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اْلُمْحَتَوياُت
َفحاُت الصَّ روُس الدُّ

11 المقّدمة
13 ُة ِل واْلِكفاياُت اْلخاصَّ راِسيِّ اْلوَّ ُة لِْلَفْصِل الدِّ ِميَّ َعلُّ اْلَوْحَداُت التَّ
14 ٌة إْرشاداٌت عامَّ

ُة ِميَّة : اْلَكائَِناُت اْلَحيَّ َعلُّ اْلَوْحَدُة التَّ
18 Mi^kqp ْرُس: اْلنَباَتاُت الدَّ
22 Ciltbofkd mi^kq ْهرّي باُت الزِّ ْرُس: اْلنَّ الدَّ
27 >kfj^ip ْرُس: اْلَحَيَوانَاُت )1( الدَّ
39 >kfj^ip ْرُس: اْلَحَيَوانَاُت )2( الدَّ

48 ِة ِمْن َحْولَنا ُة ِفي اأَلْنِظمِة اْلبِيِئيَّ َبَكاُت اْلِغَذائِيَّ ُة َوالشَّ َلِسُل اْلِغَذائِيَّ ْرُس: السَّ الدَّ
Clla `e^fkp ^ka clla tb_p fk qeb b`lpvpqbjp ^olrka rp

ُة ُة - اْلْنِظَمُة اْلبيئِيَّ يَّ حِّ عاَيُة الصِّ ُة: الرِّ ِميَّ َعلُّ اْلَوْحَدُة التَّ
58 Elt ql q^hb `^ob lc lro eb^iqe< تِنا؟ ْرُس: َكْيَف َنْعَتني بِِصحَّ الدَّ
65 Elt ql q^hb `^ob lc lro qbbqe< ْرُس: َكْيَف َنْعَتني بِأْسنانِنا؟ الدَّ
72 S^``fk^qflk molqb`qfkd rp ْرُس: التَّْطعيُم َيْحمينا الدَّ
75 S^``fk^qflk `boqfcf`^qbp ْرُس: َشهاداُت التَّْطعيِم الدَّ
78 Eb^iqe pvpqbj يُّ حِّ ْرُس: النِّظاُم الصِّ الدَّ
83 Te^q fp qeb b`lpvpqbj< ؟ ْرُس: ما ُهَو النِّظاُم اْلبيئِيُّ الدَّ
89 Te^q ^ob qeb qvmbp lc b`lpvpqbjp< ْرُس: ما ِهَي أْنواُع اأْلْنِظَمِة اْلبيئِيَِّة؟ الدَّ
99 Te^q ^ob qeb `e^kdbp fk b`lpvpqbjp< راُت في اأْلْنِظَمِة اْلبيئِيَِّة؟ َغيُّ ْرُس: ما ِهَي التَّ الدَّ

104 عاِب اْلَمْرجانِيَِّة؟ ُة َعلى الشِّ راُت اْلبيئِيَّ َغيُّ ُر التَّ ْرُس: َكْيَف ُتَؤثِّ الدَّ
Elt al bksfolkjbkq^i `e^kdbp ^ccb`q `lo^i obbcp<

109 Elt ql j^fkq^fk lro b`lpvpqbj< ؟ ْرُس: َكْيَف ُنحاِفُظ َعلى نِظاِمنا اْلبيئِيِّ الدَّ





اْلُمْحَتَوياُت
َفحاُت الصَّ روُس الدُّ

ُة: اْلْرُض ِميَّ َعلُّ اْلَوْحَدُة التَّ
120 Te^q ^ob qeb B^oqe%p proc^`b clojp< ْرُس: ما ِهَي أْشكاُل َسْطِح اأْلْرِض؟ الدَّ

128 ِق اْلماِء فيِه؟ ِل َتَدفُّ ُر ُوجوُد ُصخوٍر في َمْجرى َنْهٍر َعلى ُمَعدَّ ْرُس: َكْيَف ُيَؤثِّ الدَّ
Elt albp qeb mobpbk`b lc ol`hp fk ^ pqob^j ^ccb`q qeb o^qb lc t^qbo cilt<

132 Elt albp qeb cilla e^mmbk< ْرُس: َكْيَف َيْحُدُث اْلَفَيضاُن؟ الدَّ
138 B^oqe i^vbop ^ka qeb cloj^qflk lc sli`^klbp ْرُس: َطَبقاُت اأْلْرِض َوَتْكويُن اْلَبراكيِن الدَّ

143 Te^q ^ob qeb qvmbp lc ol`hp< خوِر؟ ْرُس: ما أْنواُع الصُّ الدَّ
148 Elt albp qeb b^oqenr^hb e^mmbk< ْلزاُل؟ ْرُس: َكْيَف َيْحُدُث الزِّ الدَّ
152 Qeb bccb`qp lc cillap ^ka sli`^klbp ْرُس: آثاُر اْلَفَيضاناِت واْلَبراكيِن الدَّ

157 الِزِل َوُطُرُق التَّعاُمِل َمَعها ُة لِلزَّ ْلبِيَّ ْرُس: اآلثاُر السَّ الدَّ
Kbd^qfsb bccb`qp lc b^oqenr^hbp ^ka t^vp lc ab^ifkd tfqe qebj

162 Tfkap ^ka t^qbop ^iqbo qeb proc^`b lc qeb b^oqe َراِن َسْطَح اأَلْرِض )1( َياُح َواْلِمَياُه ُتَغيِّ ْرُس: الرِّ الدَّ
166 Tfkap ^ka t^qbop ^iqbo qeb proc^`b lc qeb b^oqe َراِن َسْطَح اأَلْرِض )2( َياُح َواْلِمَياُه ُتَغيِّ ْرُس: الرِّ الدَّ
172 Clppfip ْرُس: اأَلَحاِفْيُر الدَّ

ُة: اْلُعلوُم اْلُمَتكاِمَلُة ِميَّ َعلُّ اْلَوْحَدُة التَّ
184 Fkqbdo^qba p`fbk`bp ْرُس: اْلُعلوُم اْلُمَتكاِمَلُة الدَّ

ُة: َمْشروُع ااِلْستِْقصاِء اْلِعْلِميِّ ِميَّ َعلُّ اْلَوْحَدُة التَّ
188 Qeb cfopq p`fbkqfcf` fknrfov molgb`q ُل ْرُس: َمْشروُع ااِلْستِْقصاِء اْلِعْلِميِّ اأْلوَّ الدَّ

204 Dilpp^ov ُة اْلُمْصَطَلحاُت اْلِعْلِميَّ

208 Obcbobk`bp ^ka Obplro`bp اْلَمراِجُع واْلَمصاِدُر
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المقّدمة

بسم الّله الرحمن الرحيم

المرحلة  في  تعّلموه  ما  المتعّلمين على  تعّلم  في  االبتدائية  المرحلة  تعتمد 

التعّلم  على  التركيز  مع  العلوم  لماّدة  الخبرات  من  المبكرة  الطفولة  من  السابقة 

ورعاية  الساسية  التعّلمية  العادات  واكتساب  دائمة  ككفاية  الحياة  مدى  الدائم 

االهتمام  مع  والحركي،  والعاطفي  واالجتماعي  والذهني  الشخصي  التطّور 

الخاّص ببناء المواقف اإليجابية نحو التعّلم.

دور  تعزيز  إلى  الكفايات  على  القائم  الكويتي  الوطني  المنهج  سعى  ولقد 

التعّلم،  محور  المتعّلم  يكون  أن  فلسفته  محاور  أهّم  وجعل  التعّلم  في  المتعّلم 

والقيم،  واالّتجاهات  المهارات  اكتساب  أو  المعارف  بتعّلم  التعّلم  أجاء  سواء 

فكّلها تنصّب في تكوين شخصية المواطن الصالح القادر على التفاعل والمشاركة 

ًقا االكتفاء الذاتي لوطنه اقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا. في مجتمعه ومحقِّ

والمهارات  المعارف  من  متكاملة  نظم  أنّها  على  الكفايات  تعريف  ويتّم 

والمواقف والقيم والمعتقدات التي يتّم تطويرها من خالل التعليم النظامي وغير 

النظامي. إّنها تتيح لألفراد أن يصبحوا أشخاًصا مسؤولين ومستقّلين، قادرين على 

الحياة  في  مقبول  بشكل  والعمل  المتنّوعة  المشكالت  من  للعديد  حلول  إيجاد 

اليومية بحسب معايير الجودة وفًقا لمعايير الداء. 
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فمن خالل المنهج الوطني الكويتي، يستطيع الفرد أن يطّور ثالثة أنواع من 

الكفايات: الكفايات الساسية - الكفايات العاّمة - الكفايات الخاّصة.

الوطني  المنهج  وتطّلعات  وفلسفة  فكر  ترجمة  إلى  المؤلِّفون  سعى  ولقد 

الرابع  للصّف  التعّلم  ومنهج  كتاب  خالل  من  الكفايات  على  القائم  الكويتي 

االبتدائي لماّدة العلوم، ليكون خير معين للمعّلم لداء مهاّمه ومساندته في دوره 

العلمي  العلوم والبحث  التعّلم متعة للمتعّلمين وتحبيبهم بماّدة  الكبير في جعل 

من خالل المشاريع العلمية.

آملين أن نساهم بشكل فّعال لتحقيق الغايات المرجّوة من المنهج الوطني 

الكويتي في الميدان التربوي.

المؤلِّفون
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ُة ِل واْلِكفاياُت اْلخاصَّ راِسيِّ اْلوَّ ُة لِْلَفْصِل الدِّ ِميَّ َعلُّ اْلَوْحداُت التَّ

ُتَميُز  اَلتِي  واْلِسُلوِكيِة  اْلِفيْزيائِيِة  اْلَخَصائِِص  َوَشِرُح  ُمَقاَرْنُة   )1( ُمَساْنُد 
َواأْلَِسَمْاِك  َواْلِطُيْوِر  َرْاِت  )اْلَحَشْ اْلَحَيِة  ْللَكْائَِنْاِت  اْلَرئِيِْسيُِة  اْلَمْجٌمْوَعاُت 

َواْلَثْديَِيْاَت َواْلَزَوْاِحِف َواْلَنَبْاَتاِت اْلِزْهِرَيِة(
ةُ ِميَّ َعلُّ اْلَوْحَدُة التَّ

ِة. يَّ حِّ عاَيِة الصِّ ِة والرِّ حَّ ِة لِلصِّ ُف َوَشْرُح اْلَخصائِِص اْلهامَّ )1-1( َتَعرُّ

ةُ ِميَّ َعلُّ َمِن.اْلَوْحَدُة التَّ َرها َعْبَر الزَّ َة اْلُمْخَتِلَفَة َوَتَغيُّ ُف اأْلْنِظَمَة اْلبيئِيَّ )2-1( َيَتَعرَّ

تِنا واْلُمحاَفَظِة َعلى اأْلْنِظَمِة اْلبيئِيَِّة. ُر قيَمَة اْلحاَجِة لِْلِعناَيِة بِِصحَّ )1-4( ُيَقدِّ

ُف َوَيِصُف طبوغرافيا اأْلْرِض. )1-2( َيَتَعرَّ

ةُ ِميَّ َعلُّ اْلَوْحَدُة التَّ

ِة  بيِعيَّ ُم َنموَذًجا َوَيِصُف باِطَن اأْلْرضِ َوُحدوَث اْلَكواِرِث الطَّ )1-1(  ُيَصمِّ
َوُخُطواِت َتْقليِل أَثِرها َعلى َحياتِنا اْلَيْوِميَِّة.

بِاْلَكواِرِث  اْلُمْرَتبَِطِة  اآلِمَنِة  اْلُمماَرساِت  لَِتْكويِن  اْلحاَجَة  ُر  )2-4(  ُيَقدِّ
ِة واْلِعناَيِة بِها. بيِعيَّ الطَّ

ْرِض  اأْلَ َسْطَح  َراِن  ُتَغيِّ ْمَطْاِر  َواأْلَ اْلِرَيْاِح  َأْثُر  َوَتْوِضْيُح  ُف  َتَعرُّ   )2 )ُمَسْانُِد 
َحْاِفْيِر َواأْلَ

ُر َعِن اْلَمْعلوماِت َوااِلْكتِشافاِت بَِشْأِن عاَلِمنا ِمْن ِخلِل اْستِْخداِم  )1-5(  ُيَعبِّ
ِة اأْلُْخرى. راِسيَّ ِم اْلَموادِّ الدِّ اْلَمْعِرَفِة واْلَمهاراِت اْلُمْكَتَسَبِة ِمْن َتَعلُّ ةُ ِميَّ َعلُّ اْلَوْحَدُة التَّ

ِة بيِعيَّ ُم َنموَذًجا َوَيِصُف باِطَن اأْلْرضِ َوُحدوَث اْلَكواِرِث الطَّ )1-3(  ُيَصمِّ
َوُخُطواِت َتْقليِل أَثِرها َعلى َحياتِنا اْلَيْوِميَِّة. ةُ ِميَّ َعلُّ اْلَوْحَدُة التَّ

13
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ٌة اإْر�شاداٌت عامَّ

َبْنُد اْلْنِشَطِة:

ٌة لَِتْحقيِق  ْنفيِذ، َوِهَي ُمِهمَّ ِم ِهَي ُمْلَزَمٌة بِالتَّ اْلْنِشَطُة اْلواِرَدُة في ِكتاِب اْلُمَتَعلِّ
ِة َوِمْعياِر اْلَمْنَهِج. اْلِكفاَيِة اْلخاصَّ

َبْنُد اْلِكتاَبِة:

ِة في التَّواُصِل  َغِة اْلَعَربِيَّ ميَن َعلى اْستِْخداِم اللُّ ُهَو َبْنٌد ُمِهمٌّ لَِتْطويِر ُقْدَرِة اْلُمَتَعلِّ
ُجَمٍل  َتْكويِن  في  اْلَكِلماِت  َيْسَتْخِدَم  أْو  َتْقريًرا،  َيْكُتَب  أْو  َرْأيِِه  َعْن  َر  لُِيَعبِّ ِن  اْلُمَدوَّ

ِد َتْكراِر اْلَكِلماِت اْلَجديَدِة َكما في الّسابِِق. ُر ُقُدراُتُه بُِمَجرَّ ٍة، َوبِذلَِك َتتََطوَّ ِعْلِميَّ

َم: َبْنُد أْقَرُأ ِلَتَعلَّ

َتمَّ  لِذلَِك  ِم،  َعلُّ والتَّ اْلِعْلِم  أداُة  َوِهَي  ِة،  اْلساِسيَّ َغِة  اللُّ َمهاراِت  ِمْن  اْلِقراَءُة 
ِم  َعلُّ ُف لِْلُحصوِل َعلى اْلَمْعلوماِت ِمْن َمصاِدِر التَّ َتْخصيُص َبْنٍد واِضٍح َلها، َوُيَوظَّ
ٍل َنَظًرا  ، َوَلَقْد َسعى اْلُمَؤلِّفوَن إلى َتْوضيِحِه بَِشْكٍل ُمَفصَّ َوِمْنها اْلِكتاُب اْلَمْدَرِسيُّ

ْطبيِق بَِشْكٍل َسليٍم. ِة التَّ يَّ ِلَهمِّ

َبْنُد التَّْصميِم:

ِة َحْيُث َسَيتِمُّ َتْأكيُدها في أْنِشَطٍة  ِم اْلَمْرَحَلِة ااِلْبتِدائِيَّ ٌة لُِمَتَعلِّ ِهَي َمهاَرٌة ُمِهمَّ
َمْطِوّياٍت،  أْو  بوستراٍت  َتْصميِم  ِعْنَد  ِمْنها:  واِضٍح،  بَِشْكٍل  فيها  َتْظَهُر  َدٍة  ُمَحدَّ

. َوَكذلَِك في ِخالَل َمْرَحَلِة َتْصميِم اْلَمْشروِع اْلِعْلِميِّ ااِلْستِْقصائِيِّ
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: َبْنُد النَّشاِط اْلَمْنِزلِيِّ

بَِبْعِض  َبْعِضِهْم،  أْو  ِهْم  ُكلِّ ميَن،  اْلُمَتَعلِّ لَِتْكليِف  ِم  لِْلُمَعلِّ ُمْقَتَرحاٍت  ُم  ُيَقدِّ
ُم  َعلُّ اْلْنِشَطِة لَِيكوَن اْلَهَدُف ِمْنها َتْعريُف التَّراُبِط َبْيَن اْلَبْيِت واْلَمْدَرَسِة ِمْن َحْيُث التَّ

ُمها. ُة اْلَمْعلوماِت الَّتي َتمَّ َتَعلُّ َوَوظيِفيَّ

ْمُت: َبْنُد أْرُبُط ما َتَعلَّ

ٍة، َوَيتِمُّ فيِه َتْهيَِئُة َتْدريباٍت  ِميَّ عاَدًة ما َيْظَهُر هذا اْلَبْنُد في آِخِر ُكلِّ َوْحَدٍة َتَعلُّ
ُم ِخالَل  َمُه اْلُمَتَعلِّ ٍة َتْعَمُل َعلى َرْسِم اْلَعالَقِة اْلواِضَحِة َبْيَن ُكلِّ ما َتَعلَّ َوَخرائَِط ِذْهنِيَّ

هِذِه اْلَوْحَدِة َوبَِشْكٍل ُمَترابٍِط.

ِة: ْقويِميَّ َبْنُد اْلْسئَِلِة التَّ

َم َعلى  اْلُمَعلِّ َبْنٌد َيْحوي َمْجموَعًة ِمَن اْلْسئَِلِة والتَّْدريباِت الَّتي ُتساِعُد  ُهَو 
ِق اْلِمْعياِر، َوَيْبُرُز  ِم َوأْيًضا َمدى َتَحقُّ َعلُّ ميَن َوُمْسَتواُهْم في َتْحقيِق التَّ ُمتاَبَعِة اْلُمَتَعلِّ

ِة. ِميَّ َعلُّ روِس واْلَوَحداِت التَّ في آِخِر الدُّ
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ةُ اْلكاِئناُت اْلَحيَّ
Lod^kfpjp

ةُ ِميَّ َعلُّ اْلَوْحَدُة التَّ
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ْر�ُس الدَّ
Mi^kqp

نَباَتاُت الَّ

Lod^kfpjp ُة اْلَكائَِناُت اْلَحيَّ
َتْصنَِيِفهــا إَِلــى  َأّدى  ــا  ِممَّ َوَخَصائَِصَهــا،  ِصَفاتَِهــا  فــِي  َوَتْخَتِلــُف  ــُة  اْلَحيَّ اْلَكائَِنــاُت  ُع  َتَتَنــوَّ

َاآَلتِــي: ــِط  بالْمَخطَّ ــٌح  ُمَوضَّ ُهــَو  َكَمــا  لَمْجُموَعــاٍت 

ُة اْلَكائَِناُت اْلَحيَّ

اْلَحَيَواَناُت نَباَتاُت اَلِْنَساُن الَّ

ــَا  ــا َم ــٍة؛ َفِمْنَه ــْن ُكلِّ ِجَه ــا ِم ــُط بَِن ــاُت ُتِحْي اْلّنَباَت
ــِة. ــى اْلَيابَِس ــُت َعَل ــَا َيْنُب ــا َم ــاَء َوِمْنَه ــِي اْلَم ــُت ف َيْنُب

النَّشاُط )1(

ــِذِه  ــَماَء َه ــْب َأْس ــَزاِء، َواْكُت ْج ــل اأْلَ ــا ُمْكَتِم ــًا َزْهِريًّ ــْم َنَبات اْرُس
ــَزاء. اأَلْج

َنباِت؟ ُع َأْن َيْحُدَث إَِذا ُقْمَنا بَِقْطِع ُجُذوِر الَّ َماَذا َتَتوقَّ

Mi^kqp اْلنَباَتاُت

мвжт ъ ̪Ϥмвт
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ِح َأْدَناُه: يَفَة ُكلِّ ُجْزٍء بُِصَوٍرة ُمْخَتَصَرٍة َواْرُسْم َشْكَل اْلُجْزِء في اْلَجْدَوِل اْلُمَوضَّ ْد َوِظْ َحدِّ

ْكُل(اْلَوِظيَفُةاْلُجْزُء ْسُم )الشَّ الرَّ

اْلُجُذوُر

اُق َالسَّ

اأْلْوَراُق

اأَلْزَهاُر

النَّشاُط )2(

، َواْرُســْمَها لَِتوِضيــِح َتَسْلُســِل َدْوَرِة اْلَحَيــاِة  اِقَصــَة ِمــْن َمَراِحــِل الّنْمــوِّ اْكُتــِب اْلَمَراِحــَل َاَلنَّ
 : ِحيَحــة لَِنبــاٍت َزْهــريٍّ الصَّ

1- اْلَبْذَرُة

  -2
ُنُموُّ اْلُجُذوِر 

إَِلى َأْسَفَل 
اِق إَلى  َوالسَّ

َأْعَلى

3- اْلَباِدَرُة
ُظُهوُر ............................

