

هضم الطعام بشكل أفضل.


ببياناتك
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غـذائــية  وجـــبـة  تصــلـح  هـل 
محددة للجميع؟

ف�ي  عاش�ت  الت�ي  لكش�مي-  راج�ا  د.  ش�اهدت 
النص�ف األول م�ن الق�رن العش�رين- العدي�د م�ن 
األش�خاص حولها ال يحصلون عل�ى القدر الكافي 
م�ن الطع�ام. فق�د يك�ون فط�ور األطف�ال الفق�راء 
ك�وب ش�اي، وغداؤهم ش�ريحة خب�ز، أما العش�اء 
فق�د ي�أكل الطفل حصة م�ن األرز أو قطع�ة صغيرة 
من الس�مك. ه�ذا النوع من الوجب�ات يحتوي على 
القلي�ل م�ن الس�عرات الحراري�ة والم�واد المغذية، 
مم�ا يؤدي إل�ى م�رض األطف�ال والوف�اة المبكرة.

وف�ي الس�تينات م�ن الق�رن الماض�ي عمل�ت راجا 
مس�توى  لتحس�ين  برنام�ج  إدارة  عل�ى  لكش�مي 
التغذي�ة في وطنه�ا. لق�د اقترحت منظم�ات الغذاء 
في ش�مال أمريكا وأوربا أطعمة ش�ائعة في مواطنها 

تس�اعد الن�اس عل�ى العي�ش بصح�ة جي�دة، إال أن 
راجا لكش�مي تعل�م أن ذلك اليجدي ف�ي موطنها.

الوجبات املنا�شبة للهند
علمت راجا لكش�مي أن الوجبات الغذائية ينبغي أن 

تكون من البيئة اهلندية لكي تكون فعالة.

بحثت راجا ماذا تأكل الطبقة الوسطى األصحاء؟ ثم 
قامت بأخذ مالحظات ح�ول املواد الغذائية املتوافرة 

يف هذه األطعمة.

ث�م بحث�ت ع�ن األغذية الرخيص�ة الت�ي حتتوي عىل 
امل�واد الغذائية نفس�ها، وقامت بابت�كار وجبة غذائية 

متوازنة من الفواكه واخلرضاوات واحلبوب املحلية.

كان�ت فكرة راجا لكش�مي غريبة يف الس�تينات؛ فقد 
قال�ت إن هناك وجبات غذائي�ة ال حتتوي عىل اللحم 
قد توف�ر مجيع امل�واد الغذائية الرئيس�ة. وألن برنامج 
راجا لكش�مي قد ضاعف كمية الغ�ذاء الذي يتناوله 
األطف�ال يف اهلن�د، ف�إن العدي�د من األطف�ال اجلياع 

واملرىض َنموا بصحة جيدة وأصبحوا أقوياء.

تقرير  ابحث عن األطعمة الش�عبية يف منطقتك، واكتب قائمة هبا، 
ووضح مكّونات كل منها. 

ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية



دليل مراجعة الفصل

تصور األفكار الرئيسة

مراجـعــة األفـكـار الرئيـســة

 الجهاز الهضمي والمواد الغذائية

 يحلل الهض�م الميكانيك�ي الطعام بالتقطي�ع والطحن. . 1
وتق�وم اإلنزيمات والم�واد الكيميائي�ة األخرى بهضمه 

كيميائيًّا.
يم�ر الطع�ام بالفم فالبلع�وم فالمريء فالمع�دة فاألمعاء . 2

الدقيقة ثم األمعاء الغليظة ثم المستقيم ففتحة الشرج.
تمتص األمعاء الغليظة الماء لتحافظ على اتزان الجس�م . 3

الداخلي.
ه�ي: . 4 غذائي�ة،  مجموع�ات  س�ت  ف�ي  األطعم�ة  تق�ع 

الكربوهي�درات والده�ون والبروتين�ات والفيتامين�ات 
واألمالح المعدنية والماء.

ا.. 5 تتأثر الصحة بالغذاء الذي تتناوله يوميًّ

الدرس الثاني  جهازا التنفس واإلخراج

يس�اعد الجه�از التنفس�ي الجس�م على الحص�ول على . 1
األكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون.

في عملي�ة التنفس يتحرك القف�ص الصدري بحيث . 2
يدخل الهواء إلى الرئتين، وتخرج الفضالت الغازية 

منهما.
التنف�س الخل�وي تفاع�ل كيميائ�ي يح�دث داخ�ل . 3

الخالي�ا، ويحت�اج إلى األكس�جين لتحري�ر الطاقة، 
وينتج عنه ثاني أكسيد الكربون.

يسبب التدخين مشكالت صحية في الجهاز التنفسي . 4
كالتهاب القصبات وانتفاخ الرئة والسرطان.

الجهاز البول�ي جزء من الجه�از اإلخراجي. الجلد . 5
والرئتان والكبد واألمع�اء الغليظة هي كذلك أجزاء 

من الجهاز اإلخراجي.
الكلية هي العض�و الرئيس في الجهاز البولي، وفيها . 6

تتم عملية ترشيح الفضالت على مرحلتين.
عندم�ا ُتص�اب الكلي�ة بالفش�ل ق�د ُتس�تعمل كلي�ة . 7

اصطناعية لترشيح الدم.

الدرس األول

اأعد ر�ضم اجلدول التايل، عن جهازي التنف�س والإخراج، ثم اأكمله.

اجلهاز الإخراجياجلهاز التنف�شي







أجهزة جسم اإلنسان
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ا�شتخدام المفردات

امأل الفراغ فيما يلي بالكلمة المناسبة: 
 ............................ هي انقباض عضالت المريء.. 1
الوحدات البنائية للبروتينات .............................. 2
 ............................ هي المواد الغذائية غير العضوية.. 3
 ............................ هي وحدات الترشيح في الكلية.. 4
الرقيق�ة . 5 الج�در  ذات  األكي�اس   ............................  

الموجودة في الرئة.
 ............................ كيس عضلي مرن يخزن البول.. 6

تثبيت الم���فاه������يم
اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي: 

ما الجزء الذي يحدث فيه معظم الهضم الكيميائي؟. 7
االثنا عشر  أ. 

ب. المعدة
ج� . الكبد

د. األمعاء الغليظة
أّي األعضاء التالية يتم فيها امتصاص معظم الماء؟. 8

أ. الكبد
ب. األمعاء الدقيقة

ج�. البلعوم
د. األمعاء الغليظة

أّي األعضاء التالية عضو ملحق بالقناة الهضمية؟. 9
 أ. الفم

 ب. األمعاء الغليظة
ج� . المعدة

د. الكبد

أي الم�واد الغذائي�ة التالي�ة تصنعه�ا البكتيري�ا ف�ي . 10
األمعاء الغليظة؟

 أ.  الدهون

ب. الفيتامينات

ج�. األمالح المعدنية

د. البروتينات
إلى أّي المجموعات الغذائية ينتمي اللبن والجبن؟. 11

األطعمة الغنية بالكالسيوم  أ. 

ب. البروتينات

ج�. الحبوب

د. الفواكه
 أي مما يلي ينقبض عند الشهيق ويتحرك إلى أسفل؟. 12

أ. الشعبتان

ب. الوحدات األنبوبية الكلوية

ج�. الحجاب الحاجز

د. الكلية
التراكيب التي تحدث بينها وبين  الشعيرات الدموية . 13

عملية تبادل الغازات، هي:

 أ.الحويصالت

 ب.الشعبتان الهوائيتان

ج�.القصبات

د.الشعيبات 
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أّي األج�زاء الموضحة في الرس�م التال�ي ُيجمع فيه . 14

البول؟
















أ.الكلية

 ب.الحالب

ج�.المثانة

د.اإلحليل 
أي المواد التالية ال يتم إعادة امتصاصها بعد مرورها . 15

في الكلية؟

أ.األمالح

ب.الفضالت

ج�.السكر

 د.الماء

التفك��ير الن�����اق�������د

اعم�ل ج�دواًل تبي�ن في�ه تسلس�ل أعض�اء الجه�از . 16
الهضمي تبًعا النتقال الطعام فيها. حدد في الجدول 
ما إذا كانت تحدث في العضو عملية بلع أو هضم أو 

امتصاص أو إخراج.

قارن بين األنواع الثالثة من الكربوهيدرات )الس�كر . 17
والنشا واأللياف(.

صّنف ثالثة مكّونات من الش�طائر )الساندويشات( . 18
المفضل�ة لديك إل�ى مجموعة الم�واد الغذائية التي 

تنتمي إليها: كربوهيدارت، أو بروتينات، أو دهون.

ميِّ�ز الس�بب والنتيج�ة. ناق�ش العالق�ة بي�ن نق�ص . 19
األكس�جين في الجس�م ونق�ص الطاقة الت�ي يحتاج 

إليها.

ك�ّون فرضية تتعلق بعدد مرات التنفس التي يقوم بها . 20
الشخص كل دقيقة في الحاالت التالية:

النوم، التمرين، صعود جبل. حدد س�بب تكوين كل   

فرضية.

ارسم خريطة مفاهيمية تبين من خاللها كيف يتكون . 21
البول في الكلية، مبتدًئا ب� "في النفريدات".

ص�ف كي�ف تؤث�ر الحويصل�ة الصف�راء ف�ي عملية . 22
الهضم؟
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جري�ان الدم في الكلي�����ة يم��ر في الكليتين . 25

5 لترات من الدم )جميع الدم في الجسم( كل 
خم�س دقائق تقريًبا. احس�ب متوس�ط معدل 

جريان الدم في الكليتين باللتر لكل دقيقة.

ا�شتعن بال�شكل التالي لالإجابة عن ال�شوؤال 26.







 









 




الس�عة الكلي�ة للرئتي�ن ما حجم اله�واء )مل( . 26
المتبقي في الرئتين بعد كل عملية زفير قوية؟

تطبيق الريا�شيات وض�ح أهمي�ة البكتيري�ا الت�ي تعي�ش ف�ي األمع�اء . 23
الغليظة.

اأن�ش���طة تق���ويم الأداء

اس�تبانة حّض�ر اس�تبانة يمك�ن اس�تعمالها لمقابل�ة . 24
متخص�ص صحي يعم�ل مع مرضى س�رطان الرئة، 
ن هذه االستبانة  أو أحد أمراض الجهاز البولي. َضمِّ
الحديث�ة  والطرائ�ق  المهن�ة،  ه�ذه  اختي�اره  س�بب 
للعالج، وأكثر األش�ياء تشجيًعا على هذه  المهنة أو 

أقلها تشجيًعا.
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اختبار مقنن3الوحدة

ا�صلة اختيار من متعدد ولا ا

أي مما ييل يسبب أمراض جهاز الدوران؟. 1
ج�. التعرض لألسبست التدخني   أ. 

د.  التعرض لألشعة فوق البنفسجية ب. اجلري  

أي مما ييل يعد من وظائف الدم؟. 2
أ. محل اللعاب إىل الفم.

ب. إفراز األمالح خارج اجلسم.
ج�. نقل املواد الغذائية إىل خاليا اجلسم.
د. التخلص من اللمف املحيط باخلاليا.

ا�ضتعمل ال�ضكل التايل لالإجابة عن ال�ضوال 3.


















م�ا الرتكي�ب ال�ذي يظه�ر يف الش�كل؟ وما اجله�از الذي . 3
ينتمي إليه؟

أ. الشعريات الدموية- جهاز الدوران.
ب. احلويصالت اهلوائية- جهاز التنفس.

ج�. الوحدات األنبوبية الكلوية- اجلهاز البويل.
د. احلالب- جهاز اإلخراج.

أي األمراض التالية يسببه التدخني؟. 4
ج�. األنفلونزا رسطان الرئة   أ. 

د.  التهاب املثانة ب. السكري  

أي مما ييل ال تفرزه الغدة العرقية؟. 5
ج�. الفضالت املاء   أ. 

د.  الدهون ب. امللح  
مجعت البيانات املوضحة يف اجلدول أدناه، خالل أداء  أمحد 

أنشطة خمتلفة.

 معدل النبضالنشاط
)نبضة/دقيقة(

درجة حرارة 
كمية التعرقاجلسم

ال يوجد18037
ا 29037.1 متدنية جدًّ
قليلة310037.1
متوسطة412037.3
كثرية515037.5

ا�ضتخدم اجلدول اأعال يف الإجابة عن ال�ضوالني 6و7.

أي األنش�طة س�ببت خف�ض مع�دل نبض أمح�د دون . 6
)100نبضة/دقيقة(؟

أ. نشاط2                    ج�. نشاط4
ب. نشاط3                  د. نشاط5

ما املتوقع أن يفعله أمحد يف النشاط2:. 7
أ. الركض                      ج�. اجللوس
ب. امليش                     د. امليش ببطء

أي األمراض التالية غري معٍد؟. 8
 أ. التيتانوس                   ج�.املالريا

ب. األنفلونزا                  د. السكري
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اختبار
مقنن
اختبار
مقنن

ا الثا         ا�صلة اإجابات الق�صة

ُتنَتج خاليا الدم احلم�راء يف نخاع العظم بمعدل مليوين . 9
خلي�ة يف الثاني�ة. ما عدد خالي�ا الدم احلم�راء التي ُتنتج 

خالل ساعة؟

م��اذا حي�دث إذا ُأعط�ي ش�خص فصيل�ة دم�ه O دًما . 10
فصيلته A؟ 

ا�ضتعمل ال�ضكل التايل لالإجابة عن ال�ضوال 11.

م�اذا نتوق�ع أن حي�دث إذا َأغلق�ت خث�رُة دٍم الوع�اَء . 11
الدموي املشار إليه بالرمز A ؟

كيف يساعد اجللد عىل محاية اجلسم من األمراض؟. 12

وض�ح بع�ض الس�لوكات الصحي�ة الت�ي تقي�ك م�ن . 13
اإلصابة باألمراض املعدية.

ا�ضتعن بالفقرة التالية، واجلدول الذي يليها لالإجابة عن الأ�ضلة 
.16 -1

مَجَع األطباُء خالل أيام معلومات تبني كمية املاء التي يكسبها 
أو يفقده�ا أربعة م�رىض. ويظهر اجلدول الت�ايل النتائج التي 

حصلوا عليها.
)+( كمية الماء المكت�شب          )) كمية الماء المفقود 

المري�ش
اليوم الأول 
)لتر(

اليوم 
الثاني 
)لتر(

اليوم 
الثالث 
)لتر(

اليوم 
الرابع 
)لتر(

+0.12-0.35+0.15+0.15أحمد
-0.01-0.00.2-0.01عامر
+0.01-0.28+00.2سعيد

-0.32-0.55-0.5-0.5عبدالله

ما متوسط املاء الذي فقده عبد اهلل خالل أربعة أيام؟. 14

أي املرىض كس�ب أكرب كمي�ة من املاء يف اليومني األول . 15
والثاين؟

اعت�امًدا عىل البيان�ات أعاله، م�ا اليوم ال�ذي تتوقع أن . 16
تكون قد ُس�جلت في�ه أعىل درجة ح�رارة يف غرفة كل 

مريض؟

194



اختباراختبار مقنن3الوحدة
مقنن

ا الثالث         ا�صلة اإجابات افتوحة

كيف يعمل اجلهاز اللمفي وجهاز الدوران مًعا.. 17

ا�ضتعمل ال�ضكل التايل لالإجابة عن ال�ضوال 18.









ما اخلطأ يف صورة القلب أعاله؟ فس إجابتك.. 18

ما الذي يس�تمر ف�رتة أطول: املناعة الطبيعي�ة أم املناعة . 19
االصطناعية؟ وضح إجابتك.

ع�زل الدكتور حمم�د بكترييا افرتض أهنا تس�بب مرًضا . 20
تم اكتش�افه مؤخ�ًرا. كيف يمكنه إثب�ات فرضيته؟ وما 

اخلطوات التي جيب أن يتبعها؟

تترضر األهداب خالل التهاب القصيبات. وضح دور . 21
األه�داب يف اجلهاز التنفيس. وم�ا تأثري ذلك يف اجلهاز 

التنفيس؟

ق�ارن ب�ني دور املخ�اط يف اجله�از اهلضم�ي ودوره يف . 22
اجلهاز التنفيس.

م�ا الذي ق�د حيدث لدرج�ة ح�رارة اجلس�م إذا مل حتتِو . 23
األوعية الدموية عىل العضالت امللساء؟

اس�تنتج طبيب من خالل نتائج فحص البول ملريض ما . 24
أن البول به نسبة من الربوتني. ماذا يعني ذلك؟ 

 ا�ضتعمل ال�ضكل الآتي لالإجابة عن ال�ضوال 25.

  م�ا امللح املعدين املوجود يف األطعمة التي توضحها . 25
الص�ورة؟ وضح أمهية تن�اول األطف�ال والبالغني 

كميات مناسبة من هذه األطعمة.
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دليل المهارات العلمية
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ية
لم

لع
ت ا

هارا
لم

ل ا
دلي

 تقوي��م م�صادر المعلومات ليس�ت مجي�ع املصادر 
معتَم�دة، وعلي�ك دائ�اًم تقويم ه�ذه املص�ادر واعتامد 
املصادر املوثوقة. فاملواقع احلكومية مثاًل أكثر مصداقية 
إذا أردت البحث عن بيوت أكثر ترش�يًدا يف اس�تهالك 
الطاق�ة. وتذّك�ر دائاًم أن البحث يتغري، فاسرتش�د دائاًم 
باملص�ادر احلديث�ة. فمصادر ترش�يد اس�تهالك الطاقة 
ع�ام 1985م مث�اًل ال تعكس املس�تجدات احلديثة يف 

هذا املجال هلذا العام. 
يس�تخدم بعض العل�امء بيانات مل يقوم�وا بجمعها 
م بعناية، وأن تس�أل كيف  بأنفس�هم. لذا جيب أن تق�وَّ
تم احلصول عليها؟ وهل تم تنفيذ االستقصاء العلمي 
بشكل مالئم، أم تم نقل النتائج نفسها؟ وهل يمكنك 
أن حتصل عىل النتائج نفس�ها من هذه البيانات؟ وتأكد 
م�ن أن م�ا لديك م�ن معلوم�ات وبيانات إن�ام هو من 
مصادر موثوقة وصحيحة حتى تطمئن إىل استخدامها.

يس�تخدم العل�امء منهًج�ا منتظاًم حلل املش�كالت، 
يسمى الطريقة العلمية. وعىل الرغم من تنوع الطرائق 
العلمي�ة إال أهن�ا تتضّم�ن غالًب�ا جمموع�ة حم�ددة م�ن 
اخلط�وات، تتميز بمامرس�ة امله�ارات العلمي�ة يف أثناء 

تنفيذها.