  -4
َكاُثِر  اَيُة التَّ ُظُهوُر اأَلْزَهاِر َوبَدِ

َهِريِّ الزَّ

ϣϠϼϦЮϝϠ ϤϝϠжЮϜ ϤϠϪϦ
 ̭ϝвЮϜ ЬЊмт - ϤϝϠжЮϜ ̭ϜϾϮϒ Ьвϲт
ϤϝϠжЮϜ ̭ϜϾϮϒ ЙтвϮ пЮϖ ̭ϜϺПЮϜм



ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

ا َيِلي: ِحيَحَة ُثمَّ َأِجْب َعْن َما ُهَو َمْطُلوٌب ِفي ُكلٍّ َممَّ اْخَتر اْلَِجاَبَة الصَّ

َوُر: ُر َعْنَها الصُّ تِي ُتَعبِّ 1- اْلَمْرَحَلُة الَّ
 َبْذٌر
 َباَدٌر

ُموِّ  َنَباٌت ُمْكَتِمُل النُّ
 َبْذَرٌة َتْنِبُت

ْد َأَهمَّ َخَواصِّ اْلَمْرَحَلِة الُمْخَتاَرِة. 2- َحدِّ

ِة ُصْنِع اْلِغَذاِء، َوُهَو: 3- َأَحُد َأْجَزاِء الّنَباِت َضُروِريٌّ لَِعَمليَّ

 اْلَوَرَقُة    الُجُذوُر
ْهَرُة اُق    الزَّ  السَّ

ِحيُح لِدَورِة َحَياِة َنَباٍت َزْهريٍّ  ُهَو: ْرتيُِب الصَّ 4- التَّ

 )أ، ب، د، ج(   )ج، ب، د، أ(
 )ب، ج، د، أ(   )د، ب، أ، ج(

أ

ج

ب

د
20
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َمٌة. ْسُم الَبَيانِيُّ َنَبْاَتًا ُمْزِهَرًا، َأرْبَعَة َمْن َأْجَزائِه ُمَرقَّ ُيْظِهُر الرَّ

5- ِفي اْلَجْدول َأْدَناُه، اْكُتِب اْسَم ُكلِّ ُجْزٍء، واْذُكْر َوظيَفَتُه.

 َوِظيَفُة اُلُجْزِء اِْسُم اْلُجْزِءَرْقُم اَلُجْزِء

1

2

3

4

1

2

3

4



22

ْر�ُس الدَّ
Ciltbofkd mi^kq

ْهرّي باُت الزِّ اْلنَّ

ِمْنهــا  ولِــُكلٍّ  َبْيَنَهــا،  ِفيَمــا  َباَتــاُت  اْلنَّ َتْختِلــُف 
اْلُمْزِهــَرُة  َباَتــاُت  النَّ اأَلْنــَواِع  َهــِذِه  وِمــْن  َأْنواُعــُه، 
َباَتــاُت اْلُمْزِهــَرُة  نَباَتــاُت َغْيــُر اْلُمْزِهــَرِة َتْخَتِلــُف النَّ َوالَّ
َوَتْرِكيــِب  َأْوَراِقَهــا  َوَشــْكِل  َشــْكِلَها  َحْســِب  َعَلــى 

ِة. اْلَمعَيشــيَّ َوبِيَئتَِهــا  َأْزَهاِرَهــا 

النَّشاُط )1(

ْهَرِة، َواْرُسْمَها ِمع ِكَتابِة َأْسَماِء َأْجَزائِها. ْص َأْجَزاَء الزَّ َتَفحَّ
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ــداِة  ــَن السَّ ــاِح ِم َق ــُوب اللِّ ــل ُحُب َتْنَتِق
ة ُطــُرٍق ُمْخَتِلفــٍة  َوَتُكــوُن  اَلــى اْلَمَتــاِع بِِعــدَّ
َأو  يــاح  الرِّ َأو  اْلَحَشــَراِت  َطِريِــق  َعــْن 

ُة بِـ   ى اْلَعَمِليَّ اْلَماِء، ُوَتسمَّ

ُل  قاح بُِبوَيْضٍة َوَتَتَشكَّ ُة َحبِيَبِة اللِّ َتتَِّحُد َخليُّ
اْلَبْذَرُة.

ى َذلَك بـِ  ُيَسمَّ

ْلِقْيُح 1- التَّ

2- اِلْخَصاُب

3- َتْذُبُل اْلَبَتَلُت َوَتْسُقُط َبْعَد َتَكّوِن الثَّمرِة.

َن  لُِتَكــوِّ َمــَرُة  الثَّ َتْكَبــُر   -4
. ُنمــوِّ الُّ ُمْكَتِمَلــة  َثَمــَرًة 

النَّشاُط )2(

، َواْرُســْمَها لَِتوِضيِــح َتَسْلُســِل َدْوَرِة اْلَحَيــاِة  اِقَصــَة ِمــْن َمَراِحــِل الّنُمــوِّ اْكُتــِب اْلَمَراِحــَل َاَلنَّ

: ِحيَحــة لَِنبــاٍت َزْهــريٍّ الصَّ

َمَرِة َتَكّوُن الثَّ
   

ْلِقْيُح واإِلْخَصاُب التَّ

14

قارن وقابل بين أزهار النباتات الزهرية الموضحة بالصور واكتب تعميمًا مناسبًا.

أين تعيش النباتات المزهرة ؟ وما الظروف المناسبة لنموها ؟ 
أكمل الجدول اآلتي :

العنبالفراولةالنخلةالذرةوجه المقارنة

الحقول والمزارع........................الصحارى والمزارع........................البيئة المعيشية

........................معتدلة إلى باردة........................معتدلة إلى حارةالحرارة

شكل الزهرة

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

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

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

نشاط ) ٢ (

نشاط ) 3 (

زهرة نبات
الفراولة

زهرة نبات
الكوسا

زهرة نبات
التفاح

زهرة نبات
الباذنجان

َوِر َواْكُتْب َتْعِمْيَمًا ُمَنْاِسَبًا ْحِة بِاْلصُّ ْهِرَيِة اْلُمَوضَّ َبْاَتْاِت اْلزَّ َقْاِرْن َوَقْابِْل َبيَِن َأْزَهْاِر اْلنَّ

النَّشاُط )3(



ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

بِــاِت اْلَفَراوَلــِة  َأَخــَذا  َلــَدى ُكلِّ ِمــْن َخالِــٍد َوَمْرَيــَم َشــَتَلٌت لنَِ
ــُروِر  ــَد ُم ــِة َبْع ــاِت اْلَفَراوَل ــة َنبِ ــا بَِرَعايِ ــْن َوَقاَم ــْتَلَتْيِن اْلُمَتَماثِلَتيِ الشُّ
ــٍد  ــا َأنَّ َنبــات َخالِ ــِن َواَلَحَظ ْبَتَتْي ــِة النَّ ــا بُِمَقَارن ــِت، َقاَم ــِض اْلوْق َبْع

ــَك. ــى َذلِ ْت إِل ــي َأدَّ ت ــِة الَّ َع ــَباِب الُمَتَوقَّ ِد َاأَلْس ــدِّ ــُم َع ــْم َيْن َل

هَرِة اْلَكاِمَلِة. اِقَصِة  واْكُتْب َأْسَماَء اأَلْجَزاِء اأَلْرَبَعِة للزَّ ْهَرِة النَّ 2- َأْكِمْل َأْجَزاَء الزَّ

   -1

24
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َورِة َأْدناُة. ٌح ِفي الصُّ 3- اَلَحَظْت َمْرَيُم َأنَّ اْلَحَشَراِت َتْأُكُل َأْوَراَق َأْشَجاِر اْلَوْرِد َكَما ُهَو ُمَوضَّ

ــَد  ــٌد َأنَّ ُمبِي ــا َخالِ ــا َأُخوَه ــَراِت، َفَأْخَبرَه ــِل اْلَحَش ــِد لَِقْت ــتِْخَداِم اْلُمبِي ــُط الْس ــُم ُتَخطِّ ــْت َمْرَي َكاَن
ــِة. ــي اْلَحديَق ــَرِة ِف ــاِت اْلُمْزِه َباَت ــِض النَّ ــَدًة لَِبْع ــَرى ُمِفي ــرَاٍت ُأْخ ــُل َحَش ــْد َيْقُت ــَراِت َق اْلَحَش

َباَتاِت اْلُمْزِهَرِة؟ ا لِلنَّ اَذا ُيَعدُّ َبْعُض اْلَحَشَراِت ُمِهمَّ لِمَ

ْيٍة ِمَن اْلَماِء؟ َباِت الَِّذي َيْأُخُذ َأْكَبَر َكمِّ 4- َأيُّ ُجْزٍءٍ ِمْن َأَجْزاِء اْلنَّ

ْزُء أ. اْلُجْْ )  أ  ( 
ْزُء ب. اْلُجْْ )ب( 
ْزُء ج. اْلُجْْ )ج ( 
ْزُء د. اْلُجْْ ) د ( 
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اِح. فَّ َباَتاِت اْلَفاِكَهَة ِمْثَل التُّ 5- ُتْنتُِج َبْعُض النَّ

فاِكَهِة؟ اْذُكْر َوِظيَفًة َواِحَدة لِلْ

ِحَماَيُة اْلُبُذوِر )  أ  ( 
إِْنَتاُج اْلِغَذاِء لِْلُبُذوِر )ب( 

َوْقُف اْلُبُذِوِر ِمَن التََّشتُّت )ج ( 
َتْخِزيُن الِمَياِه ِلْنَباَت اْلُبُذوِر ) د ( 

َباِت: ْكِل لَِتوِضيِح َمَراَحِل َتَكّوِن َوُنُموِّ َثَمَرِة النَّ 6- أْكِمْل اْلَبَياَناِت اْلَمْطُلوَبَة ِفي َالشَّ

ُموِّ 4- َثَمَرُة ُمْكَتِملُة النُّ

  -1

  -3

  -2
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ْر�ُس الدَّ

ِة؟ َمَكِة واْلِقطَّ َشاُبِه َما َبْيَن السَّ َما َدَرَجُة التَّ

َوَما َأوُجُه ااِلْخَتِلِف َبْيَنُهَما؟

َفــاِت َوَتْخَتلــُف ِفــي  الَحَيَواَنــاُت ِمــْن َحْولِنــا َتَتَشــاَبُه ِفــي َبْعــِض الصِّ
ِصِفــاٍت ُأْخــَرى.

ــُف َأْيًضــا  ــْوِن، َوَتْخَتل ــِم والَّشــْكِل واللَّ ــي اْلَحْج ــُف ِف ــاُت َتْخَتل الَحَيَواَن
ــتَِها. عيَش ــَكاِن َمِ ــا َوَم َه ــا وَنُموِّ ــة َتَكاُثرَه ــا َوَطِريَق ــي ِغَذائَِه ِف

ْر ِفي اْخَتاَلَفاٍت ُأَخَرى َبْيَن اْلَحَيواَناِت( )َفكَّ

النَّشاُط )1(

ْهِميَّ َاآَلتي: َط السَّ أْكِمْل اْلُمَخطَّ

>kfj^ip

اْلَحَيَواَناُت )1(

اْلَحَيَواَناُت اْلَفَقاِريَّاُت

َخويَّاُت الرَّ

يَداُن الدِّ

ْديِيَّاُت الثَّ

اْلِقْشِريَّاُتاأَلْسَماُك

اْلَحَشَراُت
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.pq7 Sboqb_o^qb >kfj^ip ُة اًل: اْلَحَيَواَناُت اَلَفَقاِريَّ َأوَّ

ــات، َوَتْشــَتِرُك َجِميُعهــا  ــُح اْلَفَقاِريَّ ــًا ُمصَطَل ــُك َعُمــودًا ِفْقِرّي تــي َتْمَتِل ــاِت الَّ ــى اْلَحَيَواَن ــُق َعَل ُيَطَل
ــَماك  ــَل اأَلْس ــِم ِمْث ــَراِرِة اْلِجْس ــِة َح ــِر َدَرَج ي ــا َبَتغُّ ــِف، إِمَّ َكيُّ ــى التَّ ــَدرَة َعَل ــيِّ  َواْلُق ــَكٍل َداَخِل بِوُجــوِد َهْي
، َوَتــمَّ  يِّ  ــا ِفــي اْلِهْجــَرِة ِمْثــُل اْلَبــطِّ اْلَبــرِّ ــيِّ ِوإمَّ بِّ  اْلبِنِّ ــا ِفــي اْلَبَيــاِت َمْثــُل الــدُّ  َوإِمَّ

ــَى َمْجُموَعــاٍت . َتْقِســْيُمَها َعَلــى َحْســِب َخَصائِِصَهــا إِل

ُزَهــا َعــن  َنــٍة، ُتَميِّ ِتــي َتْشــَتِرُك بِِصَفــاٍت ُمَعيَّ         َتْحَتــوي ُكلٌّ ِمْنَهــا َعَلــى الَعِديــِد ِمــَن اأَلْنــَواِع الَّ
ِتــي َتْتَبُعَهــا. اْلَمْجُموَعــاِت اأُلْخــَرى  َوِفْيَمــا َيِلــي َأْســَماُء اْلَمْجُموَعــاِت َمــَع َأَحــد الَحيَواَنــاِت الَّ

1- َمْجُمَوعُة اأَلْسَماِك.

َرَمائِيِّاِت. 2- َمْجُمَوعُة اَلبِّ

َواِحِف. 3- َمْجُمَوعُة الزَّ

ُيوِر. 4- َمْجُمَوعُة الطُّ

ْديِيَّاِت. 5- َمْجُمَوعُة الثَّ

1
2

3
4

5



29

النَّشاُط )2(

الَِيِة بَِحْسِب َمَكانَِها اْلُمَناِسَب ِفي اْلَجْدِول: َصنِِّف اْلَكِلَماِت التَّ

ْغِذيُةَأْمثَِلٌة اْلبِيَئُة اْلَمِعيَشيُةالتَّ

َزبِيِديُّ / َضْفَدٌع / نِْسٌر / 
ِحَصاٌن / تِْمَساٌح / اْلَحَماَمُة / 
ُب /  الُبْلِطيُّ / الُحوُت / الضَّ
َمْنَدُل / الَبطُّ / اأَلْفَعى /  السَّ

الَكْنَغُر / َسَمُك اْلِقْرِش

الَحَشَراُت / الَحَيَواَناُت 
َباَتاُت /  ِغَيرُة / الَبْيُض / النَّ الصَّ

الَعَوالُِق / المُحاُر /
ِغيَرُة اأَلْسَماُك الصِّ

َحاِرى /  اْلبَِرُك / اْلبَِحاُر / الصَّ
اْلَمَزاِرُع / المَناِزُل / الُحُقوُل /

الِجَباُل/ المْسَتْنَقَعاُت / 
اأَلْنهاُر / الُمِحيَطاُت

َمائَِياُتاَلْسَماُكَوْجُه اْلُمَقاَرَنِة َواِحُفالَبرِّ يوُرالزَّ ْديِيَّاُتالطَّ الثَّ

َأْمثَِلٌة

ذَيُة ْغِ التَّ

َيُة اْلبِيْئُة اْلَمِعيشِّ

َعَلــى  ــَة  اْلَحيِّ اْلكائَِنــاِت  َتَعاَلــى  اللــُه  َخَلــَق 
َســْطِح اأَلْرِض َوَجَعَلَهــا َتَتــَزاوُج َوَتَتَكاَثــُر؛ ِمــْن َأْجِل 
ِحَماَيتَِهــا ِمــَن االْنِقــَراِض َواْســتْمَراِرَها ِفــي الُوُجــوِد، 
ــى  ــًا إِلِ ــِطها َتْرِكيَب ــا َوَأْبَس َه ــْن أدقِّ ــيٍّ ِم ــٍن َح ِوكلُّ َكائِ
َكاُثــر،  َأْعَقِدَهــا َتْرِكيَبــًا َجِميُعَهــا َلَهــا الُقــْدَرُة َعَلــى التَّ
َكاُثــِر َبْيــَن الَحَيَواَنــاِت َبَحْســِب  ُد ُطــَرُق التَّ َوَتَتَعــدَّ

ــا: ــْرٌض َلَه ــي َع ــا َيِل ــا، وَفَيَِم َنْوِعَه
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النَّشاُط )3(

الَِيِة، َمَع ِكَتابِة اِْسم اْلَمْرَحَلِة : َأْكِمْل َدْوَرَة َحَياٍة الَحَيَواَناِِت التَّ

Cfpe ifcb `v`ib :1- َدوَرُة َحَياِة اَلْسَماِك

Obmqfibp ifcb `v`ib :واِحِف 2- َدوَرُة َحَياِة الزَّ

1-  اَلَبْيُض
َتَضُع ُأْنَثى اأَلْسَماِك َبْيَضَها ِفي َأَماِكَن 

ِة َحات الَمائِيَّ ِفي المَسطَّ

   -1
َلْحَفاِة َبْيَضَها  َتْدِفُن ُأْنَثى السُّ

اِطِئ بِاْلُقْرِب ِمَن الشَّ

ٌموِّ 3- َسَمٌك ُمْكَتَِمُل النُّ

ٌموِّ 3-ُسَلْحَفاٌة ُمْكَتِمَلُة النُّ

  -2

2- َسَلِحُف َصَغْيرٌة
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الَِيِة، َمَع ِكَتابِة اِْسِم اْلَمْرَحَلِة :     َأْكِمْل َدْوَرَة َحَياِة الَحَيَواَناِِت التَّ
النَّشاُط )4(

?foap ifcb `v`ib :ُيوِر 3- َدْوَرُة َحَياِة الطُّ

ــا  َلَلَه ــوُم َخِ ــاِت  َيُق ــْضِ َبْعــض اْلَحَيَواَن ــِس َبْي ــٌة لَِتْفِقْي ــٌة َضُروِريَّ ليَّ ــَو َعَمِ ــِض ُه ــى اْلَبْي ــوُد َعَل ُق الرُّ
ْفِقْيــِس . َأَهــمُّ َمــا ِفــي  ــى التَّ ِر اْلَجنِْيــِن َو َحتَّ َأَحــُد اأَلَبوْيــِن بِاْلُجُلــوِس َفــْوَق اْلَبْيــِض ِخــَلَل َمَراِحــِل َتَطــوُّ

ِتــي اَل ُبــدَّ ِمْنَهــا لُِنُمــوِّ اْلَجنِْيــِن ُثــمَّ َتْفِقْيُســِه. ــِة ُهــَو اْلِحَفــاُظ َعَلــى َحــَراَرِة اْلُبُيــوِض، الَّ ليَّ َهــِذِه اْلَعَمِ

>jmef_f^k ifcb `v`ib :َمائِيَّاِت 4- َدوَرُة َحَياِة اْلَبرِّ

   -1
ُقوِد َعَلى َبْيِضَها  َجاَجُة َبالرُّ َسَتُقوُم الدَّ

َة 12 َيْومًا ُمدَّ

1- َبْيٌض
ُأْنَثى َتَضُع ُبُيوَضَها ِفي اْلبَِرِك َأو اْلُبَحْيِراِت 

َأو الَجَداِوِل

بْيٌر 3- َشْرغوُف )َأُبو ُذَنْيَبِة( َكِ
يَّ س اْلَهَواَء اْلَجوِّ َئَتاِن بِاْلَخَياِشْيِم َوَيَتَنفَّ ْيُل َوَتْنُمو اأَلْرُجُل  ُتْسَتْبَدُل الرِّ َيْقُصُر الذَّ

ُموِّ 3- َطائٌِر ُمْكَتِمل النُّ

  -4

غْيٌر 2- َفْرٌخ َصِ

ْغيٌر َلُه  2- ُشْرغوُف )َأُبو ُذَنْيَبِة( َصِ
ُس اْلَهَواء ِفي اَلماِء،  َخَياِشْيُم َوَيَتَنفَّ

َوَيْسَبُح في الَماِء
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مائِيَّاِت: َقاِرْن َوَقابِْل َبْيَن َدْوَرِة َحَياِة اأَلْسَماِك َوَدْورِة َحَياِة اْلبرِّ

التََّشابٌه:
 
 

االْختَِلُف:
 
 

J^jj^i ifcb `v`ib :)ْديِيَّاِت لُبوَناِت )الثَّ 5- َدوَرُة َحَياِة الَّ

1-  َجنِْيٌن
نِْيُن َداِخَل ِجْسِم اأُلمِّ َيْنُمو اْلَجِ

ِسه غْيُر َيْحُصل َعَلى ِغَذائِه بَِنْفِ  3- َصِ

  -4
َقاِدٌر َعَلى الّتَكاُثِر

2-  َرِضْيٌع َيْعَتِمُد ِفي 
لْيِب اأُلمِّ ِغَذائِِه َعَلى َحِ
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َبَن. تِي َتَتَكاَثُر بِاْلِواَلَدِة َوُتْرِضُع ِصَغاَرَها اللَّ ُبوَنُة ِهَي اْلَحَيَواَناُت اْلَوِحْيَدُة الَّ اْلَحَيَواَناُت اللَّ

ُبوَنُة؟ ُيُور َأْم ِمَن اْلَحَيَواَناِت اللَّ اُش  ِمَن الطُّ َأُيَصنَُّف اْلُخفَّ

ُبوَنُة ُيُور      اْلَحَيَواَناُت اللَّ  الطُّ

َولماَذَا؟

ُهَما َيِعْيَشــاِن  ْغــِم ِمــْن َأنَّ ُبوَنــِة، َعَلــى الرَّ ْلِفيــِن َواْلَحــوِت ِضْمــَن اْلَحَيَواَنــاِت اللَّ ــُف ُكلٌّ ِمــَن الدُّ ُيَصنَّ
ــي الَماِء. ِف

ابَِقِة. اْشَرِح اْلِعَباَرِة السَّ

ϝкϼϝПЊ ЙЎϼϝж ϸЯϦ ϝлжц

ϝкϼϝПЊ ϸЯϦ ϝлжц



ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

َمائِيَّاِت. ِحْيَحِة لمْجُموَعِة اْلَبرِّ 1- اْخَتْر َدْوَرَة اْلَحَياِة الصَّ

َحِة، ُثمَّ اْرُسِم اْلَعُموَد اْلَفَقاِريَّ َلُه: 2- اْخَتْر اْلَحَيَواَن اْلَفَقاِريَّ ِمَن المْجُموَعِة المَوضَّ

34
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ِحْيِح  ِة َأْعَلْه، اُكْتِب اْسَم اْلَحَيَواِن الصِّ الَِيِة بِاْستِْخَداِم اْلَحَيَواَناِت المَبَينِّ 3- َأِجْب َعِن اأَلْسئَِلة التَّ

       ِفي الِمَساَحاِت َأْدَناُه.