تحديد السؤال 
اخلطوة األوىل يف االستقصاء العلمي أو يف التجارب 
العلمية هي حتديد الس�ؤال أو املشكلة املطلوب حلها. 
فمثاًل، يمكن أن تس�أل: أّي املنظفات أفضل يف غس�ل 

املالبس؟ 

جمع المعلومات وتنظيمها 
املعلوم�ات  مج�ع  يف  تب�دأ  س�ؤالك،  حتدي�د  بع�د 
وتنظيمه�ا. وهناك طرائ�ق متعددة جلم�ع املعلومات، 
منه�ا البح�ث يف املكتب�ة، ومقابل�ة أش�خاص لدهي�م 
معرفة واس�عة يف موضوع السؤال، وإجراء اختبارات 
وجت�ارب يف املخترب أو يف املي�دان. والعمل امليداين هو 

استقصاءات ورصد ملشاهدات خارج املخترب.

البحث عن المعلومات قبل اس�تئناف العمل، من 
امله�م أن جتمع املعلومات املعروف�ة عن املوضوع. ابدأ 
بطرح أسئلة خمتلفة لتس�اعدك عىل حتديد ما حتتاج إليه 
م�ن معلوم�ات، ثم ابحث عن املعلوم�ات من مصادر 
خمتلف�ة، ك�ام يفع�ل الطال�ب يف الش�كل 1. وم�ن هذه 
املص�ادر الكت�ب واملراج�ع واملوس�وعات واملجالت 
املتخصص�ة واملواق�ع اإللكرتوني�ة. اعمل دائ�امً قائمة 

باملصادر واملراجع التي استعنت هبا. 

الطرائق العلمية

 يمكن أن تك�ون شبكة المواقع اإللكترونية أداة  ال�شكل1
بحث َقيَِّمًة.
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�شبكة المفاهيم نوع من خرائط املفاهيم يظهر العالقة 
بني املفاهيم، وكيف ترتبط يف ش�بكة كام يف الشكل 3. 
يف هذه الشبكة تكتب الكلامت يف الشكل البييض، بينام 
يكتب الوصف عىل اخلطوط التي تصل بني األش�كال 

البيضية. 
عن�د تصميم مث�ل هذه الش�بكات، اكت�ب املفهوم 
الرئي�س واملفاهي�م الفرعي�ة، كالًّ ع�ىل بطاق�ة ورقية، 
ث�م رتبها متسلس�لة من العاّم إىل اخل�اّص، وقم بتفريع 
املفاهيم الصغرية من املفاهيم الكبرية، وارسم خطوًطا 

بينها، واكتب وصًفا للعالقة التي تربط بينها. 

 تظهر شبكة المفاهيم العالقة بين المفاهيم أو األشياء.  ال�شكل3

�شل�ش��لة الأحداث هي أحد أش�كال خرائ�ط املفاهيم، 
وتس�مى أحياًنا املخطط�ات االنس�يابية، وهي خريطة 
مفاهيمي�ة تصف تسلس�ل األح�داث أو اخلطوات أو 
مراح�ل الدورات. فعند تكوين سلس�لة أحداث، ابدأ 
ز، ثم احلدث التايل حتى تصل إىل الناتج  باحلدث املحفِّ

األخري، كام يف الشكل 4.   

تف�صير الر�صوم العلمية عندما تبحث يف موضوع 
معني يف العلوم س�وف ترى أشكااًل ورسوًما بيانية 
وص�وًرا تس�اعدك ع�ىل فه�م م�ا تق�رؤه، وتص�ور 
ة املوضحة  يف  رَّ األفكار املجردة، مثل جس�يامت الذَّ
الشكل 2. تساعد الرسوم البيانية عىل تذّكر األجزاء 
بسهولة، وإعطاء أمثلة عىل املفاهيم الصعبة، وتوفر 
معلومات إضافية حول املوضوع الذي تبحث عنه. 

ومعظم الرسوم هلا عناوين تدل عليها. 

 يمثل هذا الرس�م ذرة الكربون التي لها 6 بروتونات،  ال�ش��كل2
و6 نيوترونات، و6 إلكترونات.

خريط��ة المفاهيم من طرائق تنظيم البيانات رس�م 
خمط�ط يظهر العالقة بني األفكار )املفاهيم(. وتس�اعد 
خريط�ة املفاهي�م ع�ىل إعط�اء املع�اين واملصطلح�ات 
ر ما تعلمته.  وضوًحا أكثر، وتس�اعدك عىل فه�م وتذكُّ
ا يف جتزئ�ة املفاهي�م إىل  وخريط�ة املفاهي�م مفي�دة ج�دًّ

مفاهيم أصغر، وجعل التعلم أكثر سهولة. 












النواة نيوترون
بروتون

إلكرتونات

املادة

صلبسائلغازبالزما

حجم حمددحجم حمدد

حجم حمدد

شكل حمددشكل حمدد

شكل حمدد النجوم

تصنف إىل

موجود يف
لي�س له

لي�س له

لي�س له

له

لهله
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ثالثة أحداث أو أكثر.

الخريطة العنكبوتية )ال�شبكية( 
ه�ي نوع م�ن خرائ�ط املفاهيم الت�ي يمكن اس�تخدامها 
للعص�ف الذهن�ي، عندم�ا يكون لدي�ك فكرة رئيس�ة؛ فقد 
جتد هن�اك جمموعة من األفكار غري املنظم�ة املرتبطة بالفكرة 
الرئيسة، ولكنها غري مرتابطة مًعا. ويظهر الشكل 6 أنه يمكن 
كتابة األفكار وتصنيفها يف جمموعات يسهل االستفادة منها.

احلدث املحُحّفز
 

 

خريطة الدورات
دورة.  يف  األح�داث  سالس�ل  بع�ض  حت�دث 
وتستخدم خريطة الدورات عندما تكون هناك سلسلة 
م�ن األحداث التي تتكرر، وتعيد نفس�ها يف دورة، كام 
يف الش�كل 5. ولعمل خريطة الدورات عليك أواًل أن 
تقرر احلدث األول الذي ُيس�مى أيًضا احلدث املحّفز، 
ث�م احلدث الث�اين يف الرتتيب، حتى تص�ل إىل احلدث 
ز. ويمكن  األخ�ري الذي يرج�ع ثانية إىل احل�دث املَحفِّ
كتاب�ة كل�امت بني األح�داث تصف ما حي�دث بني كل 
حدث، وال�ذي يليه يف الدورة. خيتلف عدد األحداث 

ينتج الصوت

ينعكس الصوت

ينتقل الصوت

ُيْسَمُع الصدى

يصطدم الصوت بسطح صلب

 تظهر خريطة مفاهيم سلس�لة األح�داث ترتيب  ال�ش��كل4
الخط�وات في عملية أو حدث. وتظهر سلس�لة 

األحداث هذه كيف ينشأ صدى الصوت. 

 تظهر خريطة الدورة األح�داث التي تحدث  ال�ش��كل5
في آلة االحتراق الداخلي.

قائمة  وضع  عىل  تساعد  العنكبوتية  اخلريطة    6 الشكل 
باألفكار املرتبطة بالفكرة الرئيسة.

األذن اخلارجيةالتصوير فوق الطبقي

دة يف املواد الصلبةالشِّ

ص
خلوا

ا

ت
االستخداما

السونار

الصوت

األذن الوسطى

والسوائلالدرجة

األذن الداخليةالتخطيط املوسيقي

والغازاتالنوع

سان
إلن

د ا
 عن

مع
لس

ا

االنتق���ال

شوط احلقن

شوط العادم

بخلط
البنزين باهلواء شوط الضغط

حيث ُيْضَغُط املزيج

حدوث الشعلة

يدخل أسطوانة االحرتاق

خيرج العادم
شوط االشتعال
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عمل النماذج هو من الطرائق التي تس�اعدك عىل 
فه�م األج�زاء يف تركيب مع�ني، وفه�م العمليات، 
أو لتظه�ر األش�ياء أصغ�ر أو أك�رب، ومث�ال ذل�ك 
نم�وذج ال�ذرة املصن�وع م�ن ك�رة بالس�تيكية متثل 
النواة، وأس�الك متثل مدارات اإللكرتونات؛ حيث 
يساعدك هذا عىل تصور كيف ترتبط مكونات الذرة 

مًعا. وبعض النامذج األخرى تصمم باحلاسوب.

تكّوين فرضية
مع�ارف  ع�ىل  مبن�ي  حمتم�ل  تفس�ري  الفرضي�ة 
ومش�اهدات س�ابقة. يمكن�ك مث�اًل وض�ع فرضية 
حول أفضل أن�واع بنزين الس�يارات. وحتى تكون 

الفرضية صادقة جيب أن تكون قابلة لالختبار.

التوق��ع هو افرتاض مس�بق مبني عىل املش�اهدات 
والتج�ارب الس�ابقة واملنطق العلمي. يق�وم الناس 
�ا باف�رتاض توقع�ات الخت�اذ ق�رارات. وخيترب  يوميًّ
العل�امء التوقع�ات بتنفي�ذ اس�تقصاءات. وبناًء عىل 
مش�اهداتك وخرباتك احلياتية يمكنك أن تتوقع أن 
البنزين 95 أكثر كفاءة من البنزين 91، وهذا التوقع 

يمكن اختباره. 

ت�صميم التجربة حيتاج العلامء إىل اختاذ العديد من 
القرارات قبل بدء أي استقصاء علمي. ومنها: كيف 
يمكن تنفيذ االس�تقصاء؟ وم�ا اخلطوات التي جيب 
اتباعه�ا؟ وكيف س�يتم تس�جيل البيان�ات؟ وكيف 
س�يجيب االس�تقصاء عن الس�ؤال الرئي�س؟ ومن 

املهم أيًضا حتديد رشوط السالمة الواجب اتباعها.