        - َأيُّ َحَيَواٍن ُلُه َهْيَكٌل َعْظِميٌّ َداِخليٌّ َوُيْنتُِج اْلَحِلْيَب لِصَغاِرِه؟

        - َأيُّ َحَيَواٍن ُلُه َهْيَكٌل َعْظِميٌّ خَاِرِجيٌّ َوَثَلَثُة َأْزَواٍج ِمَن اأَلْرُجِل؟

        - َأيُّ َحَيَواٍن َلَدْيِه ِجْسٌم َناِعٌم َوَلْيَس َلُه هيكل عظمي؟

ِتي َتَمَتِلُك َعُمودًا ِفْقِرّيًا؟ ُة َأْدَناُه الَّ         - َما اْلَحَيَواَناُت المَبَينِّ

تِْمساٌح

ُأْخُطبوٌط

ِقْرٌد

ُجْنُدٌب
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ُبوَناُت اأَلْسَماُكاللُّ

اْلَحَيَواَناُت  

4- اْمَلْ َدائِرًة َواِحَدًة لُِكلِّ َحَيَواٍن.

َلَدْيه َعُمُوٌدٌ ِفْقِريٌّ    اْلَحَيَواُن  

ال نعم  

ب أ     اْلَبْلُشوُن  

ب أ     اْلَعْنَكُبوُت 

ب أ   ْلَطُعوُن    السَّ

ب أ     اأَلْسَماُك  

ب أ     اأَلَسُد  

ِميَّ اآَلتِي: ْهِ َط السَّ مِل المَخطَّ 5- َأْكِ
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َواِحِف َفَقْط؟ 6- َأيُّ َمْجُموَعٍة ِمَن اْلَحَيَواَناِت َتْحَتوي َعَلى الزَّ

ْعَباُن ْفَدُع، الثُّ ُة، الضُّ ْحِليَّ السِّ )  أ  ( 

ية، التِّْمَساُح لَّ ْحِ َلْحَفاُة، السِّ السَّ )ب( 

َلْحَفاُة اأَلْخَطُبوُط، اْلَحَلُزوُن، السَّ )ج ( 

ْعَباُن َسَرَطاُن اْلَبْحَر، ِدْيَداُن اأَلْرِض، الثُّ ) د ( 

ْديِيَّاِت؟ الَيِة ُتْعَتَبُر َجِمْيُعَها ِمَن الثَّ 7- َأيُّ َمْجُموَعٍة ِمْن َمْجُموَعاِت اْلَحَيَواَناِت التَّ

ُة، النِّْسُر، اْلَبْبَغاُء اْلَبطَّ )  أ  ( 

اُش اْلَفْأُر، اْلِقْرُد، اْلُخفَّ )ب( 

ْمَلُة، اْلَبُعوَضُة اْلَفَراَشُة، النَّ )ج ( 

َلْحَفاُة ْعَباُن، السُّ التِّْمَساُح، الثُّ ) د ( 

ــًة  يِّ ــُر َأَهمِّ ــَبب ااَلْكَث ــَو السَّ ــي ُه ــا يَِل ــَس، َأيٌّ ِممَّ ــى َتْفِق ــا َحتَّ ــى َبْيِضَه ــوِر َعَل ُي ــُم الطُّ ــُس ُمْعَظ 8- َتِجِل
ــا؟ ــى َبْيِضَه ــُور َعَل ي ــوِس الطُّ لِْجُل

لِْلِحَفاِظ َعَلى اْلَبْيِض َداِخَل اْلُعشِّ )  أ  ( 

لِْلِحَفاِظ َعَلى اْلَبْيِض َداِفًئا ) ب( 

يِح لِِحماَيِة اْلَبْيِض ِمَن الرِّ )ج ( 

لِِحماَيِة اْلَبْيِض ِمن الَمَطِر ) د ( 
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وَرِة. ٌن ِفي الصُّ اِغِف َواأَلْسَماِك ِفي بِْركة َكَما ُهَو ُمَبيَّ 9- َوِجَدْت َدَاَنُة َبْعِض الشرَّ

اِغِف إَلى ُهَناَك؟ َكْيَف َوَصَلِت الشرَّ

ُفِقَسْت ِمَن اْلبِْيِض الَِّذي َوَضَعْتُه اأَلْسَماُك فِي اْلِبُرَكِة  ) أ ( 

ْيِن المْوُجوِد ِفي َقاِع اْلِبُرَكِة َلْت ِمَن الطِّ َتَشكَّ )ب( 

َنَتْجَت َعِن المَوادَّ المَذاَبِة ِفي مَياِه اْلِبُرَكِة )ج ( 

َفاِدُع ِفي اْلِبّرَكِة َنَتْجَت َعِن اْلبِْيِض الَِّذي َوَضَعْته الضَّ )  د ( 

ُيوِر اَلتِّي َتِعْيُش ِفي بِْركٍة َأيٌّ ِمْن َهَياِكِل اْلَقَدِم َهِذِه: ِح َأْن َيُكوَن لِلطُّ 10- َمَن المَرجَّ
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ْر�ُس الدَّ

َنشاٌط َتْحفيزيٌّ

وَرة إَِلى َمْجٌموَعَتْيِن ُمْخَتِلَفَتْيِن، َوُقْم َبَتْسِمَيتِِهَما: َحِة ِفي الصُّ َصنِّْف َأْرَقاَم اْلَحَيَواَناِت المَوضَّ

َمْجُموَعٌة  
                  

َمْجُموَعٌة  

َفَقاِرّياِت. ْمُل ِضْمَن َمْجُموَعِة اللَّ ُصنَِّف النَّ
ابَِقَة. اْشَرِح اْلِعَباَرَة السَّ

>kfj^ip

اْلَحَيَواَناُت )2(

1
2

3

4

7

5

89

6
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/ka7 Fksboqb_o^qb >kfj^ip ُة َفَقاِريَّ ثانِيًا: اْلَحَيَواَناُت الاّلَ

اْلَعاَلــِم،  َحَيَواَنــاِت  ُمْعَظــَم  ــُة  َفَقاِريَّ اللَّ اْلَحَيَوَانــاُت   ُل  ُتَشــكِّ
َوَتِعْيــُش َآاَلُف اأَلْنــَواِع المْخَتِلَفــِة ِمــْن َهــِذِه اْلَحَيَواَنــاِت 
ــِة  ــِة اْلبِيئِيَّ ــي اأَلْنِظِم ــَرٌة ِف ــي ُمْنَتِش ــًا ؛ َفِهَ ــِه َتْقِرْيَب ــم ُكلِّ ــاِء اْلَعالَِ ــي َأْرَج ِف

دِة ِمــْن َحْوَلنِــا. المَتَعــدِّ

ــاِر  ــُل اْلَحبَّ ــاُت ِمْث ْخويِّ ــِة الرَّ َفَقاِريَّ ــاِت اللَّ ــَن اْلَحَيَواَن َم

ــُل َأمِّ  ــريَّاِت ِمْث ، َواْلِقْش ــُزوِن  ــوِط  َواْلَحْل َواأُلْخُطُب

. ــِر  ــَرَطاِن اْلَبْح ــاِن  َوَس ْبَي الرِّ

بُِطــَرِق  َبْيَنهــا  ِفْيَمــا  ــِة  َفَقاِريَّ اللَّ اْلَحَيَواَنــاِت  َوَتْخَتِلــُف 
ــى  ــِة َعَل ــاِم، َوالمَحاَفَظ َع ــى الطَّ ــَها، َواْلُحُصــوِل َعَل ــِة َأْنُفِس ِحَماَي

ــة. ــُروِف اْلَخاِرِجيَّ َأْجَســاِمها ِمــَن الظُّ

النَّشاُط )1(

ِتي َسَيتِمُّ َعْرُضَها َأَماَمَك: ا يَِلي َبَحَسب َنْوِع اْلَحَشَرة الَّ حيَِْح ِممَّ اْخَتِر الصَّ

اْسُم 
اْلَحَشَرِة

اْلَهْيَكُل 

اْلَخاِرجيُّ
َأْقَساُم اْلِجْسِمَعَدُد اَلْرُجِل

َمَكاُن ُوُجوِد 
اَلْرُجِل

َوُجوُد 
اَلْجنَِحِة

اْرُسْم 
اْلَحَشرَة

ُصْلٌب

َمِرٌن

َزْوٌج

َزْوَجاِن

3 َأْزَواٍج

َرْأٌس/َصْدٌر/َبْطٌن

َرْأٌس/َبْطٌن

َرْأٌس/َصْدٌر

َرْأٌس

َصْدٌر

َبْطٌن

ِمـــَن  ْمـــُل  النَّ ُيْعَتَبـــُر 
ُتوَجـــُد  َوَهـــي  اْلَحَشـــَراِت، 
َجَماَعـــاٍت  َشـــْكِل  َعَلـــى 
َعَدُدَهـــا  َيِصـــُل  َقـــْد  كَبِْيـــَرٍة 
َحْيـــُث  ِمْلَيـــاَراٍت،  إَِلـــى 
َتـــمَّ اْلَكْشـــُف َعـــْن ُوُجـــود 
ــِل  ْمـ ــَن النَّ ــْوٍع ِمـ 12٬500 َنـ
ــْوٍع. ــِف َنـ ــِل 22 َأْلـ ــْن َأْصـ ِمـ
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ــي َشــْكِلَها اْلَخاِرِجــيِّ  ــَتِرُك ِف ــاًرا، َوَتْش ــِة اْنتَِش َفَقاِريَّ ــاِت اللَّ ــِر اْلَحَيَواَن ــْن َأْكثِ ــُر اْلَحَشــَراُت ِم ُتْعَتَب
ــن اأَلْرُجِل،  ْلــب، َوَثَلَثــِة َأْزَواٍج ِمَ ِمــْن َحْيــُث اْلَهْيــَكل اْلَخاِرِجــيِّ الصُّ
ــي  ــِل ِف ــوِد اأَلْرُج ــٍن، َوُوُج ــى َرْأٍس َوَصــْدٍر َوَبْط ــِم إَل ــْيِم اْلِجْس َوَتْقِس
ِكَهــا َأْجنِحًة. متَِلِ ــْدِر ، َولَبْعِضهــا اْلُقــْدَرُة َعَلــى الّطَيــَراِن اِلْ َطَقــِة الصَّ منِْ

النَّشاُط )2(
ْسِم. ٌح بِالرِّ ْف َعَلى َدْوَرِة َحَياِة اْلَحَشَراِت ، ُثمَّ َأْكِمْل َدْوَرِة َحَياتَِها َكَما ُهَو ُمَوضَّ 1- َتَعرَّ

il`rpq ifcb `v`ib :1- َدوَرُة َحَياِة اْلَجَراَدِة

َة لِْلَحَشَراِت: اْكُتِب اْلَخَصائَِص اْلَعامَّ

1- اْلَبْيَضُة
ْرَبِة َتَضُع ْأْنَثى اْلَجَراَدِة اْلَبْيَض ِفي التُّ

3- اْلَحَشرُة المْكَتِمَلُة   -2
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?rqqbociv ifcb `v`ib :ة 2- َدْوَرِة َحَياِة  اْلَفَراَشِ

2- اْذكر االختَِلِف َبَيْن َدْوَرِة َحَياِة اْلَفَراَشِة َوَدْوَرِة َحَياِة اْلَجَراَدِة .

1- اْلَبْيَضُة
َباَتاِت َتَضُعَها َعَلى َأْوَراِق النَّ

  -3
َراُت ِفي ِجْسِمَها َغيُّ اَل َتْأُكُل َوَتْبَدُأ التَّ

4- اْلَفراَشُة
رَنَقِة   )َحَشَرٌة ُمْكَتِمَلٌة(  َتْخُرُج ِمَن الشَّ

ُمو ُمْكَتِمَلَة النُّ

2-  َيَرَقٌة
َوَتْغِزُل  بُِسْرِعٍة  ْوَتنُمو  َكثِْيًرا  َتْأُكُل 

ًة َتُلفُّ َنْفَسَها بَِها ُخُيوًطا َحِرْيِريَّ
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لِْلَحَشــراِت َدْوَراُت َحَيــاِة ُمْخَتِلَفــٌة ، َوُمْعَظُمَهــا َيَضــُع ُبُيوًضــا ، َولَبْعــِض َأْنَواِعَهــا َدْوَرُة َحَيــاٍة َتُمــرُّ 
ِفــي َثــَلِث َمَراحــَل ، َوَبْعُضَهــا َلــُه َدْوَرُة َحَيــاُة ِمــْن َأْرَبــِع َمَراِحــَل. 

تِي َلَدْيَها َدْوَرُة  َحَياُة  َبْعُض اْلَحَشَراِت الَّ
ُمَكَوَنٌة ِمْن )3( َمَراِحل

تِي َلَدْيَها َدْوَرُة َحَياِة ُمَكَوَنٌة ِمْن  َبْعُض اْلَحَشَراِت الَّ
)4( َمَراِحل

ْرُصوُر الصُّ

َيْعُسوٌب

اْلَجَراَدُة

ْحَلُة النَّ

اْلُخْنُفَساُء

اْلَفَراَشُة



ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

وَرِة ِفي َمْجُموَعِة اْلَحَشَراِت. ُح بِالصُّ 1- ُيَصنَُّف اْلَكائُِن اْلَحيُّ المَوضَّ

َبَب. ِر السَّ        َفسَّ

ْد اْلَحَيَواَن الَّذي َيْختِِلُف َعْن َباِقي اْلَحَيَواَناِت. ْكِل الَِّذي َأَماَمَك ، َحدِّ 2- َفي الشَّ

اْلَحَيَواُن ُهَو ؟ 

َبَب: اْذُكِر السَّ

3- َأْكِمْل َدْوَرَة َحَياِة َحَشَرٍة:

3- َعْذَراُء َداِخَل َشْرَنَقٍة

4- َحَشَرٌة ُمْكَتِمَلٌة

  -1

  -2

44
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4- أيُّ ِمَن اآَلتِي ُيْعَتبُر ِمَن اْلَحَشَراِت؟

)4(    )3(      )2(       )1(      
ا و 4  فقط )ب(  ا و 3  فقط    ) أ ( 

3 و 4  فقط )د(  ٢ و 4  فقط    )ج( 

غْيٌر َيْبُدو َأْكَثَر ِمْثَل َشْكِلَها اْلِكبْيِر؟ 5- َأيٌّ ِمْن َهِذه اْلَحَيَواَناِت َلَها َشْكٌل ِصَ
َحَشرُة اْلُعثَِّة )  أ  ( 

اِلْنَساُن )ب( 
ْفَدُع الضُّ )ج (  
اْلَفراَشُة ) د ( 

غْيِر؟ ِ 6- َأيٌّ ِمْن َهِذه الْحَشَراِت َتْقَتِرُن بَِشْكٍل َصِحْيٍح َمَع َشْكِلَها الصَّ

)د(       )أ(        )ب(     )ج(   

َباَبُة اْلَفراَشُةاْلُجْنُدُباْلَبُعوُضالذُّ
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ــِة اْلَحيِّ اْلَكائَِنــاِت  َبْعــُض 
َيِلــُدن ِصَغاَرُهــنَّ  َحــِة  المَوضَّ
َرِحــِم  َداِخــَل  ِهــْم  ُنَموِّ َبْعــَد 
اأُلِم، َبْيَنَمــا َبْعــُض اْلَكائَِنــاِت 
َعَلــى  َيْحُصُلــن  ــة  اْلَحيَّ
ِصَغاِرِهــنَّ َعــْن َطِرْيــٍق َتْفِقيـِـِس 
ــاِرَج  ــُع َخِ ــذي ُيوَض ــِض الَّ اْلَبْي

. اأُلمِّ َبْطــِن 

ِة الَّتي َتْنَتِمي لُِكلِّ َمْجُموَعٍة. اْكُتْب ِفي اْلَجْدَوِل التَّالي  َأْسمَاء اْلكَاَئِناِت اْلَحيَّ

ُة الَّتي َتِلُد ُة الَّتي َتبِْيُضاْلكَاَئِناُت اْلَحيَّ اْلكَاَئِناُت اْلَحيَّ

8- َتمَّ اْلُعُثوُر َعَلى يَرَقاِت ِفي ِكْيٍس ِمَن اأَلْرِز، َما َأْفَضُل َتْفِسْيٍر لُِدُخوِل اْليَرَقاِت إَِلى اْلِكْيِس؟

َأَتْت ِمَن الَماِء الَّذي ِفي اْلِكْيِس ) أ  ( 

َأَتْت ِمَن اْلهَواِء الَّذي ِفي اْلِكْيِس )ب( 

َأَتْت ِمَن اأَلْرِز َنْفِسِه )ج ( 

َأَتْت ِمن اْلَبْيِض الَِّذي َوَضَعْتُه اْلَحَشَراُت ) د ( 

َكْلٌب
ِضْفَدٌع

إِْنساٌن
َفراَشٌة

ُعْصفوٌر

حوٌت

-7



47

ِة. ْسُم َأْدَناُه إَِلى َدْوَرِة اْلَحَياِة َلَدى َحَشَرِة اْلُعثَّ 9- ُيِشْيُر الرَّ

َصِة لَِذلَِك َلَقْد َتمَّ َملُء َخاَنٍة لمَساَعَدتَِك. اْكُتْب اْسَم ٌكلٍّ ِمَن اأَلْطَواِر ِفي اْلَخاَناِت المَخصَّ

ِة اْلَبالَِغِة َحَشَرُة اْلُعثَّ
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ْر�ُس الدَّ
Clla `e^fkp ^ka clla tb_p fk qeb b`lpvpqbjp ^olrka rp

ةُ ِفي الأَْنِظمِة  غَذاِئيَّ َبَكاُت اْلِ ةُ َوال�شَّ غَذاِئيَّ َل�ِشُل اْلِ ال�شَّ
ِة ِمْن َحْولَنا اْلِبِيئيَّ

ــة َعَلى َمــا َتْحَتاُج  َكْيــَف َتْحُصــُل اْلَكائَِنــاُت اْلَحيَّ
إِلْيــِه ِمــْن َطَعــاٍم لَِتْبَقــى َعَلــى َقْيــِد اْلَحَياِة ؟

َباَتــاُت َواْلَحَيَواَنــاُت َعَلــى اْلِغــَذاِء بَِطَرائـِـِق  َتْحُصــُل النَّ
َعَلــى  َبْعضَهــا  ــة  اْلَحيَّ اْلَكائَِنــاُت  َتْعَتِمــُد  ُمْخَتِلَفــِة، 

ــُه. ــاٍم َتْأُكُل ـِـر َطَع ــي ْتوِفيـ ــٍض ِف َبْع

Clla `e^fk :ُة ِلسَلُة اْلِغذائِيَّ السِّ

اَقُة( ِمْن َكائٍِن َحيِّ إَلى َآَخَر. َعاُم )الطَّ ِتي َيْنَتِقُل َبَها الطَّ ِرْيَقُة الَّ ِهَي الطَّ

النَّشاُط )1(
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اَقــِة ِفــي  ــْمُس  ِهــَي َمْصــَدُر الطَّ الشَّ
اَقــَة ِمــْن َأَشــَعِة  َباَتــاُت َتْأُخــُذ الطَّ ، النَّ َظــاِم اْلبِيِئــيِّ النِّ
ــْمِس، َوُبِمَســاَعَدِة َغــاِز َثانـِـي ُأْكِســيِد اْلَكْربــُوِن  الشَّ
َة  َبــاُت اَلمــادَّ َوالَمــاِء ِمــَن اْلبِيَئــة الُمِحْيَطــِة ُيْنتِــُج النَّ
َتَقــوُم  ُثــمَّ  اْلَخْضــَراِء،  اأَلْوَراِق  ِفــي  َة  ِريَّ ــكَّ السُّ
ِمْنهــا  َوَتْحُصــُل  َباَتــاِت  النَّ بَِتَنــاُوِل  اْلَحَيَواَنــاُت 

ــَة. اِق ــى الطَّ ــك َعَل بَِذلِ

ــُة(.  ــاُت الُمْنتَِج ــِي )اْلَكائَِن ــاِت َوِه َباَت ــَوَد النَّ ــُظ ُوُج ــِة ُتَلِح ــَلِة اْلِغَذائِيَّ ْلِس ــِة السِّ ــي بَِداَي ــَك ف لَِذلِ
ــا اْلَحَيَواَنــاُت َفُتْعَتَبــُر )َكائَِنــاٍت  َباَتــاِت، َأمَّ ــا ُيْنتـِـُج، ِمــْن ِمْثــِل النَّ اْلَكائـِـُن المْنتـِـُج ُهــَو َكائـِـٌن َحــيٌّ َيــْأُكُل ِممَّ

ــْأُكُل َواَل ُيْنتِــُج(. ــِرِه ِفــي اْلِغــَذاِء )َي ُمْســَتْهِلكًة(. اْلَكائِــُن اُلْمســَتْهِلُك َكائِــٌن َحــيٌّ َيْعَتِمــُد َعَلــى َغْي

ٍة؟ َمَاذا ُتَلِحُظ ِفي بَداَيِة ُكلِّ ِسْلِسَلٍة ِغَذائيَّ

َباَتاِت َعَلى َأْن َتُكوَن ُمْنتَِجًة لِْلغَذاِء بَِنْفسَها؟ َما اْلَعَواِمُل الَّتي َساَعَدِت النَّ

َبُب َبَرأيَِك؟ َما السِّ

ماٌء

ُأْكِسجيٌن

ثاني ُأْكِسيد 
اْلَكْرُبوِن
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النَّشاُط )2(

َبِكِة اْلِغَذائِيَّة: ًة ُمَتَكاِمَلًة ِفي الشَّ 1- اْسَتْخِرْج ِسْلِسلًة ِغَذائِيَّ

ابَِقِة: ِة السَّ ْلِسَلِة اْلَغِذائِيَّ سَتْهِلَك ِفي السِّ ِد اْلَكائَِن اْلُمنِتَج َواْلَكائَِن اْلْمُ 2- َحدِّ

اْلَكائُِن اُلْمسَتْهِلُكاْلَكائُِن اُلْمنِتُج

ى  ــمَّ ــاٍت ُتَس ــْأُكُل َنَباَت ــي َت ِت ــاُت الَّ اْلَحَيَواَن
ِتي  َحَيَواَنــاٌت َآِكَلــُة اأَلْعَشــاِب ، َواْلَحَيَواَناُت الَّ
َحَيَواَنــاُت  ى  ُتَســمَّ ُأْخــَرى  َحَيَواَنــاٍت  َتــْأُكُل 

ــوِم. ُح ــُة اللُّ َآِكَل

ُحوِم َآِكَلُة اللُّ َآِكَلُة اأَلْعَشاِب

32

هي مصــدر الطاقة فــي النظام  الشــمس 
البيئــي، النباتــات تأخذ الطاقة من أشــعة الشــمس 
وبمســاعدة غــاز ثاني أكســيد الكربــون والماء من 
البيئــة المحيطة. ينتــج النبات المادة الســكرية في 
األوراق الخضــراء، ثــم تقــوم الحيوانــات بتناول 

النباتات وتحصل منها بذلك على الطاقة .
لذلك في بداية السلسلة الغذائية تالحظ وجود النباتات ) الكائنات المنتجة (. الكائن المنتج

هو كائن حي يأكل مما ينتج، من مثل النباتات، أما الحيوانات فتعتبر كائنات مستهلكة. الكائن 
المستهلك كائن حي يعتمد على غيره في الغذاء ) يأكل وال ينتج (.