مخطط ڤن تس�تطيع اس�تخدام خمطط ڤ�ن لتوضيح 
أوجه التش�ابه واالخت�الف بني األش�ياء واألحداث؛ 
حي�ث يمكن�ك مش�اهدة اخل�واص العامة املش�رتكة؛ 
واخلواص املختلفة ل�كل من اجلرافيت واملاس، كام يف 

الشكل 7. 
ولعمل خمطط ڤن، ارسم شكلني بيضيني متقاطعني، 
واكت�ب اخل�واص املميزة ل�كل منهام يف ش�كل بييض، 

واكتب اخلواص املشرتكة بينهام يف اجلزء املتقاطع.

ا�صتخ��دام الج��داول تس�تخدم اجل�داول يف تنظيم 
املعلوم�ات وجعلها س�هلة الفه�م. وتتضمن اجلداول 

أعمدة وكلامت أو كليهام.
ولعم�ل اجلدول اكتب البنود الت�ي تود مقارنتها يف 

العمود األول، واخلواص يف الصف األول.
وجي�ب أن يعكس عنوان اجل�دول حمتواه بوضوح.

اجلرافيت
ترتتب الذرات يف 

طبقات

أملاس
ترتتب الذرات 

عىل شكل بلورات 
مكعبة

كربون

 يقارن مخطط ڤن بين مادتين مكّونتين من الكربون. ال�شكل7

الجدول 1 - تجميع نفايات قابلة للتدوير في أسبوع

اليوم
زجاج

)كجم(

12.0االثنني
10.0األربعاء
اجلمعة

ألومنيوم
)كجم(

4.0
1.0
2.0

ورق
)كجم(

5.0
4.0
2.510.0
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ويف العديد من التجارب تس�تخدم التجارب الضابطة 
للمقارن�ة ب�ني النتائ�ج التجريبي�ة ونتائ�ج التج�ارب 
الضابطة. فلتصميم جتربة ضابطة مثاًل يمكن استخدام 
سيارتني يف الوقت نفسه، بحيث متثل التجربة الضابطة 
الس�يارة الت�ي تس�تخدم البنزي�ن الع�ادي م�دة أربع�ة 

أسابيع.

جمع البيانات
سواء أكنت تقوم بتنفيذ استقصاء علمي أو جتربة بسيطة 
تعتم�د ع�ىل املالحظ�ة فإن�ك س�تقوم بجم�ع البيان�ات 
الالزم�ة، انظ�ر الش�كل 9. جيم�ع العل�امء البيانات عىل 

شكل أرقام أو وصف، وينظموهنا يف طريقة حمددة. 

واألح�داث  األش�ياء  العل�امء  يالح�ظ  المالحظ��ة 
الكل�امت  ويس�جلون م�ا يش�اهدونه، ويس�تخدمون 
لوصف املشاهدات، وُتعرف هذه البيانات بالنوعية أو 
الوصفية. أما إذا اس�تخدم العل�امء األرقام والكلامت، 
فُتس�مى ه�ذه البيان�ات الكمية. فعند وص�ف الذهب 
بأنه أصفر وثقيل مثاًل فهذه بيانات نوعية، أما البيانات 
الكمي�ة هلذه العينة من الذهب فتش�مل مثاًل كتلته هي 

30 جم، وكثافته 19.3 جم/سم3.

اختبار الفرضية
بع�د أن وضع�ت فرضيت�ك، حتت�اج إىل اختباره�ا 
ومج�ع  مش�اهدات  وعم�ل  االس�تقصاء،  مس�تخدًما 
بيانات أو معلومات قد تدعم فرضيتك هذه أو تنفيها. 
والعل�امء جيمع�ون بيان�ات خمتلف�ة، ع�ىل ش�كل أرقام 

وأوصاف ينظموهنا.

اتب��اع الخطوات لكي تع�رف أّي املواد تس�تخدم، 
وب�أي ترتيب، عليك أن تتبع خط�وات حمددة. ويظهر 
الش�كل 8 اخلط�وات الت�ي يمك�ن اتباعه�ا الختب�ار 

فرضيتك حول البنزين.

تحدي��د العوام��ل الثابتة والعوام��ل المتغيرة 
والتعامل معها من امله�م يف أي جتربة أن حتافظ عىل 
بق�اء كاف�ة العوام�ل ثابتة، ما ع�دا العامل ال�ذي تريد 
، تأكد أن يكون هناك  اختباره، وُيسمى العامَل املستقلَّ
عامل واحد مس�تقل تريد اختب�اره، ففي جتربة البنزين 
مثاًل كان العامل املس�تقل هو ن�وع البنزين، أما العامل 

التابع فهو كفاءة البنزين.

الخطوات
1. استخدم البنزين العادي مدة أسبوعني.

2. س�جل الكيلومرتات التي قطعته�ا بكمية البنزين التي 
استخدمتها.

3. اس�تخدم البنزي�ن اخل�ايل م�ن الرص�اص )95( م�دة 
أسبوعني آخرين.

4. سجل الكيلومرتات التي قطعتها بكمية البنزين )95( 
التي استخدمتها.

 الخطوات التي يمكن اتباعها الختبار الفرضية. ال�شكل8

 جمع البيانات طريقة مباشرة لجمع المعلومات. ال�شكل9
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عين�ة إلجراء البحث أن تكون ممثلة لليشء أو اجلامعة؛  
حي�ث تس�اعدك املالحظ�ات الدقيق�ة التي تس�جلها، 
واملتغ�ريات الت�ي تس�تخدمها يف العين�ة عىل اكتش�اف 
معلوم�ات واش�تقاق اس�تنتاجات تنطب�ق ع�ىل أف�راد 
جمتمع الدراس�ة كافة. والعينة التي تم اختيارها بشكل 
غري مناس�ب ق�د ال متثل الكل، ف�إذا أردت مثاًل قياس 
كمي�ة س�قوط املط�ر املتس�اقط فم�ن املؤك�د أّن حت�ت 

الشجرة مثاًل ليس مكاًنا مناسبًّا ألخذ العينة.

القيا���س أن�ت تس�تخدم القياس�ات يوميًّ�ا، وكذلك 
يس�تخدمها العل�امء عن�د مج�ع البيان�ات، وعن�د أخذ 
القياس�ات جي�ب أن تعرف جي�ًدا كيف تس�تخدم أداة 

القياس.

الطول لقياس الطول -وهو املسافة بني نقطتني- يستخدم 
العل�امء األمتار. تقاس املس�افات القصرية بالس�نتمرتات 

وامللمرتات، وبوحدات قياس أقل من ذلك .
يس�تخدم املرت لقياس األط�وال، وعند قياس طول 
جس�م توضع حافة املسطرة )0س�م( عند هناية اجلسم 
كام يف الش�كل 11. وُتقاس املسافة بالوحدات الكبرية 
)س�م(، وكذل�ك بالوح�دات األصغر امللم�رت )مم(. 

طول اجلسم يف الشكل 11 هو 4.5سم.

ص  عندما تسجل مشاهدات جيب عليك أواًل تفحُّ
اليشء أو احلدث كاماًل، ث�م النظر بدقة إىل التفاصيل. 
وم�ن املهم أن تس�جل مش�اهداتك بدقة وبش�كل تام 
ومب�ارشة حت�ى ال تنس�ى أي تفاصيل. ال تس�جل أي 
مالحظ�ات ع�ىل ورق جانب�ي، بل س�جلها ع�ىل دفرت 
املالحظات، الش�كل 10. وعند تسجيل مشاهداتك، 
اكتبها بطريقة منظمة وواضحة لتس�هل قراءهتا الحًقا. 
ويف كل مرحلة من التجربة سّجل مشاهداتك وعنوهنا 
حت�ى ال تضط�ر إىل وض�ع عن�وان هل�ا يف املس�تقبل. 
وعندم�ا تس�تخدمها صّمم جداولك مس�بًقا، وعنوهنا 
لتك�ون جاه�زة عن�د اس�تخدامها. وجتن�ب التحيز إىل 

رأيك الشخيص عند مجع البيانات.

التقدير يس�تخدم العلامء التقدي�ر للحكم عىل حجم 
ال�يشء أو ع�دده دون إج�راء قياس�ات أو حس�ابات. 
ا عندما يكون عدد اليشء أو العينة كبرًيا  وهذا مهم جدًّ

ا، ويصعب قياسه بدقة. جدًّ

العينة قد يس�تخدم العلامء العينة أو ج�زًءا من العدد 
ال�كيل بوصفه نوًعا م�ن التقدير. وعلي�ك عند اختيار 

الشكل 11  هذه املسطرة هلا أجزاء مكونة 
من سنتمرتات وملمرتات. 

 سّجل البيانات بطريقة منظمة وواضحة ليسهل فهمها. ال�شكل10
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الشك���ل 13 مدرج من قاعدته إىل أعىل بامللمرتات، 
وقد تستخدم يف املخترب خمباًرا مدرًجا قياس 10 مل أو 
100مل. وعند قياس حجم الس�ائل، الحظ السطح 
اهل�اليل للس�ائل، وانظر إىل مس�توى س�طح الس�ائل. 
يقي�س املخب�ار املدرج يف الش�كل 13 حجم الس�ائل 

وهو 79 مل أو 79 سم3.

درجة الحرارة  يقيس العلامء درجة احلرارة باستخدام 
مقي�اس احل�رارة الثرموم�رت. درجة ح�رارة جتمد املاء 
النق�ي ه�ي صفر5س، ودرج�ة غليان�ه 5100س عند 
ضغ�ط جوي يس�اوي واح�ًدا. ووحدة قي�اس درجة 
احلرارة هي السيليزية، كام يمكن قياس درجة احلرارة 

باستخدام مقياس الفهرهنايت ومقياس كلڤن.

الكتل��ة وح�دة قي�اس الكتل�ة يف النظ�ام ال�دويل ه�ي 
الكيلوج�رام )كج�م(، وهن�اك وحدات أصغ�ر، مثل 
اجل�رام ، وامللج�رام. ولقي�اس الكتل�ة، ق�د تس�تخدم 
موازي�ن ثالثي�ة األذرع، كام يف الش�كل 12. وللميزان 
كف�ة يوض�ع فيه�ا اجلس�م، ويوج�د ع�ىل األذرع قطع 
منزلق�ة ملعرف�ة كتل�ة اجلس�م. ويمكن�ك حتري�ك هذه 
القطع عىل األذرع. وملعرفة كتلة جس�م نضعه عىل كفة 
امليزان. ثم حتسب جمموع األوزان عىل األذرع الثالثة.

وبداًل من وضع األجس�ام يف كفة امليزان، توضع يف 
أوعي�ة كتلها معروف�ة ويتم وزن اجلس�م والوعاء مًعا، 
وملعرف�ة كتلة اجلس�م يتم ط�رح كتلة الوع�اء من كتلة 

اجلسم والوعاء مًعا. 

ُتس�تخدم  الس�وائل  حج�م  لقي�اس  ال�ش��ائل  حج��م 
وح�دة اللرت. يس�تخدم العلامء وحدات أصغر ُتس�مى 
امللل�رت. وامللل�رت يع�ادل حج�م مكع�ب أبعاده 1س�م 
م�ن كل جه�ة، ولذا ف�إّن املللرت يعادل س�نتمرًتا مكعًبا
)سم3 = سم× سم× سم(. ويطلق عليه مصطلح )مل(.

يمكن�ك اس�تخدام كأس زجاجي�ة وخمب�ار م�دّرج 
املوض�ح يف  امل�درج  املخب�ار  لقي�اس حج�م س�ائل. 

 يستخدم الميزان الثالثي األذرع لقياس كتلة جسم. EM-11C-MSS02-Aال�شكل12

 يقيس المخبار المدرج حجم السائل. ال�شكل13
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حتلي�ل البيان�ات التي مجعوها، وكل أس�لوب يناس�ب 
نمًطا معيًنا حمدًدا. 

تف�صير البيانات تعني كلمة )تفس�ري( توضيح معنى 
يشء م�ا. عند حتلي�ل بيان�ات جتربة، ح�اول أن جتد ما 
تظهره البيانات، وحدد املجموعة الضابطة واملجموعة 
التجريبية ملعرفة ما إذا كان التغري يف العامل املس�تقل له 

أثر أو ليس له أثر. 
ابحث ع�ن العوامل املس�تقلة يف كل من املجموعة 

الضابطة واملجموعة التجريبية. 

الت�صنيف وضع األش�ياء أو األحداث يف جمموعات 
بناًء عىل صفات عامة ُيس�مى التصنيف. وعندما تقوم 
بالتصني�ف الح�ظ أواًل األش�ياء أو األح�داث الت�ي 
س�تصنفها، ث�م اخرت صف�ة واحدة مش�رتكة بني بعض 
أف�راد املجموع�ة، ولي�س بني أف�راد املجموع�ة كلها. 
وض�ع األف�راد الذي�ن هل�م الصف�ة نفس�ها يف جمموعة 
جزئي�ة، وبتكرار العملي�ة مع أف�راد املجموعة اجلزئية 

تصنف األفراد يف جمموعات جزئية أصغر فأصغر. 

المقارن��ة يمك�ن حتلي�ل املش�اهدات واملالحظ�ات 
بتحديد أوجه التش�ابه وأوجه االختالف بني جس�مني 
أو حدث�ني، وعندم�ا تنظ�ر إىل األش�ياء أو األح�داث 
لتحديد أوجه التش�ابه واالخت�الف بينهام فإنك تقارن 

بينهام.

تحديد ال�صبب والنتيجة الس�بب هو املربر لوقوع 
احل�دث أو احلال�ة، والنتيج�ة ه�ي احل�دث أو احلالة. 
يصع�ب أن نجزم عن�د ترافق حدثني مًع�ا بأن أحدمها 
جترب�ة  يصمم�وا  أن  العل�امء  وع�ىل  لآلخ�ر.  مس�ّبٌب 

مضبوطة لتحديد السبب والنتيجة.

تكوين تعريفات اإجرائية حيدد التعريف اإلجرائي 
جس�اًم ما عن طريق وظيفته، وكيف يعمل أو يس�لك. 
وقد يكون لألش�ياء أكثر م�ن تعريف إجرائي. فمثاًل، 
يمك�ن تعري�ف املس�طرة بأهن�ا أداة لقي�اس أط�وال 

األجسام، ويمكن استخدامها كأداة معيارية.

تحليل البيانات
لتحدي�د معن�ى نتائ�ج مش�اهداتك ومالحظاتك 
واس�تقصائك، علي�ك أن تنظ�ر إىل نم�ط البيان�ات، 
وعليك أن تس�تخدم التفكري الناقد لتحديد ماذا تعني 
هذه البيانات. يس�تخدم العلامء أس�اليب متعددة عند 

درج�ة  لقي�اس  الح�رارة  مقي�اس   يس�تخدم  ال�شكل14
الح�رارة  مقايي�س  ومعظ�م  األجس�ام.  ح�رارة 
ف�ي المختب�رات عبارة ع�ن أنب�وب زجاجي في 
نهايته مس�تودع يحتوي على س�ائل مثل الكحول 
الملّون. ويرتفع الس�ائل في األنبوب أو ينخفض 
كلم�ا تغي�رت درج�ة الح�رارة. ولق�راءة درج�ة 
الح�رارة ح�رك المقي�اس بش�كل دائ�ري حت�ى 
تتمكن من مشاهدة الس�ائل الملون، واقرأ درجة 

الحرارة عند نهاية السائل.
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الطالب   يتواصل  ال�شكل15
بنتائ�ج أبحاث�ه مع 

زمالئه.

�� تتضم�ن االس�تقصاءات العلمية  ب التحي�� تجن
إصدار أح�كام، وعندما تصدر حكاًم تكّون رأًيا. ومن 
ا أن تكون صادًقا وأال تتحيز ألي من النتائج  امله�م جدًّ
ا خالل مراحل االس�تقصاء  املتوقع�ة، وهذا مهم ج�دًّ
كاملة بأال تك�ون متحيًزا بدًءا من مرحلة مجع البيانات 

وحتى استخالص االستنتاجات.

التواصل
إن إيص�ال األفكار جزء مهم من عمل العلامء. وإن 
االكتش�افات الت�ي ال تس�جل ال تس�هم يف تطوير فهم 
املعرف�ة العلمي�ة عن�د العل�امء. والتواصل ب�ني العلامء 
أمر مهم لتحس�ني االس�تقصاء العلمي، وهو يتم بينهم 
بطرائ�ق خمتلفة من كتابة املقاالت يف املجالت لتوضيح 
اس�تقصاء دراس�تهم وجتارهبم إىل إعالن االكتش�افات 
املهم�ة عن طري�ق التلفاز واإلذاعة. كام يش�ارك العلامء 
زمالءه�م يف أبحاثهم عن طريق املواقع اإللكرتونية أو 

بتقديم حمارضات، كام يف الشكل 15.

االستنتاج
عندم�ا حيل�ل العلامء البيان�ات التي قام�وا بجمعها 
يبدؤون بعملية اس�تخالص النتائج منها. وُتصاغ هذه 
االس�تنتاجات يف كلامت شبيهة بالفرضية التي شكلتها 
سابًقا. وقد تؤيد هذه االس�تنتاجات الفرضية أو تقود 

إىل فرضية جديدة. 

ا�صتنتاج يقوم العلامء غالًبا بعمل اس�تدالالت من 
مالحظاهتم، واالس�تدالل حماولة لتفس�ري املالحظات 
أو حتدي�د الس�بب، واالس�تنتاج أو االس�تدالل لي�س 
حقيق�ة، ولكن�ه خالص�ة منطقي�ة حتت�اج إىل مزيد من 
االستقصاء. فقد تستنتج مثاًل أن النار تسبب الدخان.

التطبيق عندما تستنتج جيب أن تطبق هذه االستنتاجات 
لتحدي�د م�دى دعمه�ا للفرضي�ة، ف�إذا مل تدعمه�ا فإن 
الفرضية غ�ري صحيحة، وهذا يعن�ي أن النتائج مل تدعم 
الفرضية، أو قد تكون التجربة بحاجة إىل إعادة تصميم، 
أو أن املالحظ�ات كان�ت غ�ري كامل�ة وجمت�زأة. وع�ادة
ال يتطابق االستقصاء اجليد دائاًم مع التوقعات األولية.
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5. ال تأكل أو ترشب أو متضغ العلك، أو تستخدمي أدوات 
الزينة. وال تس�تخدم زجاجيات املخترب يف األكل أو 
ال�رشب، وأبع�د يدي�ك دائ�اًم عن فم�ك ووجهك.
6. اعرف طريقة االس�تخدام الصحيحة لكل من مرش 
املاء، ومغسل العينني، وبطانية احلريق ومنّبه احلريق 

وطفاية احلريق وموقع كل منها. 

تجنب الحوادث
1. اس�تخدم أدوات السالمة املتوافرة، ومنها النظارات 

الواقية ومعطف املخترب يف أثناء تنفيذ االستقصاء. 
2. ال تستخدم رذاذ الشعر، أو أي مستحرضات أخرى 
للش�عر قابل�ة لالش�تعال، واربط�ي ش�عرك إذا كان 

طوياًل، واربطي مالبسك الفضفاضة.
3. ال تلبس الصنادل أو األحذية املفتوحة يف املخترب.