نشاط ) ٢ (

1- استخرج سلسلة غذائية متكاملة في الشبكة الغذائية:

أكسجين

ثاني ماء
أكسيد 
الكربون

ما العوامل التي ساعدت النباتات على أن تكون منتجة للغذاء بنفسها؟
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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النَّشاُط )3(

وَرَتْيِن اآَلتَِيَتْيِن: اْنُظْر إَِلى الصُّ

ِفْيَمــا  الُمَتَشــابِهَة  اأَلْشــَياَء  ِد  َعــدِّ
: َبْيَنُهمــَا

ــاُت  ى اْلَحَيَواَن ــاٍت ُأْخــَرى ُتَســمَّ ــْأُكُل َحَيَواَن ِتــي َت ــاُت الِّ اْلَحَيَواَن
ٌة ُتَســاِعُدَها َعَلــى  اُلُمفَترَســُة اْلَحَيَواَنــاُت اُلُمفَترَســُة َلَهــا َأْســَناٌن َحــادَّ
ــُب  ــادٌّ َوَمَخالِ ــاٌر َح ــا ِمْنَق ــُة َلَه ــوُر اُلُمفَترَس ُي ــوِم ، والطُّ ُح ــِق اللُّ َتْمِزي
ــا اْلَحَيَواَنــاُت َآِكَلــُة اأَلْعَشــاِب َفــَل  ُحــوِم ، َأمَّ ــٌة لَِتمِزيــِق اللُّ ٌة َقِويَّ َحــادَّ

ٌة. ُيَوجــُد َلَدْيَهــا َأْســَناٌن َحــادَّ

ْد اْلَفِرْيَسَة َوالُمْفَتِرَس: ابَِقِة َحدِّ ِة السَّ ْلِسَلِة اْلِغَذائِيَّ في السِّ

اْلَفِرْيَسُة:  

الُمْفَترُس:  

َأَسٌد َأْفعى َفْأٌر َقْمٌح



ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

ماٌء ماٌء

ماٌء ماٌء

ُأْكِسجيٌن ُأْكِسجيٌن

ُأْكِسجيٌن ُأْكِسجيٌن

ثاني ُأْكسيد 
اْلَكْربون

ثاني ُأْكسيد 
اْلَكْربون

ثاني ُأْكسيد 
اْلَكْربون

ثاني ُأْكسيد 
اْلَكْربون

َحِة َأَمامَك؟ ِة اُلمَوضَّ ْلِسِلِة اْلِغَذائِيَّ 1- َما َرأُيَك بِالسِّ

َـٍّة: الِي ُيِشيُر إَِلى ِسْلِسَلٍة ِغَذائِي ْسُم التَّ 2- الرَّ

ِحْيَحَة َبْيَن اْلَحَيَوَاَناِت الُمْخَتاَرِة: ُح اْلَعاَلَقَة الصَّ اْختِِر اْلِعَباَرَة الِِّتي ُتَوضِّ

ْبَيان )ُفِرْيَسٌة( ْحُلُب )ُمْفَتِرٌس( - الرِّ َمَكُة )ُمْفَتِرٌس( - اْلُحُوت )ُفِرْيَسٌة(  الطُّ  السَّ
ْبَيان )ُمْفَتِرٌس( - اْلُحوُت )ُفِرْيَسٌة( َمَكُة )ُفِرْيَسٌة(  الرِّ  اْلِفْقَمُة )ُمْفَتِرٌس( - السَّ

ِحْيَحَة لِتْكِوْيِن الَمادةَّ  ُح اْلَعَناِصَر الصَّ ْسَم الَِّذي ُيَوضِّ 3-   َمْن ِخَلِل ُمَلَحظتَِك َما يِِلي اْخَتِر الرَّ

ِة ِفي اْلَوَرَقِة: ِريَّ كَّ          السُّ
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ْمِس؟ اَقَة اْلَقاِدمة ِمَن الشَّ 4- لِماَذا َنْسَتْخِدُم الطَّ
لُِصْنِع اْلِغَذاِء ) أ  ( 
لَِنْشِر اْلُبُذوِر )ب( 

ْرَبِة لَِتْخِصْيِب التُّ )ج ( 
اِجِم َعْن اْلَحَشَراِت َرِر النَّ لمَنِع الضَّ ) د ( 

تــي َتِعْيــُش ِفــي اْلَحــوِض َوُمِحْيِطــِه َوَجِمْيــُع  ــِة الَّ ــوَرُة َحْوًضــا َوَبْعــَض اْلَكائَِنــاِت اْلَحيَّ ــُح الصُّ 5- ُتَوضِّ
ــَراُخ  ــل ِف ــي َتْحُص ــا َيِل ــْن َأيٍّ ِممَّ ــَذاِء ِفِم ــي اْلِغ ــٍض ِف ــى َبْع ــا َعَل ــُد َبْعُضَه ــة َيْعَتِم ــاِت اْلَحيَّ ــِذِه اْلَكائَِن َه

ــا؟ ــى َطَعاِمَه ــا َعَل ــاِدِع َغالًب َف الضَّ
ْمُس الشَّ ) أ  ( 
َمُك السَّ )ب( 

ْحُلِب َنَباُت الطُّ )ج ( 
طَائُِر َمالٍِك اْلَحِزْيِن ) د ( 

َنِة َأْعَلُه ُتْعَتَبُر َصِحْيَحًة؟ َقٍة بِِسْلِسَلِة اْلِغَذاِء اُلمَبيَّ الَِيِة الُمَتَعلِّ َأيُّ اْلِعَباَراِت اْلتَّ
ِفْئَرْاُن اْلَحْقِل َتْأُكُل اْلَجَراَد َواُلُعْشَب ) أ  ( 
اْلَجَراُد َيَأُكُل اْلُعْشَب َوِفْئَراَن اْلَحْقِل )ب( 

ثَعابِْيُن َتَأُكُل ِفْئَراَن اْلَحْقِل الَّ )ج ( 
ثَعابِْيُن َتَأُكل اْلُعْشَب الَّ ) د ( 

اْلٌعْشُب ْعباُنَفْأُر اْلَحْقِلاْلَجراَدُة6- الثُّ
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اَقَة لِِصناَعِة اْلِغَذاِء؟ َباَتاُت الطُّ 7- ِمْن َأْيَن َتْسَتِمدُّ النَّ
اْلَهَواُء ) أ  ( 
ْرَبُة التُّ )ب( 
الَماُء )ج ( 

ْمِس ُة الشَّ َأِشعَّ ) د ( 

ِة: اَقِة لَِبْعِض اْلَكائَِناِت اْلَحيَّ 8- َيْعِرُض اْلَجْدَوُل َأْدَناُه َمْصَدَر الطَّ

ُة اَقِةاْلَكائَِناُت اْلَحيَّ َمْصَدُر الطَّ
َفاِدُعاأَلَفاِعي ُيوُر َوالضَّ ِغْيَرُة، الطُّ ْديِيَّاُت الصَّ الثَّ

اأَلْوَراُقاْلَخَناِفُس
ُقوُر ِغْيَرُة واأَلْسَماُكالصُّ وَاِحُف الصُّ ِغْيَرُة، الزَّ ْديِيَّاُت الصُّ الثَّ

اْن ْنِديَّ ْمُسَأْشَجاُر السِّ الشَّ
َفاِدُع اْلَحَشَراُتالضَّ

ــة  ْلِســَلِة اْلِغَذائِيَّ اْعَتِمــْد َعَلــى َهــِذِه المْعُلوَمــاِت ِلْكمــَاِل السِّ
اْلــَواِرَدِة َأْدَنــاُه اُكُتــْب اْســَم َكائـِـٍن َحــيٍّ ِفــي ُكلِّ َخاَنــٍة.

اَقِة(. ُق الطَّ )ُتِشْيُر اأَلْسُهُم إَِلى َتَدفُّ

َأْشَجاُر ِسْنِدَياْن

اْلَخَناِفُس
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َوَرَتاِن َأْعَلُه ُجْمُجَمَتْيِن لَِحَيَواَنْيِن اْلُجْمُجَمُة )1( واْلُجْمُجَمُة )2(. 9- ُتْظِهر الصُّ

َباَتاِت َفَقْط َبْيَنَما اآَلَخُر َلْم َيْأُكْل ِسَوى َفَصائَِل ُأْخَرى ِمَن اْلَحَيَواَناِت. ى َعَلى النَّ         َأَحَدُهَما َتَغذَّ

ْد َأيَّ ُجْمُجَمٍة َتابَِعٍة لُِكلٍّ ِمَن اْلَحَيَواَنْيِن. َحدِّ

َباِت َلَدْيِه اْلُجْمُجَمُة   ى َعَلى النَّ اْلَحَيَواُن الَِّذي َتَغذَّ

ى َعَلى َفَصائِِل ُأْخَرِى ِمَن اْلَحَيَواَناِت َلَديِه اْلُجْمُجَمةُ  اْلَحَيَواُن الَِّذي َتَغذَّ

اْشَرْح إَجاَبَتَك ُمْعَتمًدا َعَلى َمْعُلوَماتَِك َحْوَل اَلْسَناِن.

اْلُجْمُجَمُة )2(اْلُجْمُجَمُة )1(
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ةُ ِميَّ َعلُّ اْلَوْحَدُة التَّ

ةُ يَّ حِّ الرِّعاَيةُ ال�شِّ
Eb^iqe`^ob

ةُ اْلأْنِظَمةُ اْلبيِئيَّ
B`lpvpqbjp
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ْر�ُس الدَّ
Elt ql q^hb `^ob lc lro eb^iqe<

ِتنا؟ َكْيَف َنْعَتني ِب�ِشحَّ

Eb^iqe `^ob ِة حَّ اْلِعناَيُة بِالصِّ

ِة ِجْسِم اْلْنساِن، ْوُم ُمِهمٌّ لِِصحَّ  َتْرُقُد فاِطَمُة في َسريِرها نائَِمًة بُِهدوٍء، فالنَّ
ِة أْجساِمنا؟ َهْل ُهناَك أْشياُء ُأْخرى ُتساِعُدنا َعلى اْلِحفاِظ َعلى ِصحَّ

Pibbm ^ka eb^iqe ُة حَّ ْوُم والصِّ 1- النَّ
ِقْسًطا كاِفًيا ِمَن َتْأُخُذ  َوِعْنَدما   . ُموِّ النُّ ْوُم ُيساِعُدَك َعلى  َنْوًما كاِفًيا، فالنَّ َتناَم  أْن  َتْحتاُج إلى  أْنَت 

ِم. َعلُّ ِعِب والتَّ ْوِم، َتْزداُد ُقْدَرُتَك َعلى اْلَعَمِل واللَّ النَّ

Eb^iqev clla ُّي حِّ 2- اْلِغذاُء الصِّ
ياِت َوِهَي ِعباَرٌة عاُم َيْحَتوي َعلى اْلُمَغذِّ ِة. فالطَّ حَّ يُّ ِمْن َعواِمِل اْلِعناَيِة بِالصِّ حِّ ُيْعَتَبُر اْلِغذاُء الصِّ

ُموِّ َوإْصلِح الّتالِِف ِمَن اْلَخليا، َوأْيًضا ُمساَعَدتِِه َعلى  َعْن َموادَّ َيْسَتْخِدُمها اْلِجْسُم لَِتْوليِد الّطاَقِة والنُّ
اْلِقياِم بَِوظائِِفِه َعلى َنْحٍو َصحيٍح.

َوَيْحِمُل   ، اْلَهْضِميِّ اْلِجهاِز  َعَمِل  َتْنظيِم  َعلى  َيْعَمُل  فاْلماُء  ياِت؟  اْلُمَغذِّ ِمَن  اْلماَء  أنَّ  َتْعَلُم  َهْل 
ياِت َوُيساِعُد َعلى ِحْفِظ َدَرَجِة اْلَحراَرِة ُمْنَتِظَمًة في اْلِجْسِم. اْلُمَغذِّ
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Bubo`fpbp ُة ياِضيَّ 3- التَّماريُن الرِّ
اْلَعَضلِت َحْجُم  َيْكَبُر  بِاْنتِظاٍم  ُن  َتتََمرَّ  ِعْنَدما 
أْيًضا  ُة  ياِضيَّ الرِّ التَّماريُن  َلنا  ُر  َوُتَوفِّ أْقوى.  َوُتْصبُِح 
َة َوُتحاِفُظ َعلى أْجساِمنا ِمَن اأْلْمراِض. ياَقَة اْلَبَدنِيَّ اللَّ

التَّْمريِن  ِعْنَد  حيَحَة  الصَّ اْلَقواِعَد  بَِع  َتتَّ أْن  َتْنسى  ال 
لَِتفادي ُوقوِع أيِّ حاِدٍث أْو َضَرٍر لِِجْسِمَك.

Mboplk^i evdfbkb ُة ْخِصيَّ 4- النَّظاَفُة الشَّ
ْحمِن  َلَقْد َدعانا اْلْسلُم إلى النَّظاَفِة َحْيُث َيقوُل اْلَمْولى َعزَّ َوَجلَّ في ِكتابِِه اْلَعزيِز بِْسِم الّلِه الرَّ
ُة  ْخِصيَّ حيِم ﴿  ﴾ »البقرة:٢٢٢«. ُتْعَرُف النَّظاَفُة الشَّ الرَّ
بِأنَّها ِعباَرٌة َعْن َمْجموَعٍة ِمَن اْلعاداِت الَّتي َيْلَتِزُم اْلْنساُن بِها َوَيْحِرُص َعلى اتِّباِعها، َوذلَِك ِمْن أْجِل 
النَّظاَفُة  َوَتْهِدُف  َلُه.  الّناِس  واْحتِراِم  ْخِصيِّ  الشَّ َوَمْظَهِرِه  َوَنشاِطِه  تِِه  َوَحَيِويَّ تِِه  ِصحَّ َعلى  اْلُمحاَفَظِة 

ُة إلى: ْخِصيَّ الشَّ
ِة واْلِوقاَيِة ِمَن اْلصاَبِة بِاأْلْمراِض.	  حَّ اْلُمحاَفَظِة َعلى الصِّ
َبٍة.	  ٍة َوَصداقاٍت َطيِّ َنجاِح اْلَفْرِد في َتْكويِن َعلقاٍت اْجتِماِعيَّ
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Bvbp `^ob 5- اْلِعناَيُة بِاْلَعْيَنْيِن

 ُاْنُظْر إلى الّصوَرِة الَّتي أماَمَك، 
ّظاَرَة اْلواِقَيَة؟   لِماذا َتْرَتدي هِذِه اْلبِْنُت النَّ

ْر لَِتْعِرَف اْلجاَبَة.  َفكِّ

ِحماَيِة  َعلى  ُرموُشَك  َوُتساِعُدَك  َدماِت،  الصَّ ِمَن  ِحماَيتِِهما  َعلى  َعْيَنْيَك  َحْوَل  اْلِعظاُم  ُتساِعُد 
موُع َعلى َغْسِلِهما. َعْيَنْيَك ِمَن اْلُغباِر ِعْنَدما َتْرَمُش، َوإذا َدَخَل فيِهما َشْيٌء ما َتْعَمُل الدُّ

بِإْمكانَِك ِحماَيُة َعْيَنْيَك بِاْرتِداِء النَّّظاراِت اْلواِقَيِة ِعْنَد اْلِقياِم بِأيِّ َنشاٍط ُيْمِكُن أْن َتَتطاَيَر أْجزاٌء 
ِة. فاِت اْلَمْنِزلِيَّ ُتصيُب اْلَعْيَنْيِن ِخلَل َتْنفيِذِه أْو ِعْنَد اْستِْخداِم اْلَموادِّ اْلكيميائّيِة، ِمْثِل اْلُمَنظِّ

إّياَك أْن َتْرِمَي َرْمًل أْو أيَّ أْجساٍم ُأْخرى بِاتِّجاِه َعْيَنْي أَحٍد ما. 
َح بِِجْسٍم حادٍّ بِاْلُقْرِب ِمْن أَحِدِهْم.  إّياَك أْن ُتَلوِّ
ْمِس الّساِطَعِة.  ِة الشَّ ِة لِِحماَيِة َعْيَنْيَك ِمْن أِشعَّ ْمِسيَّ اِْحِرْص َعلى اْرتِداِء النَّّظاراِت الشَّ
ُبُه ِمْن         ْوِحيَّ لَِفَتراٍت َطويَلٍة َوفي اْلُغَرِف اْلُمْظِلَمِة لِما ُتَسبِّ ال َتْسَتْخِدِم اْلكمبيوتَر اللَّ
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ
َط الّتالَِي: أْكِمِل اْلُمَخطَّ  -1

ِة اْلَعْيَنْيِن لِْلُمحاَفَظِة َعلى ِصحَّ

 

 

 

 

َيِجُب أْن:

لِماذا؟لِماذا؟

َيِجُب أْن:

َبَب: تيَجَة َوالسَّ ِد النَّ اِْقَرأِ اْلِعباراِت الّتالَِيَة ُثمَّ َحدِّ  -2

هاَب إلى اْلَمْدَرَسِة. ُيِحبُّ أْحَمُد الذَّ  	
كاِم. أْحَمُد ُمصاٌب بِالزُّ  	

َيْنَتمي أْحَمُد إلى َجماَعِة النِّظاِم في اْلَمْدَرَسِة.  	
َة. ِعْنَدما َيعُطُس أْحَمُد ال َيْسَتْخِدُم اْلَمناديَل اْلَوَرِقيَّ  	

كاِم. ُأصيَب صالٌِح بِالزُّ  	

تيَجُة َبُبالنَّ السَّ
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كاِم. ما  ِه بِالزُّ كاِم، َوَبْعَد أّياٍم ُأصيَب نِْصُف ُمَتَعلِّمي َصفِّ َذَهَب سالٌِم إلى اْلَمْدَرَسِة َوُهَو ُمصاٌب بِالزُّ  -3
كاِم َوَبْعَضُهُم اآلَخَر َلْم ُيَصْب بِِه؟ ميَن ُأصيبوا بِالزُّ ُر أنَّ َبْعَض اْلُمَتَعلِّ َبُب اأْلْكَثُر ُقبواًل الَّذي ُيَفسِّ السَّ

َكْيَف َيكوُن َغْسُل اْلَيَدْيِن َوسيَلًة لِْلِحماَيِة ِمَن اأْلْمراِض؟  -4

 َيْحمي ِجْلَدَك ِمَن اْلَجفاِف.
 َتْبدو َيداَك َجميَلَتْيِن.