4. ال تت�ذوق أي م�ادة أو تس�حب الس�وائل باألنابيب 
املاصة بفمك.

5. الترصف الالئق متوقع يف املخترب؛ فاملزاح والترصف 
غري املنضبط يؤدي إىل حوادث وإصابات.

العمل في المختبر 
1. احص�ل ع�ىل مجي�ع أدوات وم�واد التجرب�ة، وامحلها  
بطريق�ة صحيح�ة إىل منطقة العمل اخلاص�ة بك قبل 

البدء يف إجراء التجربة. 
2. اب�ق يف منطقة العم�ل اخلاصة بك، ما مل يطلب إليك 

معلمك تركها.
3. أبع�د فوه�ة األنبوب بعي�ًدا عنك وعن زمالئ�ك دائاًم، 
عندما تقوم بالتسخني أو إضافة املواد إليها أو غسلها. 

بع�ت  خمت�رب العل�وم م�كان آم�ن للعم�ل في�ه إذا اتُّ
س�المتك  ع�ن  مس�ؤواًل  ك�ن  الس�المة.  إج�راءات 
الش�خصية لتجع�ل دخول املخت�رب آمًنا ل�ك ولغريك. 
وعندم�ا تنف�ذ أي جترب�ة اق�رأ التعلي�امت التحذيري�ة 
ورشوط السالمة املذكورة، وطبقها يف بداية التجربة. 

قواعد السالمة العامة 
1. اس�تأذن معلمك قبل البدء يف عمليات االستقصاء 

واستخدام أدوات املخترب. 
ادرس طريق�ة العم�ل واس�أل معلم�ك ع�ن أي   .2
استفس�ار، وتأك�د م�ن فهم�ك ل�رشوط الس�المة 

املذكورة يف بداية الصفحة. 
س قد  3. أخرب معلمك عن أي مش�اكل صحية أو حتسُّ

يؤثر يف مشاركتك يف املخترب.
4. تعل�م واتب�ع الطريق�ة الس�ليمة اآلمنة الس�تخدام 

أدواتك، واسأل معلمك إذا كنت غري متأكد.

السالمة في مختبرات العلوم

قطعة سكر
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5. اغس�ل يدي�ك بامل�اء والصاب�ون جي�ًدا قب�ل خلع 
النظارة الواقية. 

حاالت الطوارئ 
1. أخ�رب معلم�ك عند حدوث أي حري�ق، أو صدمة 
كهربائي�ة، أو ك�س أدوات زجاجي�ة، أو ح�دوث 

إصابات حتى لو كانت بسيطة، واتبع تعليامته. 
2. إذا اش�تعلت النار يف مالبسك فتوقف عن احلركة، 
وانزل عىل األرض وتدحرج. وإذا كان ممكًنا فأمخد 
النار باستخدام بطانية احلريق، أو اذهب إىل  مرش 

السالمة، وال تركض. 
3. إذا حدث حريق فأغلق مصادر الغاز وغادر الغرفة 

مسًعا وفًقا لإلجراءات املتبعة. 
4. ينظ�ف معلم�ك غالًبا امل�واد املنس�كبة، فال حتاول 
وأعط�اك  إلي�ك  طل�ب  إذا  إال  بنفس�ك  تنظيفه�ا 

تعليامت بذلك. 
5. إذا سقط يشء من مادة كيميائية عىل جلدك أو عينيك، 
فأخرب معلمك مبارشة، واس�تخدم غس�ول العيون أو 

اشطف جلدك أو عينيك بكميات كبرية من املاء.
6. جيب استخدام طفاية احلريق من قبل معلمك فقط 
ا وأعطيت األمر للقيام  ما مل تكن احلالة طارئة جدًّ

بذلك. 
إذا أصي�ب أح�د بج�رح أو أصب�ح مريًض�ا، ف�إن   .7
املختص�ني يف الط�ب أو رج�ال اإلس�عافات األولية 
املؤهل�ني ه�م م�ن يقدمون املس�اعدة واإلس�عافات 

األولية.

4. إذا ُطل�َب إلي�ك ش�م رائح�ة م�ادة يف علب�ة فامحل 
العلب�ة بعيًدا عنك قلياًل، ثم ادفع بخار املادة بكّفك 

يف اجتاه أنفك.

5. ال تستبدل بأي مادة مذكورة يف التجربة مادة أخرى 
إال إذا طلب إليك معلمك ذلك. 

6. ال تأخذ أي مادة كيميائية إىل خارج املخترب. 
7. اب�ق بعيًدا ع�ن مناطق التخزي�ن إال إذا طلب إليك 

معلمك ذلك وحتت إرشافه. 

تنظيف المختبر
1. أطف�ئ املصابي�ح املش�تعلة، وأغل�ق صناب�ري امل�اء 

والغاز، وافصل مجيع مصادر الكهرباء. 
2. نّظ�ف القط�ع واألدوات مجيعه�ا، وأع�د املواد إىل 

مكاهنا املناسب.
3. ختّلص من املواد الكيميائية واملواد التي تم استخدامها 
يف التجرب�ة وف�ق إرش�ادات معلم�ك، وض�ع قط�ع 
الزج�اج املتكسة وامل�واد الصلبة يف وع�اء النفايات 

املخصص لذلك، وال ترم شيًئا منها يف املغسلة. 
4. نّظف منطقة عملك. 
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رموز ال�سالمة يف املخترب
الأمثلة املخاطر العالجالرمز الحتياطات

خملفات التجربة قد تكون 
�شارة بالإن�شان.

بع�ش املواد الكيميائية، 
واملخلوقات حية.

ل تتخل�ش من هذه املواد يف 
املغ�شلة اأو يف �شلة املهمالت.

تخل�ش من املخلفات وفق 
تعليمات املعلم.

خملوقات ومواد حية قد 
ت�شّبب �شرًرا لالإن�شان.

البكترييا، الفطريات ، الدم، 
الأن�شجة غري املحفوظة، 

املواد النباتية.

جتنب مالم�شة اجللد 
لهذه املواد، وارتد كمامة 

وقفازين.

اأبلغ معلمك يف حالة حدوث 
مالم�شة للج�شم، واغ�شل يديك 

جيًدا.

الأ�شياء التي قد حترق 
اجللد ب�شبب حرارتها اأو 
برودتها ال�شديدتني.

غليان ال�شوائل، ال�شخانات 
الكهربائية، اجلليد اجلاف، 

النيرتوجني ال�شائل.
اذهب اإىل معلمك طلبًا لالإ�شعاف ا�شتعمال قفازات واقية.

الأويل.

ا�شتعمال الأدوات 
والزجاجيات التي جترح 

اجللد ب�شهولة.

املق�شات، ال�شفرات، 
ال�شكاكني، الأدوات املدّببة، 
اأدوات الت�شريح، الزجاج 

املك�شور.

تعامل بحكمة مع الأداة، 
واتبع اإر�شادات ا�شتعمالها.

اذهب اإىل معلمك طلبًا لالإ�شعاف 
الأويل.

خطر حمتمل على اجلهاز 
التنف�شي من الأبخرة.

الأمونيا، الأ�شتون، الكربيت 
ال�شاخن، كرات العث 

)النفثالني(.

تاأكد من وجود تهوية جيدة، 
ول ت�شم الأبخرة مبا�شرة، 

وارتدي كمامة.
اترك املنطقة، واأخرب معلمك 

فورًا.

خطر حمتمل من ال�شعقة 
الكهربائية اأو احلريق.

تاأري�ش غري �شحيح، �شوائل 
من�شكبة، متا�ش كهربائي، 

اأ�شالك معّراة.

تاأكد من التو�شيالت 
الكهربائية لالأجهزة 
بالتعاون مع معلمك.

ل حتاول اإ�شالح الأعطال 
الكهربائية، وا�شتعن مبعلمك 

فورًا.

مواد قد تهيج اجللد اأو 
الغ�شاء املخاطي للقناة 

التنف�شية.

حبوب اللقاح، كرات العث، �شلك 
تنظيف الواين، األياف الزجاج، 

برمنجنات البوتا�شيوم.

�شع واقًيا للغبار وارتد 
قفازين وتعامل مع املواد 

بحر�ش �شديد.
اذهب اإىل معلمك طلبًا لالإ�شعاف 

الأويل.

املواد الكيميائية التي قد 
تتفاعل مع الأن�شجة واملواد 

الأخرى وتتلفها.

املبي�شات مثل فوق اك�شيد 
الهيدروجني والأحما�ش 

كحم�ش الكربيتيك، 
القواعد كالأمونيا 

وهيدروك�شيد ال�شوديوم.

ارتد نظارة واقية، وقفازين، 
والب�ش معطف املخترب.

اغ�شل املنطقة امل�شابة باملاء، 
واأخرب معلمك بذلك.

مواد ت�شبب الت�شمم اإذا 
ابُتلعت اأو ا�شُتن�شقت اأو 

مل�شت.

الزئبق، العديد من املركبات 
الفلزية، اليود، النباتات 

ال�شامة.
اتبع تعليمات معلمك.

اغ�شل يديك جيًدا بعد النتهاء 
من العمل، واذهب اإىل معلمك 

طلبًا لالإ�شعاف الأويل.

بع�ش الكيماويات التي 
ي�شهل ا�شتعالها بو�شاطة 
اللهب، اأو ال�شرر، اأو عند 

تعر�شها للحرارة.

الكحول، الكريو�شني، 
الأ�شتون، برمنجنات 
البوتا�شيوم ، املالب�ش، 

ال�شعر.

جتنب مناطق اللهب عند 
ا�شتخدام هذه الكيماويات.

اأبلغ معلمك طلًبا لالإ�شعاف
الأويل وا�شتخدم مطفاة 

احلريق اإن وجدت.

ترك اللهب مفتوحًا ي�شبب 
احلريق.

ال�شعر، املالب�ش، الورق، املواد 
القابلة لالإ�شتعال.

اربط ال�شعر اإىل اخللف 
)للطالبات(، ول تلب�ش املالب�ش 
الف�شفا�شة، واتبع تعليمات 
املعلم عند اإ�شعال اللهب اأو 

اإطفائه.

اأبلغ معلمك طلًبا لالإ�شعاف
الأويل وا�شتخدم مطفاة 

احلريق اإن وجدت.

التخل�ش من املخلفات

ملوثات حيوية 
بيولوجية

درجة احلرارة 
املوؤذية

الأج�شام احلادة

الأبخرة ال�شارة

الكهرباء

املواد املهّيجة

املواد الكيميائية

املواد ال�شامة

مواد قابلة لال�شتعال

اللهب امل�شتعل

�شالمة العني
يجب دائمًا ارتداء 
نظارة واقية عند 
العمل يف املخترب.

وقاية املالب�ش
يظهر هذا الرمز عندما 
ت�شبب املواد بقًعا اأو 
حريًقا للمالب�ش.

�شالمة احليوانات
ي�شري هذا الرمز 

للتاأكيد على �شالمة 
املخلوقات احلية.

ن�شاط ا�شعاعي
يظهر هذا الرمز 
عند ا�شتعمال 
مواد م�شعة.

غ�شل اليدين
اغ�شل يديك بعد 
كل جتربة باملاء 

وال�شابون قبل نزع 
النظارة الواقية.
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مهارات العروض الصفية 

Presentation skills 

تطوير العرو�ش ال�شفية المتعددة الو�شائط 
Develope Multimedia Presentions

معظ�م الع�روض الصفي�ة تك�ون متحرك�ة إذا احتوت 
عل�ى أش�كال وص�ور وأف�الم أو تس�جيالت صوتي�ة. 
تش�مل العروض الصفية المتعددة الوس�ائط اس�تعمال 
الصوتي�ات، وأجه�زة العرض فوق الرأس�ية، والتلفاز، 

والحواسيب، وغيرها.

Learn the skill تعلم المهارة
حدد النقاط الرئيسة في عرضك التقديمي الصفي، وأنواع 

الوسائط التي تفضل استعمالها لتوضيح هذه النقاط.
تأكد من معرفتك باس�تعمال األدوات التي سوف  �

ستعمل عليها.
باس�تعمال  � الصف�ي  التقديم�ي  الع�رض  حّض�ر 

األدوات واألجهزة عدة مرات.
اس�تفد من مس�اعدة مش�رف المختبر لتش�غيل أو  �

توصي�ل اإلض�اءة لك، وك�ن حريًص�ا على عمل 
عرضك التقديمي بمشاركته.

إذا كان ممكًن�ا فافح�ص األجهزة حت�ى تتأكد من  �
عملها بشكل جيد.

العرو�ش ال�شفية با�شتخدام الحا�شوب
Computer Presentations  
هناك العديد من برامج الحاس�وب التفاعلية المختلفة 
الت�ي تس�تطيع اس�تعمالها لدع�م عرض�ك الصف�ي. 
وكثير من الحواس�يب فيها محركات أقراص تس�تطيع 
تش�غيل األق�راص المدمج�ة)CD( وأق�راص األفالم 
الرقمي�ة )DVD(. وهناك طريقة أخرى تس�تخدم فيها 
الحاس�وب لمس�اعدتك ف�ي عرضك الصف�ي، وهي 
عمل عرض الش�رائح باس�تخدام برامج معينة تس�مح 

بحركات مميزة تضاف لما تقدمه.

Learn the skill تعلم المهارة
التقديمي�ة  الصفي�ة  الع�روض  عم�ل  إل�ى  باإلضاف�ة 
باس�تعمال الحاس�وب فإنك تحتاج إل�ى عدة أدوات، 
منها أدوات الصور التقليدية وبرامج الرسوم، وكذلك 
برام�ج تصميم الحركات الفنية، وأيًضا برامج التأليف 
والكتاب�ة التي يجمع بعضه�ا مع بعض لعمل متكامل. 
وم�ن المه�م أن تع�رف كي�ف تعم�ل ه�ذه األدوات ، 

وطرائق استعمالها.
في الغالب، يكون نقل األلوان والصور أفضل من  �

نق�ل الكلمات وحده�ا. لذلك اس�تعمل الطريقة 
المثلى لنقل تصميمك.

كرر العرض الصفي أكثر من مرة. �
كرر العرض الصفي باس�تعمال األدوات المتاحة  �

لك.
انتب�ه إل�ى الحض�ور، واس�تمر ف�ي انتباهك؛ ألن  �

الهدف من استعمال الحاسوب ليس مجرد تقديم 
العرض، وإنما لتساعد الحضور على فهم النقاط 

واألفكار التي يتضمنها عرضك الصفي.
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اتا يتحقق عندما يكون العدد النسبي للجزيئات 
يف منطقة مساوًيا لذلك العدد يف منطقة أخرى. 

اج�صام المصادة بروتينات تصنع اس�تجابة ملولد 
ضد حم�دد نتيجة اخلالي�ا اللمفية املعروف�ة باخلاليا 

البائية.

احماس امينية الوحدات البنائية للربوتينات.

ا�صتنتاج النتيجة املستخلصة من املالحظة.

امرا��س ي��ر المعدي��ة أم�راض ال تنتق�ل م�ن 
شخص إىل آخر، ومنها السكري والسطان.

امرا��س المعدية أمراض ناجتة عن الفريوس�ات 
أو البكتريي�ا أو األوليات أو الفطريات، وتنترش من 

املخلوق املصاب أو من البيئة إىل خملوق حي آخر.

امال المعدنية م�واد غري عضوي�ة تنظم العديد 
من التفاعالت الكيميائية.

اإنيم نوع من الربوتينات يّسع معدل التفاعالت 
الكيميائية يف اجلسم.

ان�صه��ار تغري حال�ة املادة م�ن احلال�ة الصلبة إىل 
احلالة السائلة.

ل من احت�اد أيون  اي��و الهيدروني��وم أي�ون تش�كَّ
هيدروجني وجزيء ماء.

الب�صترة عملية تس�خني الس�ائل إىل درجة حرارة 
معينة، بحيث تقتل معظم البكترييا فيه.

البالما جزء سائل من الدم يشكل أكثر من نصف 
ون معظمه من املاء. حجم الدم، ويتكَّ

البلع��وم أنب�وب يم�ر خالل�ه الطع�ام والس�وائل 
واهلواء.

التبخر عملية يتحول فيها السائل إىل غاز.

التجمد تغري حالة املادة من احلالة السائلة إىل احلالة 
الصلبة.

التري كمية امل�ذاب بالنس�بة إىل كمية املذيب يف 
املحلول. 

الت�صام عملية تتحول فيها امل�ادة الصلبة إىل غاز 
مبارشة.

الت�صخي��ن انتقال الطاقة احلرارية من جس�م درجة 
حرارته أعىل إىل جسم درجة حرارته أقل.

التع��ادل تفاع�ل محض وقاع�دة، وينت�ج عنه ملح 
وماء.

التغير الفييائ تغري حيدث لشكل مادة دون تغري 
تركيبها.

التقني��ة اس�تعامل املع�ارف املكتس�بة م�ن خ�الل 
التفكري العلمي وحل املش�كالت لتصنيع منتجات 

جديدة أو أدوات.

التكثف عملية يتحول فيها الغاز إىل سائل. 

التوتر ال�صطح قوى غري متوازنة تؤثر يف جزيئات 
سطح السائل.
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ره�ا  التوربي��ن جمموع�ة م�ن الش�فرات الت�ي يدوِّ
البخار لتدير املولد يف حمطة طاقة.

الثاب�� عام�ل يبقى ع�ىل حال�ه دون تغيري خالل 
مجيع مراحل التجربة.

الج�ص��م المصاد بروتني يصنع اس�تجابة ملولد ضد 
حمدد نتيجة اخلاليا اللمفية املعروفة باخلاليا البائية.

الحالب أنبوب يصل بني الكلية واملثانة.

الحرة الدودية حركة العضالت امللساء يف جدار 
املريء، وهي تساعد عىل نقل الطعام يف اجتاه املعدة.

الح�صا�صي��ة تفاعل جه�از املناعة بش�دة ضد املواد 
الغريبة.

 ،H+ م�ادة تطل�ق أيون�ات اهليدروجني سالحم
وتنتج أيونات اهليدرونيوم عند ذوباهنا يف املاء. 

الحمس امين الوحدة البنائية للربوتينات.

الحوي�ص��الت الهوائية جماميع م�ن األكياس ذات 
ج�دران رقيقة تش�به عناقي�د العنب توج�د يف هناية 

الشعيبات اهلوائية.

الخاصية الفييائية خاصية للامدة يمكن مالحظتها 
بحواسنا، دون تغري أو حماولة تغيري تركيب املادة.

الخلي��ة الكهروصوئي��ة أداة حتول طاقة اإلش�عاع 
مبارشة إىل طاقة كهربائية.

انثن�اءات إصبعي�ة الش�كل توج�د يف   الخم��الت
األمعاء الدقيقة تزيد مس�احة سطح االمتصاص يف 

األمعاء الدقيقة.

درجة الحرارة متوس�ط الطاقة احلركي�ة جلزيئات 
املادة.