ُص ِمَن اْلَجراثيِم.  َيتِمُّ التََّخلُّ
 َيْجَعُل َيَدْيَك داِفَئَتْيِن.
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ُاْذُكْر  نِفْلونَزا.  باِلْ َأْصِدَقائِِه  َبْعُض  ُأِصْيَب  ُأْسُبوٍع،  َوَخلَل  )اِلْنِفْلَوْنَزا(.  بِاْلَبْرِد  َخالد  ُأَصْيَب   -5
َنتَِقاِل اِلْنِفْلَوْنَزا إَِلى َبْعِض َأْصِدَقائِِه. َطِرْيَقَتيِن اِلْ

 -1

 -2

ٍة َجيَِّدٍة  لَبَقاِء بِِصحَّ ُه َيْسَتِطْيُع اْلُحُصَول َعَلى ُكلَّ َما َيْحَتاُج إَلْيِه ِمْن َتْغِذَيٍة لِْ َة َأنَّ فيَّ َأْخَبَر َكَماُل ُأْخَتُه َصِ  -6
ُة َأنَّ )َكَمااًل( َسَيْحَتاج إَِلى َتَناُوِل َأْنِواٍع ُأْخَرى ِمن اأَلْغِذَيِة  فيَّ ِمْن ِخَلِل َتَناُوِل اْلَفاِكِهِة. َوَتْعَتِقُد َصِ

َأْيًضا... ِمْن َمْنُهَما َعَلى َصَواٍب؟

َعْيِن اآَلتَِيْيِن:  ِحْيِح ِمْن المَربَّ ( ِفي الصَّ َضْع اْلَعَلَمَة )

 َكَماُل

ُة  َصِفيَّ

اَقِة ِمْن َأْجِل اْلتَِئاِم اْلُجرِح. ِمْن َأْيَن َسَيْحُصُل َعَلى  َجَرَح َجاِسُم إِْصَبَعُه، َوَيْحَتاُج ِجْسُمَه إَِلى الطَّ  -7
اَقة اِلْلتَِئاِم ُجْرِحه؟ الطَّ

َماَدِة الَّتي َوَضَعَها َعَلى اْلُجْرِح. ِمْن الضَّ )  أ  ( 

ِر الَِّذي َوَضَعُه ِعِلى الجرح. م المَطهِّ ِمْن المْرَهِ )ب( 

َعاِم الَِّذي َأَكَلُه. ِمْن الطَّ )ج ( 

ِمَن الماِء الذي َشِربُِه. ) د ( 
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ما َأْفَضُل َمْصَدٍر لِْلفيتاميناَت َواأَلْملِح اْلَمْعَدنِيَِّة؟  -8

اْلَفواِكُه َواْلُخْضَرواُت )  أ  ( 

ُرزُّ َواْلَمْعَكروَنُة اْلُخْبُز َواأْلَ )ب( 

اْلَحليُب َوُمْشَتّقاُتُه ) ج( 

واِجُن َمُك َوالدَّ ْحُم َوالسَّ اْللَّ ) د ( 

َكْيَف ُيساِعُد َغْسُل اْلَيَدْيِن َعلى ِحماَيتَِك ِمَن اْلِصاَبِة بِاْلَمَرَض؟  -9

ُيزيُل اْلَجراثيَم )  أ  ( 

َيْجِعُل َيَدْيَك َتْبدو َنظيَفًة )ب( 

َيقي َبْشَرَتَك ِمَن اْلَجفاِف ) ج( 

َيْجَعُل َيَدْيَك َأْكَثَر ِدْفئًا ) د ( 
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ْر�ُس الدَّ

 أْحَمُد َوَشقيَقُتُه ساَرُة ُيحاِفظاِن َعلى َتناُوِل َوْجَبِةِ  
َعٍة،  ُمَتَنوِّ أْطِعَمٍة  َعلى  اْلَوْجَبُة  َتْحَتوي  اْلَفطورَصباًحا، 

َرِة واْلَخْضَرواِت واْلَبْيِض. ِمْثِل اْلُخْبِز َوَرقائِِق الذُّ
اأْلْطِعَمِة  تِْلَك  َتناُوِل  َعلى  ُيساِعُدُهما  الَّذي  يُء  الشَّ ما 

عاِم في ِجْسِم اْلْنساِن؟ اْلُمْخَتِلَفِة؟ ِمْن أْيَن َتْبَدُأ ِرْحَلُة الطَّ
ُمْخَتِلَفًة. لُِنلِحْظ َنموَذَج  ُيَؤّدي َوظيَفًة  َنْوٍع  اأْلْسناِن، ُكلُّ  ِمَن  ُمْخَتِلَفٍة  أْنواٍع  اْلَفُم َعلى  َيْحَتوي 

ْف َعلى أْنواِع اأْلْسناِن. اأْلْسناِن َمًعا َوَنَتَعرَّ

Mobjli^op واِحُك الضَّ
َتْسَحُق  اأْلْسناِن  أْنواِع  ِمْن  َنْوٌع 
أْصَغُر  َوِهَي  َخِشًنا،  َسْحًقا  عاَم  الطَّ

واِحِن. ِمَن الطَّ

Jli^op واِحُن الطَّ
في  َتكوُن  اأْلْسناِن  أْنواِع  ِمْن  َنْوٌع 
َوَلها  َفِمَك  ِمْن  اْلَخْلِفيِّ  اْلجانِِب 
عاَم َتماًما. ٌة ُمَفْلَطَحٌة َتْطَحُن الطَّ حافَّ

@^kfkb qbbqe اْلْنياُب
عاَم  َنْوٌع ِمْن أْنواِع اأْلْسناِن ُتْمِسُك الطَّ

ُقُه بِواِسَطِة َرْأٍس ُمْسَتديٍر. َوُتَمزِّ

Fk`fplop اْلَقواِطُع
في  َتكوُن  اأْلْسناِن  أْنواِع  ِمْن  َنْوٌع 
عاَم  الطَّ َتْقَطُع  َوِهَي  اْلَفِم،  َمِة  ُمَقدِّ

إلى أْجزاٍء.

Elt ql q^hb `^ob lc lro qbbqe<

ناِننا؟ َكْيَف َنْعَتني ِباأ�شْ

65



النَّشاُط )1(

الّتالَِيِة؟  الّصوَرِة  في  ُتلِحُظ  ماذا  َوَلِكْن  َجميَلٍة.  بِصوَرٍة  اأْلْسناُن  الّسابِِق  النَّموَذِج  في  َلنا   َتْظَهُر 
َط الّتالَِي. الِحْظ… َوأْكِمِل اْلُمَخطَّ

ْل لُِنلِحِظ الّصوَرَة َوُنَسجِّ

ٍد َغْيُر ُمَتأكِّ ٌد ِمْن ُمَتأكِّ
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Qllqe ab`^v ُس اْلْسناِن َتَسوُّ

ُس؟ ما ُهَو التََّسوُّ
، َوَقْد َيِصُل إلى َمراِحَل ُيَسبُِّب  نِّ ، َوَيْعَمُل َعلى إْضعاِف السِّ نِّ ُس اأْلْسناِن ُهَو َتآُكٌل في ُبْنَيِة السِّ َتَسوُّ

، َوُهَو ِمْن أْكَثِر أْمراِض اأْلْسناِن الّشائَِعِة َبْيَن الّناِس. نِّ ِت السِّ ديَد، َوَقْد ُيَؤّدي إلى َتَفتُّ فيها اأْلَلَم الشَّ

ِس اأْلْسناِن. ْف َعلى َبْعِض أْسباِب َتَسوُّ َوَر الَّتي أماَمَك، َوَتَعرَّ الِحِظ الصُّ

ِل اأْلْسباَب. الِحْظ، َسجِّ

النَّشاُط )2(

َة اِلْستِْخداِم اْلُفْرشاِة في  يَّ حِّ ريَقَة الصِّ ِة بِالّصوَرِة الَّتي ُتَبيُِّن الطَّ َضْع َعلَمَة  داِخَل الّدائَِرِة اْلخاصَّ
َتْنظيِف اأْلْسناِن.

67



النَّشاُط )3(

َوِر بَِكِلماٍت ُمناِسَبٍة لُِطُرِق اْلِعناَيِة بِاأْلْسناِن. ْعبيِر َعِن الصُّ أْكِمْل َخريَطَة اْلَمفاهيِم بِالتَّ

اْلِعناَيُة بِاأْلْسناِن
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 ϸжК дϝжЂцϜ ЈϲТ
ϼϜϼвϦЂϝϠ ϞтϠАЮϜ ϤϜмϜϼЎ϶ЮϜ ЬЪϒ

ϣϮϾϝАЮϜ йЪϜмУЮϜм

 иϝтвЮϜ дв ϼϝϪЪшϜ аϸК
ϣтϾϝПЮϜ

 сТ ϢϝІϼУЮϜ аϸ϶ϦЂϒ
дϝжЂцϜ РтДжϦ



ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

حيَح لِْلْحداِث. َسْلُسَل الصَّ ًة َقصيَرًة َوُمراِعًيا التَّ ًنا ِقصَّ َوِر بُِجَمٍل ُمناِسَبٍة ُمَكوِّ ْر َعِن الصُّ َعبِّ  -1

1

6

2

7

3

8

45
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ϝлжϝжЂϒ сТ аЮϒ дв ϣЮϝк сЪϦІϦ
д ϝжЂцϜ ϣϠтϠА пЮϖ ϝлвϒ ϝлϠ ϞлϦ
йϠ ϼЛІϦ ϝв ϣϠтϠАЯЮ ϣЮϝк ϰϼІϦ
ϣЮϝк дϝжЂϒ ЈϲУϠ ϣϠтϠАЮϜ ϼϠ϶Ϧ
ϝлжϝжЂϒ рмЂϦϠ ϣЮϝк ϣϠтϠАЮϜ ϼϠ϶Ϧ

 ϝлжϝжЂϒ пТϝЛϦϦ сЪЮ ϣЮϝлЮ ϤϜϸϝІϼшϜм ϱϚϝЊжЮϜ ЌЛϠ ϣϠтϠАЮϜ сАЛϦ
ϣДϲывЮϜм ϣтϝжЛЮϜ ϤϲϦ ϣЮϝк дϝжЂϒ

ϝлЮϝвϮм ϝлϦϲЊЮ ϸмКϦ сЪЮ ϝлжϝжЂϓϠ аϦлϦм ϣϠтϠАЮϜ ϤϜϸϝІϼϖ ϺУжϦ ϣЮϝк



ُاْكُتْب ُسؤاَلْيِن َتكوُن إجاَبُتُهما اأْلْسناَن.  -2

ُل:   ؤاُل اأْلوَّ السُّ
ؤاُل الّثاني:   السُّ

تيَجِة. َبِب والنَّ َتْحديُد السَّ  -3

َبُب تيَجُةالسَّ النَّ

ا َتْيِن َيْوِميًّ َتْنظيُف اأْلْسناِن بِاْلُفْرشاِة َمرَّ

ًة. 4- اْلكالِْسيوم َمْعِدٌن ُيساِعُد َعلى َجْعِل ِعظاِمَك َوَأْسناَنَك َقِويَّ

ْطِعِمَة ِهَي َأْفَضُل َمْصِدٍر لِْلكالِْسيوم؟ َأيٌّ ِمْن َهِذِه اأْلَ

اْلَحْلوى ) أ  ( 

ُرزُّ اأْلَ )ب( 

اْلِجْبُن )ج ( 

ْحُم اللَّ ) د ( 
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̬д ϝЂжшϜ аЂϮ сТ аϝЛАЮϜ ϣЯϲϼ ϒϸϠϦ дтϒ дв
 ϢϼтПЊ ̭ϜϾϮϒ пЮϖ ϝлвтЂЧϦм ϣвЛАцϜ ЙАЧϠ амЧт рϺЮϜ ̭сІЮϜ ϝв

ϢϸЛвЮϜ Ь϶ϸϦЮ

 ϝтвмт дϝжЂцϜ РтДжϦ сТ ЬϝвкшϜ
дϝжЂцϜ ϢϝІϼТ аϜϸ϶ϦЂϜ аϸКм



ْعلى اْلَفكُّ اأْلَ

ْسَفُل اْلَفكُّ اأْلَ

ْكِل  الشَّ في  ٌح  ُمَوضَّ ُهَو  َكما  عاِم  الطَّ َطْحِن  في  اْلِْنساُن  َيْسَتْخِدُمها  الّتي  ْسناَن  اأْلَ ُيَمثُِّل  َيلي  ِمّما  َأيٌّ 
َأْعلُه؟

1 َفَقط ) أ  ( 

3 َفَقط )ب( 

1 و 2 )ج ( 

3 و 4  ) د ( 

-5
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ْر�ُس الدَّ

 ُهناَك اْلَعديُد ِمَن اأْلْمراِض الَّتي ُيصاُب بِها اْلْنساُن. 
ِمْن  َيْنَتِقُل  ال  أْي  ُمْعٍد،  َغْيَر  َيكوُن  اأْلْمراِض  َبْعُض 
ِمْن  َيْنَتِقُل  أْي  ُمْعٍد،  َبْعُضها  َولِكْن  آَخَر.  إلى  َشْخٍص 
ِمْن  أْنُفَسنا  َنْحِمَي  أْن  َنْسَتطيُع  َهْل  آَخَر.  إلى  َشْخٍص 

َبْعِض اأْلْمراِض؟

النَّشاُط )1(

 َبْعَد ُمشاَهَدِة فيْلِم »اِْكتِشاُف اْلبنسليِن« َوُمناَقَشتِِه َمْع ُزَملئَِك، أِجْب َعنِ 
اأْلْسئَِلِة الّتالَِيِة:

َمْن ُهَو ُمْكَتِشُف اْلبنسليِن؟

ْص ُخُطواِت اْكتِشاِف اْلبنسليِن في َثلِث ُجَمٍل ِمْن ُأْسلوبَِك. َلخِّ  -1

S^``fk^qflk molqb`qfkd rp

ْطعيُم َيْحمينا التَّ
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؟ ُة اْلبنسلينِ  -2 ما أَه ِمّ َيّ
ϣЯϪвϦвЮϜм аЂϮЮϜ сТ ϣтϼтϦЪϠЮϜ ϤϝϠϝлϦЮъϜ пЯК ̭ϝЎЧЮϜ сТ ϣЯϪвϦв ϣтЂϝЂϒ ϢϸϚϝТ дтЯЂжϠЯЮ

: сЯт ϝвϠ
 дв сЧт рϼкϾЮϜ Ќϼвм дтϦϾмЯЮϜ ϞϝлϦЮϜ ЬϪв аЂϮЮϜ сТ ϣтϼтϦЪϠЮϜ омϸЛЮϜ Ϟϼϝϲт

 ЌϜϼвцϝϠ ϣϠϝЊшϜ дв Йжвт ϣКϝжвЮϜ ϾϝлϮ РЛЎ Йв ϣЧТϜϼϦвЮϜ ЌϜϼвцϜ омϸЛϠ ϣϠϝЊшϜ
ϢϼϝЎЮϜ ϣтϼтϦЪϠЮϜ



النَّشاُط )2(

َبْعَد إْجراِء النَّشاِط، أِجْب َعِن اأْلْسئَِلِة الّتالَِيِة: 
ُزُه ُتَحفِّ اْلِجْسِم    إْعطاُء  ُهَو  التَّْطعيُم   -1 

َعلى َتْكويِن   ِضدَّ اأْلْمراِض.
اْلصاَبِة  نِْسَبِة  ِمْن  التَّْطعيُم     -2

بِاأْلْمراِض.

ْن ُجْمَلًة ُمفيَدًة ُمْسَتْخِدًما اْلَكِلماِت الّتالَِيَة: َكوِّ
التَّْطعيُم - ِمْن أْمراٍض َعديَدٍة - َشَلُل اأْلْطفاِل - ِمْنها - َيْحمينا.
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ЬϝУАцϜ ЬЯІ ϝлжв ϢϸтϸК ЌϜϼвϒ дв ϝжтвϲт атЛАϦЮϜ



ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

ِد. ُة« ال َتْحِرُص َعلى َتْطعيِم أْبنائِها في اْلَوْقِت اْلُمَحدَّ َدُة »ِحصَّ يِّ 1- السَّ
ْل ما َتراُه ُمناِسًبا. َة« َصحيٌح أْم َغْيُر َصحيٍح؟ َظلِّ َدِة »ِحصَّ يِّ َهْل َترى أنَّ ُسلوَك السَّ

َغْيُر َصحيٍحَصحيٌح

ْر إجاَبَتَك. َفسِّ

ًة. ِة لِْلِجْسِم اْلَبَشِريِّ َنْحَو 37 َدَرَجًة ِمَئِويَّ 2- َتْبُلُغ َدَرَجُة اْلَحراَرِة اْلعاِديَّ

َيْأُخُذ َأْحَمُد َدَرَجَة َحراَرتِِه َصباَح َيْوٍم ما َبْعَد ااْلْستيقاِظ.

ًة. َتْبُلُغ َدَرَجُة َحراَرِة ِجْسِمَه 40 َدَرَجًة ِمَئِويَّ

َبُب َوراَء َكْوِن َدَرَجِة َحراَرتَِه َأْعلى ِمَن اْلُمْعتاِد. اْكُتْب َشْيئًا واِحدًا ُيْمِكُن َأْن َيكوَن السَّ
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 ϞЂЪт атЛАϦЮϜ дц ЌϜϼвцϝϠ ϣϠϝЊщЮ ϝлЮϝУАϒ ЌϼЛϦ ШЮϺϠ ϝлжц
 сТ ϣтϼтϦЪϠЮϜ омϸЛЮϜ Ϟϼϝϲтм ЌϜϼвцϜ ϸЎ ϣтТϝЪЮϜ ϣКϝжвЮϜ аЂϮЮϜ

ϝкϼтОм рϼкϾЮϜ Ќϼвм дтϦϾмЯЮϜ ϞϝлϦЮϜ ЬϪв ̪аЂϮЮϜ



ْر�ُس الدَّ
S^``fk^qflk `boqfcf`^qbp

ْطعيِم �َشهاداُت التَّ

ِة لُِمواِطنيها ِمْن ِخلِل  روِف اْلَمعيِشيَّ َتْحِرُص ُدَوُل اْلعاَلِم، َوِمْنها اْلُكَوْيُت، َعلى َتْوفيِر أْفَضِل الظُّ
َرٌة  ُمَتَطوِّ َوِهَي  ُة،  يَّ حِّ الصِّ واْلِخْدماُت  ُة  ااِلْجتِماِعيَّ واْلِخْدماُت  ْعليُم  التَّ ِمْنها  َدٍة،  ُمَتَعدِّ ِخْدماٍت  َتأميِن 
َعِة. ِب اْلصاَبِة بِاأْلْمراِض اْلُمَتَنوِّ ُم َمّجاًنا، َوِمْن هِذِه اْلِخْدماِت َتْوفيُر التَّْطعيماِت اْلُمْخَتِلَفِة لَِتَجنُّ َوُتَقدَّ

النَّشاُط )1(

َضْع َعلَمَة  أماَم 
التَّْطعيماِت اْلَمْوجوَدِة في 

اْلَجْدَوِل، َويوَجُد ما ُيشابُِهها 
في َشهاَدِة ميلِدَك.

َوِلم التَّْطعيماُت في اْلُكَوْيِت )في َشهاَدِة ميالِدَك(َتْطعيماٌت ُتْعطى في اْلَعديِد ِمَن الدُّ

َلِل)1( َتْطعيُم الشَّ

َتْطعيُم اْلَحْصَبِة)2(

َتْطعيٌم َكبِِديٌّ »ب«)3(

َتْطعيُم اْلنفلونزا)4(

َتْطعيُم الّدفتيريا)5(

ِة َتْحُصُل َعلى التَّْطعيماِت اْلَمْوجوَدِة في َشهاَدِة ميلِدَك؟ ِمْن أيِّ اْلَمراِكِز اْلُحكوِميَّ

)IPV (

)3،2،1

)3،2،1

)3،2،1
)3،2،1

)3،2،1
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النَّشاُط )2(

لَِبْعِض لِْلُكَوْيِت  ُمجاِوَرٌة  َدْوَلٌة  َضْت   َتَعرَّ
َبِت اْنتِشاَر َمَرِض اْلكوليرا فيها. روِف الَّتي َسبَّ الظُّ

في َرْأيَِك، ما اْلْجراءاُت الَّتي َيِجُب َعلى
َدْوَلِة اْلُكَوْيِت اْلِقياُم بِها.

الّتالَِيِة: اْلْجراءاِت  ِمَن  اْلُمناِسَب  اْلْجراَء  اِْخَتِر 
 َتقوُم اْلِوزاَرُة بَِعَمِل َتْطعيماٍت لَِجميِع اأْلْمراِض.  

ِع اْنتِشاُرها.  َتقوُم اْلِوزاَرُة بَِحْمَلِة َتْطعيٍم لِْلْمراِض اْلُمَتَوقَّ
 ال َتتَِّخُذ اْلِوزاَرُة أيَّ إْجراٍء أِلنَّ اْلَمَرَض َلْيَس في َدْوَلِة اْلُكَوْيِت.

النَّشاُط )3(

ُاْذُكْر َبْعَض التَّْطعيماِت اْلواِجِب أْخُذها ِعْنَد  ِة،  ِة اْلِوقائِيَّ حَّ ِة إلى َمْرَكِز الصِّ ْحَلِة اْلَمْيدانِيَّ ِمْن ِخلِل الرِّ
َوِل أِو اأْلقاليِم. َفِر إلى َبْعِض الدُّ السَّ

َفُر إَلْيهام ُةاْلِجَهُة اْلُمراُد السَّ التَّْطعيماُت اْلَمْطلوَبُة واْلُمِهمَّ

)1(

)2(

ُاْرُبْط َبْيَن اْلَكِلماِت الّتالَِيِة في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة:
ُة - َتْطعيُم َشَلِل اأْلْطفاِل ُة اْلِوقائِيَّ حَّ الصِّ
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

. َرِت اْلعائَِلُة اْلِقياَم بِأداِء َفريَضِة اْلَحجِّ َقرَّ

ُمها لِْلعائَِلِة؟ في َضْوِء ِدراَستَِك لَِمْوضوِع التَّْطعيِم، ما النَّصائُِح الَّتي ُتَقدِّ
 -1

 -2
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ْر�ُس الدَّ
Eb^iqe pvpqbj

يُّ حِّ النِّظاُم ال�شِّ

1

ُع؟ ْكَل َرْقَم )1(. ما ُهَو هذا اْلَمْبنى اْلَقديُم؟ ماذا َتَتَوقَّ  الِحِظ الشَّ
َتمَّ  ُكَوْيتِيٍّ  ُمْسَتْشًفى  ُل  أوَّ ُه  إنَّ َسٌة؟  ُمَؤسَّ ُمْسَتْشًفى؟  َمْنِزٌل؟  ُهَو  َهْل 
َي  َوُسمِّ باِح  الصَّ اْلجابِِر  أْحَمَد  ْيِخ  الشَّ َعْهِد  في  عاَم 1949م  بِناُؤُه 
َة َحّتى اآلَن،  يَّ حِّ ُم اْلِخْدماِت الصِّ ، َوال َيزاُل ُيَقدِّ اْلُمْسَتْشفى اأْلميِريَّ

ْكِل َرْقِم )2(. َولِكْن في اْلَمْبنى اْلَجديِد الّظاِهِر في الشَّ

2

ِة يَّ حِّ  َلَقْد َعِمَلْت َدْوَلُة اْلُكَوْيِت َعلى َتْطويِر نِظامِ اْلِخْدماِت الصِّ
ِر  ْستوُر َحقَّ اْلُمواِطِن في َتَوفُّ لِْلُمواِطنيَن واْلواِفديَن، َحْيُث َكَفَل الدُّ
اْلِخْدماِت  هِذِه  ِة  حَّ الصِّ ِوزاَرُة  ُم  ُتَقدِّ شاِمَلٍة.  ٍة  يَّ ِصحِّ ِخْدماٍت 
اْلَمراِكِز  ِخلِل  ِمْن  َمّجاًنا  خاِرَجها  أْو  ْوَلِة  الدَّ داِخَل  لِْلُكَوْيتِّييَن 

ٍة. ُمها لِْلُمقيميَن بُِرسوٍم َرْمِزيَّ ِة واْلُمْسَتْشَفياِت، َكما ُتَقدِّ يَّ حِّ الصِّ

ُة  حَّ الصِّ ِة،  اْلَحساِسيَّ أْمراُض   ، بيِعيُّ الطَّ اْلِعلُج  اأْلْسناِن،  ِطبُّ  ِة:  يَّ حِّ الصِّ اْلِخْدماِت  هِذِه  َوِمْن 
ُح األْشكاُل َرْقُم )3، 4 و5( َبْعَض هِذِه اْلِخْدماِت. ُة، إلخ… ُتَوضِّ ُة اْلِوقائِيَّ حَّ ُة، الصِّ اْلَمْدَرِسيَّ

345
78



َدْوَلِة  في  الّتالَِيِة  َوِر  الصُّ في  َنُة  اْلُمَبيَّ اْلُمْسَتْشَفياُت  ُمها  ُتَقدِّ الَّتي  اْلِخْدماِت  في  َرْأيَِك  َعْن  ْر  َعبِّ
اْلُكَوْيِت، َوَبيِّْن َدْوَرَك في اْلُمحاَفَظِة َعَلْيها.
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Tloia Eb^iqe Lod^kfw^qflk ُة ِة اْلعاَلِميَّ حَّ َمُة الصِّ ُمَنظَّ

ْيُء اْلُمْشَتَرُك َبْيَنها؟ َوَر الّتالَِيَة. ما الشَّ الِحِظ الصُّ

َهْل ُهْم ِمَن اْلَبَلِد َنْفِسِه؟ ماذا َيْفَعلوَن؟ لِماذا َيقوموَن بِتِْلَك اأْلْعماِل؟
ِة َوَتْنسيُقُه  ِة اْلعامَّ حَّ ْلَطُة اْلَمنوُط بِها َتْوجيُه اْلَعَمِل في َمجاِل الصِّ ُة ِهَي السُّ ِة اْلعاَلِميَّ حَّ َمُة الصِّ ُمَنظَّ
ِط  ِة لَِشْرِق اْلُمَتَوسِّ ِة اْلعاَلِميَّ حَّ َمِة الصِّ َمِم اْلُمتَِّحَدِة. َوُيَعدُّ اْلَمْكَتُب اْلْقليِميُّ لُِمَنظَّ في إطاِر َمْنظوَمِة اأْلُ
الَّذي  ِط  اْلُمَتَوسِّ َشْرِق  ِلْقليِم  ُم ِخْدماتِِه  َوُيَقدِّ اْلعاَلِم،  َحْوَل  َمِة  لِْلُمَنظَّ ٍة  إْقليِميَّ ِة َمكاتَِب  ِستَّ ِمْن  واِحًدا 

َيُضمُّ )21( َدْوَلًة ُعْضًوا.
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ة حَّ َمُة الصِّ  َبْعُض اْلَمجاالِت الَّتي َتْعَمُل فيها ُمَنظَّ
ِة َطواَل اْلُعْمِر،  حَّ ُة، َتْعزيُز الصِّ يَّ حِّ ُظُم الصِّ ُة: النُّ اْلعاَلِميَّ
اأْلْمراُض َغْيُر الّساِرَيِة، اأْلْمراُض الّساِرَيُة، اْلِخْدماُت 
َمِة  ُمَنظَّ ِشعاَر  اْلُمقابُِل  ْكُل  الشَّ ُيَمثُِّل  ُة.  ِسيَّ اْلُمَؤسَّ

ِة. ِة اْلعاَلِميَّ حَّ الصِّ

ا. ِل اْلَوِفّياِت َقديًما َوَحديًثا في َبَلٍد ما َسَنِويًّ ِل اْلَمواليِد َوُمَعدَّ ُح اْلَجْدَوُل الّتالي َبياناٍت لُِمَعدَّ ُيَوضِّ

َحديًثاَقديًمااْلَبْنُد

)350()250(َعَدُد اْلَمواليِد

)30()150(َعَدُد اْلَوِفّياِت

َبَب. ماذا ُتلِحُظ َعلى اْلَبياناِت؟ ُاْذُكِر السَّ
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

ُة. ِة اْلعاَلِميَّ حَّ َمُة الصِّ ْد َبْعَض اأْلْعماِل الَّتي َتقوُم بِها ُمَنظَّ َعدِّ  -1

ُمها َلنا بِلُدنا اْلُكَوْيُت؟ ِة الَّتي ُتَقدِّ يَّ حِّ ما َدْوُرنا ُتجاَه اْلِخْدماِت الصِّ  -2
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ْر�ُس الدَّ
Te^q fp qeb b`lpvpqbj<

؟ ما ُهَو النِّظاُم اْلبيِئيُّ

َجَرِة، َوآَخَر  ا َفْوَق الشَّ ٌد ِمَن الّناِفَذِة لَِيْسَمَع َصْوَت اْلَعصافيِر، َفَرأى ُعْصفوًرا َيْبني ُعشًّ َنَظَر ُمَحمَّ
َيْأُكُل اْلُحبوَب ِمَن اأْلْرِض، َوَفراَشًة َجميَلًة َتِقُف َفْوَق اأْلْزهاِر. ما اْلَعلَقُة الَّتي َتْرُبُط َبْيَن هِذِه اْلكائِناِت؟

B`lpvpqbj ُّالنِّظاُم اْلبيئِي

يوِر  ِة، ِمْثِل اأْلْشجاِر واأْلْزهاِر والطُّ ِعْنَدما َتْذَهُب إلى اْلَحديَقِة، ُتشاِهُد اْلَعديَد ِمَن اْلكائِناِت اْلَحيَّ
ْرَبِة واْلَهواِء  ْمِس والتُّ ِة، ِمْثِل اْلماِء والشَّ ُة َتْحتاُج إلى اأْلْشياِء َغْيِر اْلَحيَّ واْلَحَشراِت. َوهِذِه اْلكائِناُت اْلَحيَّ

. ِة في ما َبْيَنها النِّظاُم اْلبيئِيُّ ِة واأْلْشياِء َغْيِر اْلَحيَّ َكْي َتعيَش. ُيَسّمى َتفاُعُل اْلكائِناِت اْلَحيَّ
ٍة.  ٍة، َوأْشياَء َغْيِر َحيَّ ٍة َوَحَيوانِيَّ ٍة، َنباتِيَّ بيَعِة َوما َتْحويِه ِمْن كائِناٍت َحيَّ النِّظاُم اْلبيئِيُّ ُهَو أيُّ ِمساَحٍة ِمَن الطَّ
، في َتفاُعٍل ُمْسَتِمرٍّ َمْع َبْعِضها َبْعًضا.  ِة، في النِّظاِم البيئِيِّ ُة واأْلْشياُء َغْيُر اْلَحيَّ َوَتكوُن اْلكائِناُت اْلَحيَّ
َة  اْلَحيَّ اْلكائِناِت  ِد  الّتالَِيِة، َوَحدِّ الّصوَرِة  ُاْنُظْر إلى  َحْوَلنا.  اْلَمْوجوَدِة  ِة  اْلبيئِيَّ اأْلْنِظَمِة  ِمَن  اْلَعديُد  ُهناَك 

ْر في اْلَعلَقِة اْلَمْوجوَدِة َبْيَنها. ِة اْلَمْوجوَدَة فيها، َوَفكِّ واأْلْشياَء َغْيَر اْلَحيَّ
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ُر  ٍة، َفُتَوفِّ باتاُت بُِطُرٍق ِعدَّ . َتَتفاَعُل اْلَحَيواناُت والنَّ ٌة في النِّظاِم اْلبيئِيِّ باتاُت كائِناٌت َحيَّ اْلَحَيواناُت والنَّ
ناِجِب َوَغْيِرها ِمَن اْلَحَيواناِت، َوُتساِعُد َحَرَكُة اْلَحَيواناِت  يوِر والسَّ باتاُت ِمْثُل اأْلْشجاِر اْلَمْأوى لِلطُّ النَّ

ٍة ُأْخرى ُتساِعُد َعلى َنْشِر اْلُبذوِر؟ باتاِت. َهْل َتْعِرُف أْشياَء َغْيَر َحيَّ َواْنتِقاُلها َعلى َنْشِر ُبذوِر النَّ

84



باتاِت،  باتاِت؟ ِعْنَدما َنْزَرُع النَّ َهْل َزَرْعَت َنْبَتًة في َيْوٍم ِمَن اأْلّياِم؟ ما الَّذي َتْحتاُج إَلْيِه لِِزراَعِة النَّ
أْمثَِلِة  ِمْن  ْمِس  الشَّ َوَضْوُء  واْلماُء  ْرَبُة  التُّ َفُتْعَتَبُر  َتْنُمَو،  َكْي  ْمِس  الشَّ َوَضْوِء  واْلماِء  ْرَبِة  التُّ إلى  َنْحتاُج 

. ِة في النِّظاِم اْلبيئِيِّ اأْلْشياِء َغْيِر اْلَحيَّ

ْرَبِة؟ ْرَبِة َوأْنَت َتقوُم بِاْلَحْفِر؟ ماذا َتْفَعُل هِذِه الّديداُن في التُّ َهْل َوَجْدَت َحَشراٍت أْو ديداًنا في التُّ
ْرَبِة. ِب اْلَهواِء واْلماِء في التُّ ْرَبِة ُتساِعُد َعلى َتَسرُّ َتْحِفُر هِذِه الّديداُن أْنفاًقا في التُّ
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؟ َهْل ُيْعَتَبُر اإْلْنساُن ُجْزًءا ِمَن النِّظامِ اْلبيئِيِّ

ْمَتها َعْن َعلَقِة اْلْنساِن َمَع النِّظاِم اْلبيئِيِّ الَّذي َيعيُش فيِه. ْوَحَة الَّتي َصمَّ ألِصِق اللَّ

. وُتْعَتَبُر  اْلبيئِيِّ النِّظاِم  ِة في  اْلَحيَّ َغْيِر  اأْلْشياِء  ِمَن  َنْشَرُبُه  الَّذي  ُسُه واْلماُء  َنَتَنفَّ الَّذي  اْلَهواُء  ُيْعَتَبُر 
 . اْلبيئِيِّ نِظاِمنا  في  َتعيُش  الَّتي  ِة  اْلَحيَّ اْلكائِناِت  ِمَن  اْلِغذاَء  َلنا  ُر  ُتَوفِّ الَّتي  واْلَحَيواناُت  باتاُت   النَّ
َحياتِنا  َعلى  لِْلِحفاِظ  اْلبيئِيِّ  النِّظاِم  ِحماَيِة  في  َكبيَرًة  ًة  َمْسؤولِيَّ اْلَبَشَر  َنْحُن  عاتِِقنا  َعلى  َتَقُع  ُهنا  َوِمْن 

تِها. واْستِْمراِريَّ
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

ِة اْلَمْوجوَدِة في اْلَجْدَوِل الّتالي: ِة واأْلْشياِء َغْيِر اْلَحيَّ 1- ُاْكُتِب اْلَعلَقَة َبْيَن اْلكائِناِت اْلَحيَّ

ٌة اْلَعالَقُةأْشياُء َغْيُر َحيٍَّةكائِناٌت َحيَّ

ُتْرَبٌة

ِرياٌح

َبْحٌر
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ِة َفَقْط؟ ُن ِمَن الَكائَِناِت ْالَحيَّ ا َيِلي َتَتَكوَّ 2- َأيُّ َمْجُموَعٍة ِممَّ

َأْرَنٌب، َبْذَرٌة، َطائٌِر ) أ  ( 

َبْذَرٌة، َطائٌِر، َهَواٌء )ب( 

ُبْرَكاٌن، َشْمَعٌة، َأْرَنٌب )ج( 

َهَواٌء، َشْمَعٌة، ُبْرَكاٌن ) د ( 
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ْر�ُس الدَّ
Te^q ^ob qeb qvmbp lc b`lpvpqbjp<

ِة؟ ما ِهَي اأْنواُع اْلأْنِظَمِة اْلبيِئيَّ

َوَر الّتالَِيَة َوقاِرْن َبْيَن اْلِمْنَطَقَتْيِن. ِة َعلى َسْطِح اأْلْرِض. الِحِظ الصُّ ُهناَك اْلَكثيُر ِمْن اأْلْنِظَمِة اْلبيئِيَّ

النَّشاُط )1(

ُل ااِلْختاِلَف َبْيَن اْلبيَئَتْيِن َهّيا ُنقاِرُن َبْيَن اْلِمْنَطَقَتْيِن َوُنَسجِّ

ْوَلِة اِْسُم الدَّ

اْلبيَئُة

ُة اْلَكائِناُت اْلَحيَّ

ِة اْلْشياُء َغْيُر اْلَحيَّ
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النَّشاُط )2(

>nr^qf` b`lpvpqbj ُّالنِّظاُم اْلبيئِيُّ اْلمائِي

َثلَثِة  إلى  َتْقسيُمُه  َوُيْمِكُن   . بَِشْكٍل عامٍّ اأْلْرِض  َسْطِح  ِمْن  اْلمائِيُّ )%71(  اْلبيئِيُّ  النِّظاُم  ُيَغّطي 
ُة. أْنواٍع َوْفًقا لَِنْوِع اْلماِء الَّذي َتَتفاَعُل فيِه اْلكائِناُت اْلَحيَّ

ُة اْلِمياُه اْلَبْحِريَّ
ِة  اْلَبْحِريَّ لِْلِمياِه  ُة  اْلبيئِيَّ اأْلْنِظَمُة  ُتَغّطي 
ِمْن   )%70( ِمْن  أْكَثَر  اْلمالَِحِة  واْلِمياِه 
عاُب  واِطُئ والشِّ َسْطِح اأْلْرِض، ِمْنها الشَّ

ُة واْلُمحيطاُت. اْلَمْرجانِيَّ

اْلِمياُه اْلَعْذَبُة
واْلَجداِوُل  واْلبَِرُك  واأْلْنهاُر  اْلُبَحْيراُت 

ْطَبُة. ُة واأْلراضي الرَّ اْلمائِيَّ

ُة اْلِمياُه ااِلْنتِقالِيَّ
اْلَعْذَبُة  اْلِمياُه  اأْلماِكِن  هِذِه  في  َتْلَتقي 
اأْلْنهاِر  َمَصّباُت  َوِمْنها  بِاْلمالَِحِة، 

ْطَبِة. واأْلراضي الرَّ

90



I^ka b`lpvpqbj النِّظاُم اْلبيئِيُّ َعلى اْليابَِسِة

َيتِمُّ َتْصنيُف النِّظاُم اْلبيئِيُّ َعلى اْليابَِسِة َوْفًقا لَِنْوِع اأْلْرِض أِو اْلِمْنَطَقِة اْليابَِسِة.

ْحراُء الصَّ
اْلَحَيواناُت  فيها  َتْنُدُر  ٌة  ُمْمَتدَّ شاِسَعٌة  ِمْنَطَقٌة 
ِة  ُز بِاْرتِفاِع َدَرجاِت اْلَحراَرِة َوِقلَّ باتاُت َوَتَتَميَّ والنَّ
اْلَحراَرِة  َدَرجاُت  َوَتْنَخِفُض  اأْلْمطاِر.  ُسقوِط 
ِة الَّتي َيَتواَجُد فيها  حارى اْلَجليِديَّ في َبْعِض الصَّ

باتاِت. اْلَقليُل ِمَن اْلَحَيواناِت والنَّ

اْلغاَبُة
اْلَخْضراِء  اأْلْشجاِر  ِمَن  بِاْلَكثيِر  ُز  َتَتَميَّ

ْغييِر. اْلَكثيَفِة َودائَِمِة التَّ

اْلِجباُل
في  اْلُمْخَتِلَفَة  َة  اْلَجَبِليَّ اْلَمناِطَق  َتُضمُّ 
اْلُمروِج  َبْيَن  ما  اْلُمْنَحِدَرِة  ااِلْرتِفاعاِت 

واْلِوْدياِن واْلِقَمِم.
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النَّشاُط )3(

ُثمَّ  ْخرى،  اأْلُ بِاْلَحَيواناِت  َوَبيِّْن َعلَقَتُه  َنٍة،  ُمَعيَّ بيَئٍة  َتعيُش في  الَّتي  اْلَحَيواناِت  ِمَن  َحَيواًنا  اِْخَتْر 
اْعَمْل َنموَذًجا لِلنِّظاِم اْلبيئِيِّ الَّذي َيعيُش فيِه.