الائبية قياس ملقدار املذاب الذي يمكن إذابته يف 
كمية حمددة من املذيب.

الرا�ص��ب م�ادة صلب�ة خترج م�ن املحلول بس�بب 
تفاعل كيميائي أو تغري فيزيائي.

الرق��م الهيدروجين مقي�اس حلمضي�ة أو قاعدية 
املحل�ول، وتت�درج قيمه من صف�ر إىل 14، بحيث 
تك�ون املحاليل ذات الرقم اهليدروجيني 7  متعادلة 

واألقل من 7 محضية واألكثر من 7 قاعدية.

ال�صائل مادة حجمها ثابت لكن شكلها غري ثابت، 
تأخ�ذ ش�كل اإلن�اء الذي توض�ع في�ه، ويمكن أن 

تتدفق من مكان إىل آخر.

الصري��ا األوعي�ة الدموية التي حتمل ال�دم بعيًدا 
عن القلب ومتتاز بجدراهنا السميكة املرنة.

الصعي��رات الدموية أوعية دموي�ة دقيقة تربط بني 
الرشايني واألوردة.

ال�صفائ الدموية أجزاء خلوية غري منتظمة الشكل 
تس�اعد ع�ىل جتلط ال�دم ويوجد يف امللم�رت املكعب 

الواحد من الدم 400.000 صفيحة تقريًبا.
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الصاب��ط معي�ار يس�تعمل يف التجرب�ة م�ن أج�ل 
املقارنة.

الصغ��ط الق�وة املؤثرة يف س�طح ما مقس�ومة عىل 
مساحة هذا السطح.

الطاقة القابلية إلحداث تغيري.

اقة اإصعاع الطاقة التي حيملها الضوء.

الطاق��ة الحراري��ة طاق�ة جلمي�ع األجس�ام تزداد 
بازدياد درجة حرارة اجلسم.

الطاقة الحرية طاقة جسم بسبب حركته.

الطاقة الكهربائية طاقة حيملها التيار الكهربائي.

الرواب�ط  يف  خمتزن�ة  طاق�ة   الكيميائي��ة الطاق��ة 
الكيميائية. 

الطاق��ة المتج��ددة طاق�ة يت�م التعوي�ض عنه�ا 
باستمرار. 

الطاق��ة النووية طاقة أنوي�ة ال�ذرات. وهي طاقة 
ناجت�ة ع�ن انقس�ام بالي�ني أنوي�ة ذرات اليورانيوم 

بتفاعالت االنشطار النووي.

اقة الوصع طاقة خمتزنة يف جسم نتيجة موضعه.

الطرائق العلمية اإلجراءات التدرجيية واخلطوات 
املنظمة حلل مشكلة علمية.

العص��الت اإرادي��ة عض�الت يمك�ن التحكم يف 
حركتها.

تلقائيًّ�ا  تتح�رك  عض�الت   الالإرادي��ة العص��الت 
وال  نستطيع التحكم يف حركتها.

العلم أسلوب دقيق لفهم العامل من حولنا. 

الغا مادة ليس هلا شكل أو حجم حمددان؛ وتتحرك 
جزيئاهتا بسعة عالية يف مجيع االجتاهات.

الفرصية عبارة يمكن اختبارها.

الفيتامينات مواد غذائية عضوية حيتاج إليها اجلسم 
بكميات قليلة للنمو، وتنظيم وظائفه، والوقاية من 

بعض األمراض.

 ،H+ م�واد تس�تقبل أيون�ات اهليدوجني القاعدة
ن أيونات اهليدروكسيد عند ذوباهنا يف املاء.  وتكوِّ

قان��و حف الطاقة ينص عىل أن الطاقة يمكن أن 
يتغري شكلها، لكنها ال تفنى وال تستحدث.

قان��و حف الكتل��ة ينص ع�ىل أن امل�ادة ال تفنى 
وال تس�تحدث. ونتيج�ة لذلك فإن كتل�ة املواد قبل 
ح�دوث تغ�ري فيزيائ�ي أو كيميائي تكون مس�اوية 

لكتل املواد الناجتة بعد التغري.

الق�صب��ة الهوائي��ة: ممّر هوائ�ي يصل ب�ني احلنجرة 
والرئتني يتكون من حلقات غرضوفية غري مكتملة.

ب��ات الهوائية أنبوبان قص�ريان يوجدان يف  ي ص� الق
اجلزء الس�فيل من القصبة اهلوائية يدخل أحدمها إىل 

إحدى الرئتني، واآلخر إىل األخرى.
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قوة الدع قوة تؤثر إىل أعىل يف اجلس�م املوجود يف 
مائع. 

القوة الكهرومائية اس�تخدام املاء مصدًرا للطاقة؛ 
من أجل توليد الكهرباء. 

الكاص��ف مركب يتغري لون�ه باختالف قي�م الرقم 
اهليدروجين�ي pH عندما يتفاعل مع حماليل محضية 

أو قاعدية.

الكثاة كتلة اجلسم مقسومة عىل حجمه. 

الكربوهيدرات مادة غذائية، وهي املصدر الرئيس 
للطاقة يف اجلسم.

الكيمو���س س�ائل كثي�ف الق�وام ينتج ع�ن هضم 
الطعام يف املعدة.

اللوجة ممانعة املائع للجريان.

اللمف الس�ائل النس�يجي عندما ينتقل إىل األوعية 
اللمفي�ة، وحيتوي عىل اخلالي�ا اللمفية باإلضافة إىل 

املاء واملواد املذابة.

المادة كل يشء يشغل حيًزا من الفراغ وله كتلة.

الم��ادة ال�صلبة م�ادة هلا ش�كل وحجم حم�ددان، 
والرواب�ط ب�ني جزيئاهتا كب�رية، وتتح�رك جزيئاهتا 

باالهتزاز.

الم��ادة النقية م�ادة تركيبها ثاب�ت، وتتغري هويتها 
فقط بالعمليات الكيميائية.

مب��دا ارخميد���س ق�وة الدف�ع املؤث�رة يف اجلس�م 
تساوي وزن املائع املزاح من قبله. 

مبدا با�صكال ينص عىل أنه عند التأثري بقوة يف مائع 
حمص�ور، تنتقل الزي�ادة يف الضغط إىل أج�زاء املائع 

كلها بالتساوي.

المتغي��ر التاب��ع املتغ�ري أو الناتج ال�ذي ُيقاس يف 
التجربة.

المتغي��ر الم�صتق��ل العام�ل الوحي�د ال�ذي يغرّيه 
ب يف التجربة. املجرِّ

المثان��ة عض�و عض�يل مرن خي�زن الب�ول إىل حني 
إخراجه من اجلسم.

المحلول خملوط متجانس تتوزع عنارصه ومركباته 
بالتس�اوي ع�ىل املس�توى اجلزيئي دون أن تتش�كل 

بينها روابط كيميائية.

المحل��ول المائ املحل�ول ال�ذي يكون في�ه املاء 
مذيًبا. 

المحل��ول المصب��ع املحل�ول الذي حي�وي الكمية 
الكلي�ة م�ن امل�ذاب التي يمكن�ه إذابته�ا يف ظروف 

معينة.

المخل��و ير المتجان�س املخلوط الذي ال متتزج 
فيه املواد بشكل منتظم .

المخل��و المتجان���س املخل�وط الذي متت�زج فيه 
املواد متاًما. 
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الما امل�ادة التي تذوب يف م�ادة أخرى، وتبدو 
كأهنا اختفت.

الميب املادة التي تذيب املذاب.

الم�صادر ير المتجددة مصادر طبيعية، تنفد أرسع 
من جتددها، ومنها البرتول واملعادن والفلزات.

الم�صادر المتجددة أي م�ورد طبيعي يعاد تدويره 
د باستمرار. أو يتجدَّ

المالحظة معلومات يتم احلصول عليها باستعامل 
احلواس.

المناعة اصطناعية املناعة التي يكتس�بها اجلس�م 
أنتجته�ا  الت�ي  املض�ادة  باألجس�ام  حيق�ن  عندم�ا 

حيوانات أخرى.

المناع��ة الطبيعي��ة املناعة التي يكتس�بها اجلس�م 
عندما يصنع أجساًما مضادة استجابة ملولد الضد.

الم��واد الغائي��ة م�واد توج�د يف الطع�ام وتزود 
اجلس�م بالطاق�ة وامل�واد الرضوري�ة الالزم�ة لنم�و 

اخلاليا وتعويض التالف منها.

مول��د الصد جزيئات معقدة ال تنتمي إىل اجلس�م.
لد الكهربائ األداة التي حتول الطاقة احلركية  المو

إىل طاقة كهربائية.

ن من بقايا  النفط مورد طبيع�ي غري متجدد، تك�وَّ
خملوق�ات بحري�ة حي�ة دقيق�ة طمرت من�ذ ماليني 

السنني يف قرشة األرض. 

الهيموجلوبي��ن جزيء حيم�ل األكس�جني لينقله 
من الرئتني إىل خاليا اجلسم، ويوجد داخل كريات 

الدم احلمراء.

الوح��دات انبوبية الكلوية النفري��دات أنابيب 
ملتوية تش�كل الوحدات البنائي�ة والوظيفية للكلية 
وتتك�ون من تركيب كأيس الش�كل وتركيب أنبويب 

ُيسمى القناة.

الوري��د األوعية الدموي�ة التي حتمل ال�دم يف اجتاه 
القلب.

ل  الوقود احفور مصدر من مصادر الطاقة تشكَّ
يف الق�رشة األرضي�ة منذ ماليني الس�نني، ويش�مل 

الفحم احلجري والنفط والغاز الطبيعي. 