نِظاٌم بيئِيٌّ
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

أْكِمِل اْلَجْدَوَل بَِحَسِب ما َتراُه في الّصوَرَتْيِن الّتالَِيَتْيِن:  -1

نِظاٌم بيئِيٌّ )2(نِظاٌم بيئِيٌّ )1(

نِظاٌم بيئِيٌّ )2(نِظاٌم بيئِيٌّ )1(م

اْلَمكاُن

ٌة كائِناٌت َحيَّ

أْشياُء َغْيُر َحيٍَّة

َبْيَن  اْلبِْطريِق  َعَدَم ُوجوِد طائِِر  والِِدِه، الَحَظ  بُِصْحَبِة  اْلَحَيواناِت  َحديَقِة  ٍد في  ُمَحمَّ َتْجواِل  أْثناَء   -2
ُطيوِرها، َفَسأَل والَِدُه َعْن َسَبِب ذلَِك، َفأجاَبُه قائًِل: أِلنَّ طائَِر اْلبِْطريِق…

اِْخَتِر اْلِعباَرَة اْلُمناِسَبَة ِلْكماِل اْلُجْمَلِة الّسابَِقِة:
َئَتْيِن. يَّ بِواِسَطِة الرِّ ُس اْلَهواَء اْلَجوِّ  َيَتَنفَّ

 َيَتكاَثُر بِاْلَبْيِض.
ِة.  ال َيْسَتطيُع ااِلْستِْمراَر في اْلَعْيِش خاِرَج اْلِمْنَطَقِة اْلُقْطبِيَّ

يوِر َعلى أْغصاِن اأْلْشجاِر اْلعالَِيِة. ُل اْلَعْيَش َمْع َغْيِرِه ِمَن الطُّ  ُيَفضِّ
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ى بـ: ِة ُمَغطَّ 3- ُمْعَظُم َسْطِح الُكَرِة اأَلْرِضيَّ
ْمِل الرَّ ) أ  ( 

اأَلْشَجاِر )ب( 
َاْلَماِء )ج ( 

الِجَباِل )د ( 

ــى  ــاِء َعَل ــِة َوَاْلَم ــِع الَيابَِس ــَبَة َتْوِزي ــُن نِْس ــِذي ُيَبيِّ ــريُّ الَّ ائِ ــُم الدَّ ْس ــا الرَّ 4- َم
اأَلْرضِ؟

)أ(        )ب(

)ج(        )د(

َحاِري. 5- ُهَناَك َأْنَواٌع ُمْخَتِلَفٌة ِمَن الصَّ
َما اْلِمْيَزُة المشتركة َبْيَنَها؟

ِشَتاٌء َداِفٌئ )  أ  ( 
َصْيٌف طِوْيٌل )ب( 

ُهُطوُل َأْمَطاٍر َخِفْيَفٍة )ج ( 
َدَرَجاُت َحَراَرٍة ُمْنَخِفَضٍة َلْيًل َونَهاًرا ) د ( 
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ٍة ِمِطْيَرٍة؟ َباَتاِت َيْنُمو َعاَدًة ِفي َغابٍِة اْستِوائيَّ 6- َأيُّ َنْوٍع ِمْن َهِذِه النَّ

ا، َولِكــّنّ ُكلٍّ ِمْنُهمــَا ُيْمِكُنــَه اْلَبَقــاُء َعَلــى َقْيــِد  ــُة َوَحَيواَنــاُت اْلِفــظِّ ُمْختِلفــًة ِجــدٍّ َبَبــُة اْلُقْطبِيَّ 7- َتْبــُدو الدِّ
ــِه  ــَراِء ُيَســاِعُد َعَلــى إِْبَقائِ بُّ اْلُقْطبِــيُّ ِمْعَطٍفــا َســِمْيًكا ِمــْن الِف ــْرِد الَقــاِرِس. َيْمَتِلــُك الــدُّ ــاِة ِفــي اْلَب الَحَي

َداِِفًئــا، َبَينَمــا اَل َيْمَتِلــُك َحَيــَواُن اْلِفــظِّ َفــَراًء.
فء؟ َما اّلِذي َيْمَتِلُكُه َحَيواُن اْلِفظِّ لُِيَساِعَده َعَلى الدِّ

ُهوِن. َطَبَقاُت الدُّ )  أ  ( 
اأَلْنيِاُب. )ب( 

َواِرُب. الشَّ )ج ( 
َعانُِف. الزَّ ) د ( 
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ْيِل؟ ْحراِويَّة َأْكَثُر َنَشاَطًا ِفي اللَّ 8- لَماَذا َتُكون الَعِديُد ِمْن الَحَيواَناِت الصَّ
لْيِل. ْقُس َأْكَثَر َجَفاًفا ِفي الَّ َيُكوُن الطِّ )  أ  ( 
لْيل. ْقُس َأْكَثر ُبُروَدًة ِفي الَّ َيُكوُن الطِّ )ب( 

َيُكوُن اْلَخَطُر َأقلَّ ِفي الَّلْيل. )ج ( 
َياُح َأَقلَّ َلْيًل. َتُكوُن الرَّ ) د ( 

ْحَراء؟ ُح إَِلى َحدٍّ َكبِيٍر َأْن َيِعْيَش ِفي الصَّ ِي ُتَرجَّ تالَِية الذَّ 9- َأٌي ِمْن الَحَيَواَناِت الَّ

)أ(       )ب(

رَطاُن بُّ          السَّ  الدُّ

)أ(       )ب(

ِمُر النَّ ُة       ْحِليَّ  السِّ

َورِة  َنــٍة. ْانُظــْر إَِلــى الصُّ ٌة ُتَســاِعُدَها َعَلــى اْلَعْيــِش َفــي َأَماِكــَن ُمَعيَّ 10-لِلَحَيَواَنــاِت َعــاَدًة ِميــَزاٌت َجَســِديَّ
ٍة. َحــِة.  َهــَذا اْلَحَيــواُن َيِعْيــُش ِفــي َصْحــَراَء َحارَّ الُمَوضِّ

ِص ِمَن الَحَراَرة؟ تِي َيْمَتِلُكَها َهَذا اْلَحَيَواُن َوالَّتي ُتَساِعُدُه َعَلى التََّخلُّ َما الَخَصائُِص اْلَجَسِدّية الَّ
مْيَكٌة ِمَن اْلَفرِو. َلَدْيِه َطبَّقٌة َسِ )  أ  ( 

ْعِر. ثيٌف بِالشَّ َلَدْيِه َذْيٌل َكِ )ب( 
َلَدْيِه ُعُيوٌن َصِغيَرٌة. )ج ( 

بيَرٌة. َلَدْيِه َآَذاٌن َكِ ) د ( 
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يُوِر َعَلى َقْيِد اْلَحَياة؟ 11- َكْيَف َتَزيُِد الِهْجَرُة ِمْن َبَقاِء الطُّ

12- اْنُظْر إَِلى الّشْكِل َاآَلتِي:

ُتوَجُد اْلِمَياُه اأَلْكَثُر ُمُلوَحًة ِفي:
الُمِحيِط الَعِظيِم. ) أ  ( 

ِة. الِْبرَكِة الَجَبِليَّ )ب( 
ْهِر الَقِديِِم. النَّ )ج ( 

ِغيَرِة. اْلَجَداِوِل الصَّ ) د ( 
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ــتْخَداُمَها  ــُه َقْبــَل َأْن َيتِــمَّ اْسِ ــْت إَِزاَلُت تِــي َتْحَتــوي َعَلــى ِمْلــٍح َتمَّ ــاُه الَّ َي ــي اْلَمِ ــِح َأْن َتأتِْ 13- َمــَن الُمَرجَّ
ــْرِب ِمــْن: ِكَميــاٍه لِلشُّ

َتْحِت اأَلْرِض. )  أ  ( 
ِهْر. النَّ )ب( 

الُبَحْيَرِة. )ج ( 
اْلَبْحِر. ) د ( 

ْرٍب ِمَن ِمَياه الَبْحِر ُمَباَشَرًة. 14- َيِجُب َعَلى النَّاِس َعَدُم الشُّ
َبَب. اْشِرِح السَّ

َنشاٌط َمْنِزلِيٌّ

باتاِت  إنَّها أْرٌض قاِحَلٌة لِكنَّها َمليَئٌة بِاْلَحياِة، َوِهَي َمْوِطٌن َغنِيٌّ بَِمْجموَعٍة َكبيَرٍة ِمَن اْلَحَيواناِت والنَّ
روِف اْلقاِحَلِة. َفْت لِْلَعْيِش في الظُّ الَّتي َتَكيَّ

ْحراُء. إنَّها الصَّ
اِْبَحْث في َمصاِدِر اْلَمْعلوماِت َعْن هذا اْلَمْوضوِع.

ُملَحظاٌت َقْبَل اْلَبْدِء:
َوِر الَّتي َتراها ُمناِسَبًة.	  ُيْمِكُنَك َلْصُق الصُّ
ِة اْلَبْحِث.	  ِق اْلَمراِجَع الَّتي أَخْذَت ِمْنها ُمْعلوماتَِك أْثناَء َعَمِليَّ َوثِّ
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ْر�ُس الدَّ
Te^q ^ob qeb `e^kdbp fk b`lpvpqbjp<

ِة؟ راُت في اْلأْنِظَمِة اْلبيِئيَّ ما ِهَي الّتَغيُّ

ِر. َتْحُدُث َبْعُض  َغيُّ ُر، إاّل أنَّها في اْلَحقيَقِة دائَِمُة التَّ ُة ِمْن َحْولِنا َوَكأنَّها ال َتَتَغيَّ َتْبدو اأْلْنِظَمُة اْلبيئِيَّ
ِة، َوَبْعُضها َيْحُدُث بَِشْكٍل َغْيِر َطبيِعيٍّ  بيِعيَّ واِهِر الطَّ راِت بَِشْكٍل َطبيِعيٍّ في النِّظاِم اْلبيئِيِّ بِِفْعِل الظَّ َغيُّ التَّ

ِل اْلْنساِن. النَّشاُط )1(َنتيَجَة َتَدخُّ

ُر في َرْأيَِك؟ ماذا َحَدَث  َغيُّ ُة الَّتي أماَمَك؟ َكْيَف َحَدَث التَّ بيِعيَّ َوَر الّتالَِيَة. ما اْلِمْنَطَقُة الطَّ الِحِظ الصُّ
ُة لَِتْبقى َحيًَّة؟ ُرُق الَّتي َتْلَجُأ إَلْيها اْلَمْخلوقاُت اْلَحيَّ ِة َواأْلْشياِء َغْيِر اْلَحيَِّة؟ ما الطُّ لِْلكائِناِت اْلَحيَّ

ْغييِراِْسُم اْلِمْنَطَقِة ْغييِرَسَبُب التَّ تيَجُةَنْوُع التَّ النَّ

ُة بَِسَبِب َنشاطاِت اْلْنساِن ُر اأْلْنِظَمُة اْلبيئِيَّ  َتَتَغيَّ
ٌح  فاياِت َكما ُهَو ُمَوضَّ َوُمماَرَستِِه اْلَخَطأِ، َكإْلقاِء النُّ
فاٍت  ُمَخلَّ ِمْن  اْلَمصانِِع  ِمَن  َيْنتُِج  َوما  الّصوَرِة  في 

ُتْلقى َعلى اْليابَِسِة أْو في اْلماِء.

ُر الّسابُِق َعلى اْلبيَئِة. َغيُّ ُر التَّ ْح َكْيَف ُيَؤثِّ َوضِّ
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Qvmbp lc bksfolkjbkq^i `e^kdbp ِة راِت اْلبيئِيَّ َغيُّ أْنواُع التَّ

راِت في اْلبيَئِة. َغيُّ ُط الّتالي أْنواَع التَّ ُح اْلُمَخطَّ ُيَوضِّ
ٌة: راٌت َطبيِعيَّ َتَغيُّ  -1

اْلَجفاُف ْعِرَيُة اْلَحتُّ والتَّ

َحرائُِق اْلغاباِت

اْلَفَيضاناُت

اْلَبراكيُن

ٍة: راٌت َغْيُر َطبيِعيَّ َتَغيُّ  -2

َقْطُع اأْلْشجاِر

ّياراِت َعواِدُم السَّ

ُدخاُن اْلَمصانِِع

ُة اْلُمبيداُت اْلَحَشِريَّ

ْلَبُة فاُت الصُّ اْلُمَخلَّ
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مالِيَّ َيْنَكِمُش )َيِقلُّ َحْجُمُه َوَيْنُقُص(؟ َيْحُدُث ذلَِك بَِسَبِب اْرتِفاِع َدَرَجِة  َهْل َتْعَلُم أنَّ اْلُقْطَب الشَّ
مالِيُّ خالًِيا  الشَّ ُد  اْلُمَتَجمِّ اْلُمحيُط  ُيْصبَِح  أْن  ُيْحَتَمُل  ُه  إنَّ اأْلخيَرُة  التَّْقديراُت  َوَتقوُل  ِة.  اْلعامَّ اْلَحراَرِة 
ِة. اِْبَحْث َعْن َدْوِر َنشاطاِت  ِمَن اْلَجليِد َبْيَن عاَمْي 2059 َو2078 بَِسَبِب اْرتِفاِع َدَرَجِة اْلَحراَرِة اْلعامَّ

ِة لِْلْرِض. بِها بِاْرتِفاِع َدَرَجِة اْلَحراَرِة اْلعامَّ اْلْنساِن َوَتَسبُّ

َوْضُع اْلَجليِد في َشْهِر 9 - 2007َوْضُع اْلَجليِد في َشْهِر 9 - 2005َوْضُع اْلَجليِد في َشْهِر 9 - 1981

النَّشاُط )2(

ِة في اأْلْعلى، ُثمَّ أِجْب َعِن اأْلْسئَِلِة الّتالَِيِة: الِحْظ ُصَوَر اْلبيَئِة اْلُقْطبِيَّ

ٌر في اْلبيَئِة اْلَجليِديَِّة؟ َهْل َحَدَث َتَغيُّ

ُر َعلى اْلكائِناِت في هِذِه اْلبيَئِة؟ َغيُّ ُر هذا التَّ َهْل ُيَؤثِّ

ٌر، َفما ُهَو؟ إْن كاَن ُهناَك َتَغيُّ
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

ِركاِت ماَء اْلَمجاري في َمْجرى اأْلْنهاِر. ُتْلقي َبْعُض الشَّ  -1
َع ُحدوُثها: راِت اْلُمَتَوقَّ َغيُّ اِْخَتِر التَّ

ْهِر َوَيْزداُد َعَدُد اأْلْسماِك. ُر َلْوُن اْلماِء في النَّ  َيَتَغيَّ
ْهِر َوَيِقلُّ َعَدُد اأْلْسماِك. ُر َلْوُن اْلماِء في النَّ  َيَتَغيَّ

ْهِر َوَيْبقى َعَدُد اأْلْسماِك َكما ُهَو. ُر َلْوُن اْلماِء في النَّ  ال َيَتَغيَّ

. راِت ُمفيٌد َوَبْعُضها ضارٌّ َغيُّ ُر فيها، َبْعُض التَّ ِة اْلُمحيَطِة بِِه َفُيَغيِّ ُر اْلْنساُن َعلى اأْلْنِظَمِة اْلبيئِيَّ ُيَؤثِّ  -2

ِة الَّتي َيقوُم بِها اْلْنساُن. ْلبِيَّ ُاْكُتْب َتْقريًرا ِمْن 4 أْسُطٍر َعِن اأْلْنِشَطِة السَّ

اْلماِء ِمَن  َكبيَرٍة  ياٍت  َكمِّ َمْصَنٌع  َيُصبُّ  ِعْنَدما  ْهِر  النَّ في  ْسماِك  َواأْلَ باتاِت  لِلنَّ َيْحُدُث  ما  اْكُتْب   -3
ْهِر.        الّساِخِن في النَّ

102



ْر�ُس الدَّ

راِض اْلَحَيَواَناِت. ي إَِلى اْنِقَ تِي ُيِمكُن َأْن ُتَؤدِّ ِة الَّ 4- ِصِف اْثَنْيِن ِمْن اأَلْنِشطة اْلَبَشِريَّ
النََّشاُط 1: 

النََّشاُط 2: 

ِل ِفي َجِميِع َأْنَحاِء المِدْيَنِة. َنقُّ َوَرَتاِن َطْريَقتيِن لِلتَّ 5- ُتْظِهر الصَّ
قِل اأَلْفَضِل لِِلبيَئِة؟ نُّ َما َطِرْيَقُة التَّ

ًعا َواِحًدا. ْد ُمَربَّ  َحدِّ
ٌة  َدّراَجٌة َهَوائِيَّ

ٌة  َدّراَجٌة َناِريَّ
اِْشَرْح إَِجاَبَتَك.
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ْر�ُس الدَّ

َهْل حاَوْلَت أْن َتغوَص في أْعماِق اْلَبْحِر؟ ماذا ُيْمِكُنَك أْن ُتشاِهَد؟
ُه عاَلٌم ُمْدِهٌش َوَعجيٌب؟ َهْل َتْعَلُم أنَّ

َوِر الَّتي اْلَتَقَطها اْلَغّواصوَن ِمْن أْعماِق اْلبِحاِر. إَلْيَك َبْعَض الصُّ

ِة؟ عاِب اْلَمْرجاِنيَّ ةُ َعلى ال�شِّ راُت اْلبيِئيَّ َغيُّ رُ التَّ َكْيَف ُتوؤَثِّ
Elt al bksfolkjbkq^i `e^kdbp ^ccb`q `lo^i obbcp<
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ِة؟ عاِب اْلَمْرجاِنيَّ ةُ َعلى ال�شِّ راُت اْلبيِئيَّ َغيُّ رُ التَّ ﴿ َكْيَف ُتوؤَثِّ
 ﴾  »النحل:14«

في اآلَيِة َتمَّ ِذْكُر ِعباَرِة ِحْلَيٍة َتْلَبسوَنها. ما اْلَمْقصوُد بِها؟
ابَِقِة. ْف إلى اْلِحْلَيِة اْلَمْقصوَدِة في اآلَيِة السَّ لَِنَتَعرَّ

@lo^i َحَيواُن اْلَمْرجاِن

اأْلْحجاِر  أْشَهِر  أَحَد  الَمْرَجاِن  َحَيواُن  ُيَعدُّ 
ُب  ، َوَيَتَركَّ اْلَكريَمِة، َوُيْسَتْعَمُل في ِصناَعِة اْلُحِليِّ

ِة كربوناِت اْلكالسيوِم. ِمْن مادَّ

ُصْلٌب،  اْلَمْرجاِن  ُمْسَتْعَمَرِة  َهْيَكَل  إنَّ 
َوُيْشبُِه  ِرِه،  بَِتَحجُّ اْلَجماَد  ُيْشبُِه  اْلَمْألوُف  َفَشْكُلها 

باتاِت لَِكْونِِه أْشجاًرا نابَِتًة في َقْعِر اْلَبْحِر. النَّ

ِة،  اْلَمْرجانِيَّ عاِب  الشِّ َعلى  َتْأثيٌر  لِْلْنساِن 
َفُهَو َيْسَتْخِرُج اْلَمْرجاَن ِمَن اْلبِحاِر واْلُمحيطاِت، 
في  باَك  الشِّ َتُجرُّ  الَّتي  ْيِد  الصَّ َمراِكُب  َوُتْلِحُق 
ِة  عاِب اْلَمْرجانِيَّ أْعماِق اْلُمحيِط أْضراًرا بالَِغًة بِالشِّ

ِة الَّتي َيتِمُّ َتْدميُرها بُِسهوَلٍة. اْلَهشَّ
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النَّشاُط )1(

. ْد َنْوَع اْلَعلَقِة َبْيَن اأْلْسماِك واْلَمْرجاِن في النِّظاِم اْلبيئِيِّ اْلَبْحِريِّ ، َحدِّ ْعليِميِّ َبْعَد ُمشاَهَدِة اْلفيلِم التَّ

ْر بُِجَمٍل ُمفيَدٍة َعِن الّصوَرَتْيِن الّتالَِيَتْيِن:  َعبِّ
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النَّشاُط )2(

ريَقِة َنْفِسها؟ ُر اْلَمحاُر واْلَمْرجاُن بِالطَّ ما َتْأثيُر َقَطراِت اْلَخلِّ َعلى اْلَمحاِر؟ َهْل َيَتأثَّ

ْن َنتائَِج َتْأثيِر َقَطراِت اْلَخلِّ َعلى ُكلٍّ ِمْن َصَدَفِة اْلَمحاِر واْلَمْرجاِن. َدوِّ

َصَدَفُة َمحاٍرِقْطَعُة َمْرجاٍن
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النَّشاُط )3(

ْكِل الَّذي ُهَو َعَلْيِه اآلَن؟ يُّ واْلَبْحِريُّ بِالشَّ لِماذا َيْظَهُر النِّظاُم اْلبيئِيُّ اْلَبرِّ

5 4

2 13

7 68

َوِر ِة الصُّ ُمالَحظاتيُمشاَهداتيَوْجُه اْلُمقاَرَنِةُمْحَتَوياُت َسلَّ

ٍة ٍة ُكَوْيتِيَّ يَّ ُصَوُر بيَئٍة َبرِّ

باتِيُّ اْلِغطاُء النَّ
)2 - 1(

َقْبَل )20( عاًما

بِاْلَوْقِت اْلحالِيِّ

َنظاَفُة اْلَمكاِن
)5 - 4 - 3(

َقْبَل )20( عاًما

بِاْلَوْقِت اْلحالِيِّ

ٍة ٍة ُكَوْيتِيَّ ُصَوُر بيَئٍة َبْحِريَّ

ُر اْلَحَيواناِت َتأثُّ
)7(

َقْبَل )20( عاًما

بِاْلَوْقِت اْلحالِيِّ

ُث اْلماِء َتَلوُّ
)8 - 7 - 6(

َقْبَل )20( عاًما

بِاْلَوْقِت اْلحالِيِّ

ما واِجُبَك َكَفْرٍد في اْلُمْجَتَمِع لِْلِحفاِظ َعلى اْلَحياِة في اْلَبرِّ أْو في اْلَبْحِر؟
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ْر�ُس الدَّ

ْيِر اْلَجميَلُة. َكْيَف  وَّ ُنها أْزهاُر النُّ ٌة ُتَزيِّ َبْحٌر أْزَرُق َجميٌل َتْسَبُح فيِه اأْلْسماُك. َصْحراُء ِرماُلها َذَهبِيَّ
ُنحاِفُظ َعلى هِذِه اْلَمناِظِر اْلَجميَلِة؟ َوَهْل لِْلُمحاَفَظِة َعَلْيها أَثٌر َعلى َحياتِنا؟

Mliirqflk lcj^ofkb bksfolkjbkqp ِة ُث اْلبيئاِت اْلَبْحِريَّ َتَلوُّ

فاِت ِمَن اْلَبْحِر.  َوِر أْدناُه؟ ُيزيُل َفريُق اْلَغْوِص اْلُكَوْيتِيُّ اْلُمَخلَّ ماذا َيْفَعُل هُؤالِء اْلَغّواصوَن في الصُّ
ِة الَّتي َتعيُش فيِه.  ُة ذلَِك بَِرْأيَِك؟ إنَّ َرْمَي اْلُمْهَملِت واْلَفَضلِت في اْلماِء ُيِضرُّ بِاْلكائِناِت اْلَحيَّ يَّ ما أَهمِّ
باتاِت واْلَحَيواناِت  َتَتَسبَُّب اْلَموادُّ اْلكيميائّيُة الَّتي َتْرميها اْلَمصانُِع في اْلبِحاِر واْلُمحيطاِت بِإيذاِء النَّ

ِة. ِث اْلبيَئِة اْلَبْحِريَّ ْفِط ِمَن الّناِقلِت إلى َتَلوُّ ُب النِّ الَّتي َتعيُش في اْلماِء أْو بَِقْتِلها. َوُيَؤّدي َتَسرُّ

Elt qlj^fkq^fk lro b`lpvpqbj<

؟ َكْيَف ُنحاِفُظ َعلى ِنظاِمنا اْلبيِئيِّ
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َلْحفاِة َبْعَد اْبتِلِع ِقْطَعِة اْلبلستيِك؟ ماذا ُيْمِكُن أْن َيْحُدَث لِهِذِه السُّ

Mliirqflk lc abpboq bksfolkjbkqp ِة ْحراِويَّ ُث اْلبيئاِت الصَّ َتَلوُّ

فاياِت واْلَفَضلِت  ُث اأْلْرُض بِالنُّ ؟ َتَتَلوَّ َهْل ُيْعِجُبَك هذا اْلَمْنَظُر؟ ما أَثُر ذلَِك َعلى نِظاِمنا اْلبيئِيِّ
هذا  َوُيَؤّدي  واْلْنساِن.  واْلَحَيواناِت  باتاِت  لِلنَّ َرِر  بِالضَّ َفَتَتَسبَُّب  ْرَبَة  التُّ ُث  ُتَلوِّ الَّتي  ْلَبِة  والصُّ الّسائَِلِة 

ُث إلى َتكاُثِر اْلَجراثيِم واْنتِشاِر اأْلْمراِض واأْلْوبَِئِة. َلوُّ التَّ
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Molqb`qfkd lro bksfolkjbkqp coljmliirqflk ِث َلوُّ ِحماَيُة بيئاتِنا ِمَن التَّ

ُرَق الّتالَِيَة َوحاِوْل أْن َتِجَد ُطُرًقا َجديَدًة. ْرَت في ُطُرٍق ُتساِعُدنا َعلى ِحماَيِة بيَئتِنا؟ اِْقَرأِ الطُّ َهْل َفكَّ

َجْمُع  أْو  اْلَحَيواناِت  َصْيُد  فيها  ُيْمَنُع  ِة،  واْلَحَيوانِيَّ ِة  باتِيَّ النَّ ْرَوِة  الثَّ لِِحماَيِة  ٍة  َطبيِعيَّ َمْحِمّياٍت  إْنشاُء   -1
ْيِخ  الشَّ ِة  َمْحِميَّ ِمْثِل  اْلَمْحِمّياِت،  ِمَن  اْلَكثيُر  اْلُكَوْيِت  َوفي  ِة.  بيِعيَّ الرَّ اْلُمَخيَّماِت  بِناُء  أْو  باتاِت  النَّ

ِة. يَّ َصباٍح اأْلْحَمِد لِْلبيَئِة اْلَبرِّ
َوْضُع َقوانيَن لُِمعاَقَبِة ُكلِّ َمْن َيْعَبُث في اْلبيَئِة ِمْن أْفراٍد أْو َشِركاٍت.  -2

راَعِة َوَتْنظيُم ُمساَبقاٍت لَِتْشجيِعها. ااِلْهتِماُم بِالزِّ  -3
فاياِت َوَتْدويِرها. إْنشاُء َمصانَِع َتْعَمُل َعلى إعاَدِة اْستِْعماِل النُّ  -4

 	. َتشاَوْر َمْع ُزَملئَِك ِليجاِد ُطُرٍق َجديَدٍة لِِحماَيِة نِظاِمنا اْلبيئِيِّ

َصْقٌر

َغزاٌل

ُهْدُهٌد
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

ؤاِل الَّذي َيليها. اِْقَرأِ اْلُجْمَلَة الّتالَِيَة، ُثمَّ أِجْب َعِن السُّ  -1
ٌد في ُنْزَهٍة إلى شاِطِئ اْلَبْحِر بُِصْحَبِة عائَِلتِِه، َوَوَجَد َعلى الّشاِطِئ َعَدًدا ِمَن اأْلْسماِك اْلَمْيَتِة. َذَهَب ُمَحمَّ

ًدا ِمْنُهما: ًدا كاَن ُمَتأكِّ ا َتْحَت َشْيَئْيِن َتْعَتِقُد أنَّ ُمَحمَّ َضْع َخطًّ
ياُح في اْلَبْحِر َفَسَقَطِت اأْلْسماُك َعلى الّشاِطِئ.	  َعَصَفِت الرِّ
ُهناَك أْسماٌك َعلى الّشاِطِئ.	 
َسَيموُت َغًدا َعَدٌد أْكَبُر ِمَن اأْلْسماِك.	 
فاياِت في اْلَبْحِر أّدى إلى َمْوِت اأْلْسماِك.	  َرْمُي النُّ
ال َيزاُل ُهناَك َبْعٌض ِمَن اأْلْسماِك في اْلَبْحِر.	 

ْسِم. ْعبيُر َعْن ِفْكَرتَِك بِالرَّ َهْل َتْسَتطيُع اْبتِكاَر ِفْكَرٍة َجديَدٍة لِْلُمحاَفَظِة َعلى اْلبيَئِة؟ ُيْمِكُنَك التَّ  -2
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ْمَت اُْرُبْط ما َتَعلَّ

تي؟ َكْيَف أْعَتني بِِصحَّ

ْمِس  الشَّ ِمَن  َعْيَنيَّ  َعلى  ُأحاِفُظ 
واْلُغباِر بِاْستِْخداِم

ِس  ُأحاِفُظ َعلى أْسناني ِمَن التََّسوُّ
بِاْستِْخداِم

ا يًّ أَتناَوُل ِغذاًء ِصحِّ

َعلى  ُتساِعُدني  َعواِمُل 
تي اْلُمحاَفَظِة َعلى ِصحَّ
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ْمَت اُْرُبْط ما َتَعلَّ

التَّْعريُف

فائَِدُتُه

ِعْنَد اْنتِشاِر َمَرٍض ُمْعٍد في َدْوَلٍة 
ُمجاِوَرٍة

َتْنَتِشُر  ُدَوٍل  إلى  هاِب  الذَّ ِعْنَد 
فيها َبْعُض اأْلْمراِض

التَّْطعيُم

الَِيَتْيِن؟ ماذا َتْفَعُل في اْلحاَلَتْيِن التَّ
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ْمَت اُْرُبْط ما َتَعلَّ

  -1 

  -2 

  -3 

َة يَّ حِّ ِد اْلِخْدماِت الصِّ َعدِّ
ُمها الَّتي ُتَقدِّ

ُةَدْوَلُة اْلُكَوْيِت ِة اْلعاَلِميَّ حَّ َمُة الصِّ ُمَنظَّ

  -1 

  -2 

  -3 
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ْمَت اُْرُبْط ما َتَعلَّ

اْلماُء اْليابَِسُة

النِّظاُم اْلبيئِيُّ
 

ٍة أْشياُء َغْيُر َحيَّ
 
 

ٌة كائِناٌت َحيَّ
 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

ِة أْنواُع اأْلْنِظَمِة اْلبيئِيَّ
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ْمَت اُْرُبْط ما َتَعلَّ

ٍة راٌت َغْيُر َطبيِعيَّ َتَغيُّ ٌة راٌت َطبيِعيَّ َتَغيُّ

َمْرَحًبا نيمو، أَلْم ُتلِحْظ َمْوَت َبْعِض 
ُع أْن َيكوَن  عاِب اْلَمْرجانِيَِّة؟ ماذا َتَتَوقَّ الشِّ

َبُب؟ السَّ
فاِت، َوِهَي  ِث َوَرْميِ اْلُمَخلَّ َلوُّ بَِسَبِب التَّ

اآلَن في َخَطٍر بَِسَبِب َتْدميِر اْلْنساِن لِْلبيَئِة.

ِة اْلُمْخَتِلَفِة راُت في اأْلْنِظَمِة اْلبيئِيَّ َغيُّ التَّ
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ْمَت اُْرُبْط ما َتَعلَّ

ُث بَِسَبِب ُة َتَتَلوَّ ُث بَِسَبِباْلبيَئُة اْلَبْحِريَّ ُة َتَتَلوَّ يَّ اْلبيَئُة اْلَبرِّ

ِة َعْن َطريِق: ُأحاِفُظ َعلى اْلبيَئِة اْلَبْحِريَّ

ِة َعْن َطريِق: يَّ ُأحاِفُظ َعلى اْلبيَئِة اْلَبرِّ
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اْلأْر�ُض
B^oqe

ةُ ِميَّ َعلُّ اْلَوْحَدُة التَّ

119



ْر�ُس الدَّ
Te^q ^ob qeb B^oqe%p proc^`b clojp<

كاُل �َسْطِح اْلأْر�ِض؟ ما ِهَي اأ�سْ

ُاْنُظْر إلى هِذِه الّصوَرِة. َهْل ِهَي ِقَطٌع ِمَن اْلَحْلوى؟

ِة َقْبَل َتْكبيِرها. اِْنَتِظْر َقليًل. َتعاَل لُِنْرِجَعها إلى صوَرتِها اْلْصِليَّ

إنَّها َلْيَسْت َجواِهَر. َهْل َبَدْأَت َتْعِرُف 
ماذا ُتَمثُِّل هِذِه اْلِقَطُع؟

َرٌة آالَف  ْهَشِة! إنَّها صوَرٌة ُمَكبَّ يا َللدَّ
اْلَمْأخوَذِة  ْمِل  الرَّ لُِحَبْيباِت  اْلَمّراِت 
إلى  ُاْنُظْر  اْلْرِض.  َسْطِح  ِمْن 

ِة. الّصوَرِة اْلَحقيِقيَّ
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B^oqe%p proc^`b clojp أْشكاُل َسْطِح اْلْرِض

؟  يِّ اْلَبرِّ ريِق  الطَّ َعْبَر  َيْوًما  َهْل ساَفْرَت 
أْو  بُِبْلداٍن  ُمروِرَك  ِعْنَد  الَحْظَت  ماذا 

َرْت أْشكاُل َسْطِح َمناِطَق ُمْخَتِلَفٍة؟ َهْل َتَغيَّ
اْلْرِض؟ ماذا َتْعِرُف َعْن 

طبوغرافيا اْلْرِض؟

 B^oqe qlmldo^mev طبوغرافيا اْلْرِض
أْشكاِل  َعلى  ُيْطَلُق  ِعْلِميٌّ  ُمْصَطَلٌح  ُهَو 

َسْطِح اْلْرِض أِو التَّضاريِس.

1

ْكُل َرْقُم )1(، ِهَي ِعباَرٌة َعْن ْحراُء Abpboq، الشَّ  الصَّ
اْلْمطاِر  ُسقوُط  فيها  َيكوُن  ٍة  جافَّ ٍة  َحياتِيَّ  ُمْجَتَمعاٍت 
ٍر  َتَبخُّ الِت  بُِمَعدَّ َوَتْمتاُز  ا،  َسَنِويًّ ملم   )250( ِمْن   أَقلَّ 
اْلِمْنَطَقِة  َصحارى  ِمْثُل  ٌة،  حارَّ َصحارى  َوتوَجُد  َكبيَرٍة. 
ِة(،  اْلَعَربِيَّ ْحراِء  والصَّ اْلُكْبرى  ْحراِء  )الصَّ ِة  ااِلْستِوائِيَّ
اْلِوالياِت  في  اْلَعظيِم  اْلَحْوِض  ِمْثُل  باِرَدٌة،  َوَصحارى 
حارى  اْلُمتَِّحَدِة َوَصْحراَء غوبى في آسيا. َوِمْن أْشَهِر الصَّ

ْحراُء اْلُكْبرى. الصَّ

أْشكاُل َسْطِح اْلْرِض ِمْثُل: 
Jlrkq^fkp اْلِجباِل-   
L`b^kp اْلُمحيطاِت-   
Abpboqp حارى    -الصَّ
Clobpqp اْلغاباِت-   
Ofsbop اْلنهاِر-   
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شاِهَقُة  ِجباٌل  إنَّها   .)2( َرْقَم  ْكَل  الشَّ الِحِظ 
ااِلْرتِفاِع. َهْل َتْعِرُف ما ُهَو أْعلى َجَبٍل في اْلعاَلِم؟ أْعلى 
َجَبٍل في اْلعاَلِم ُهَو َجَبُل إيفرست ِضْمَن ِجباِل اْلهيمااليا 
َعلى اْلُحدوِد َبْيَن نيباَل َجنوًبا والّصيِن أو التبت َشمااًل.

2
ْكُل َرْقُم )3(، هو أْطَوُل أْنهاِر اْلعاَلِم،  َنْهُر الّنيِل، الشَّ
ِة اْلجغرافّيِة بَِحَسِب آِخِر  َكما ُهَو ُمْعَتَرٌف بِِه في اْلَجْمِعيَّ

َبياناٍت َلها.

3
أْكَبُر  ِهَي   ،)4( َرْقُم  ْكُل  الشَّ ُة،  مالِيَّ الشَّ اْلغاباُت 
ذاِت  أْشجاٍر  َعلى  بُِمْعَظِمها  َوَتْحَتوي  اْلعاَلِم،  في  غاَبٍة 
ُة  مالِيَّ الشَّ اْلغاباُت  َتْحَتلُّ  اْلُخْضَرِة.  دائَِمِة  ٍة  إَبِريِّ أْوراِق 
اْلُقْطبِيِّ  اْلِحزاِم  اْليابَِسِة ِضْمَن  ِمْن ِمساَحِة  َنْحَو )%17( 

. مالِيِّ في نِْصِف اْلُكَرِة الشَّ

4
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123
َرْقِم  ْكِل  الشَّ إلى  ُاْنُظْر 
َعِن  َيْخَتِلُف  َكْيَف   .)2(
ْسَبِة  ْكِل َرْقِم )1(؟ بِالنِّ الشَّ
إلى َدْوَلِة اْلُكَوْيِت، الِحِظ 

ْكَل َرْقَم )3(. الشَّ

فيها  اْلُكَوْيِت  أْرُض 
َعلى  َتْحَتوي  َتضاريُس 
ُسهوَل  ُتَسّمى  ُسهوٍل 
اْلباِطِن  َووادي  ْبَدَبِة،  الدَّ
اْلُمْرَتَفعاِت  َوَبْعِض 
جاِل  ِمْثِل  ِة  التَّضاريِسيَّ
الّزوِر، بِاْلضاَفِة إلى َبْحِر 
الَّذي  اْلَعَربِيِّ  اْلَخليِج 

ُتِطلُّ َعَلْيِه.

َتْخَتِلُف اْلْنهاُر ِمْن َمكاٍن 
طوُل  َحْيُث  ِمْن  آَخَر  إلى 
اْلَمْجرى َوَعَدُد اْلَمجاري 
َفأْحياًنا  فيِه،  َتُصبُّ  الَّتي 
َمْجًرى  ْهِر  لِلنَّ َيكوُن 
َوأْحياًنا  واِحٌد،  َرئيِسيٌّ 
أْكَثُر  ْهِر  لِلنَّ َيكوُن  ُأْخرى 
ُيَغّذيِه  َفْرِعيٍّ  َمْجًرى  ِمْن 

بِاْلماِء.

النَّشاُط )1(

ْسِم الّتالي: ِمْن ِخلِل ِدراَستَِك َتضاريَس اْلْرِض، ُاْكُتِب اْلَبياناِت َعلى الرَّ
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النَّشاُط )2(

بيَعةِ   َكْيَف ُيْمِكُن ُمحاكاُة َمْجرى َنْهٍر في الطَّ
أْن  ُيْمِكُن  َكْيَف  فيِه؟  ِق  َدفُّ التَّ ُسْرَعِة  ِل  ُمَعدَّ َوِقياُس 
ؤاِل؟ ُتْجِرَي َنشاًطا َمْع ُزَملئَِك لِْلجاَبِة َعْن هذا السُّ

اِْسَتْخِرْج ِمَن اْلَدواِت أماَمَك ما َتراُه ُمناِسًبا لُِصْنِع
َنموَذٍج لَِمْجرى َنْهٍر َعْبَر َجَبٍل.

ؤاِل. ْر في السُّ َفكِّ
بيَعِة؟ َهْل ُيْمِكُن ُمحاكاُة َنْهٍر في الطَّ

ؤاِل؟  ْط. ماذا َنْحتاُج لِْلجاَبِة َعِن السُّ َخطِّ
َنْحتاُج إلى  

ْذ ُخُطواِت اْلَعَمِل. َنفِّ
اًل   أوَّ
ثانًِيا  
ثالًِثا  

ِق اْلماِء َل َتَدفُّ ِة ُنلِحُظ أنَّ ُمَعدَّ اْلُملَحَظُة: ِعْنَد َوْضِع اْلَعَجَلِة اْلمائِيَّ
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

تيَجُة كالّتالي: قاَمْت َلْجَنُة اْلبيَئِة بِِزياَرِة اْلِمْنَطَقَتْيِن )أ( َو)ب( لَِتْحديِد التَّضاريِس فيِهما َوجاَءِت النَّ  -1

ِمْنَطَقُة )ب(ِمْنَطَقُة )أ(

ِجباٌل

غاباٌت

أْنهاٌر

اْلِمْنَطَقُة الَّتي َتْكُثُر فيها اْلغاباُت ِهَي اْلِمْنَطَقُة   
اْلِمْنَطَقُة الَّتي َتْكُثُر فيها اْلْنهاُر ِهَي اْلِمْنَطَقُة   

ُع أْن َيْحُدَث ِعْنَد اْلتِقاِء أْكَثَر ِمْن َمْجًرى  ماذا َتَتَوقَّ
مائِيٍّ في َنْهٍر واِحٍد؟

3800م

4000م
َجليٌد

ِسْلِسَلُة ِجباٍل

واٍد

تِلٌل
800م

600م

2000م3000م

َجَبٌل

َهْضَبٌة

ُاْدُرِس اْلْشكاَل اْلُمْخَتِلَفَة لِلتَّضاريِس اْلَمْوجوَدةِ   -2 
أماَمَك بِِعناَيٍة، ُثمَّ أِجْب َعِن اْلَمْطلوِب:

َيْبُلُغ اْرتِفاُع أْعلى َجَبٍل   متٍر. 
التِّلُل أَقلُّ اْرتِفاًعا ِمَن   
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ـُْمقابَِلِة. َمَا َأْفَضُل َمْوِقٍع لِِزَراَعِة الَمَحاِصْيِل؟ وَرِة ال 3- َاْنُظْر إَِلى الصُّ
الَمْوِقُع ) أ  (  ) أ  ( 
الَمْوِقُع )ب( )ب( 
الَمْوِقُع )ج ( )ج ( 
الَمْوِقُع ) د ( ) د ( 

ْهِر اْلَقِديِم لَِتوِضْيِح اتَِّجاِه َمَصِب الِمَياِه. 4- اْرُسْم َسْهًما َعَلى النَّ
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ْهِر َعَلى:  ِق الِمَياِه ِفي النَّ َجاُه َتَدفُّ 5- َيْعَتِمُد اتَّ
ْهِر ُطْوِل النَّ )  أ ( 

ُمْنَحَدّر اَلْرِض )ب( 
ُق َعَلْيَها الماُء ُخوِر اّلتِي َيَتَدفَّ َنْوِع الصُّ )ج ( 

َماليِّ َمْوِقِع الُقْطِب الشَّ ) د ( 
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ْر�ُس الدَّ

ُر فيها َعْن َرْأيَِك. َبِه َبْيَنُهما؟ ُاْكُتْب ُجْمَلًة واِحَدًة ُتَعبِّ ْكَلْيِن أْعلُه. ما َوْجُه الشَّ الِحِظ الشَّ

النَّشاُط )1(

 اِْستِناًدا إلى َتْجِرَبتَِك الّسابَِقِة في ُصْنِع َمْجرى َنْهٍر،
َعلى  اْلْنهاِر  َمجاري  في  خوِر  الصُّ ُوجوُد  ُر  ُيَؤثِّ َهْل 

ِق اْلماِء؟ َكْيَف؟ اِْبَحْث. ِل َتَدفُّ ُمَعدَّ

ِق اْلماِء َل َتَدفُّ ِة ُنلِحُظ أنَّ ُمَعدَّ اْلُملَحَظُة: ِعْنَد َوْضِع اْلَعَجَلِة اْلمائِيَّ

َوالِحْظ  خوِر،  الصُّ ِقَطِع  ِمْن  َبْعًضا  ْمَتُه  َصمَّ الَّذي  ْهِر  النَّ َمْجرى  في  َضْع 
ٍة. ِق اْلماِء فيِه ِمْن ِخلِل اْستِْخداِم َعَجَلٍة مائِيَّ َل َتَدفُّ ُمَعدَّ

Elt albp qeb mobpbk`b lc ol`hp fk ^ pqob^j
^ccb`q qeb o^qb lc t^qbo cilt<

ِل  رُ ُوجوُد �ُسخوٍر في َمْجرى َنْهٍر َعلى ُمَعدَّ َكْيَف ُيوؤَثِّ
ِق اْلماِء فيِه؟ َتَدفُّ
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النَّشاُط )2(

اِْلتِقاُء أْكَثَر ِمْن َمْجًرى في َنْهٍر واِحٍد

ؤاِل: ْر في السُّ َفكِّ
ماذا َيْحُدُث ِعْنَد اْلتِقاِء أْكَثَر ِمْن َمْجًرى في َنْهٍر واِحٍد؟

ْهِر ذاتِِه؟ َكْيَف أْصَنُع أْكَثَر ِمْن َمْجًرى لِلنَّ
 

اْلُملَحَظُة: ِعْنَد اْلتِقاِء أْكَثَر ِمْن َمْجًرى في َنْهٍر واِحٍد َفإنَّ
 

. ئيِسيِّ ِق اْلَمْجرى الرَّ ًة لِِقياِس ُسْرَعِة َتَدفُّ اِْسَتْخِدْم َعَجَلًة مائِيَّ

ِة   بَِسَبِب   اْلُملَحَظُة: ُسْرَعُة اْلَعَجَلِة اْلمائِيَّ
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النَّشاُط )3(

لُِيْصِلَح َفَعَل والُِدَك  َمْنِزلُِكْم؟ ماذا  َعْن  اْلماُء  اْنَقَطَع   َهِل 
اْلَخَلَل؟ ماذا يوَجُد َعلى َسْطِح َمْنِزلُِكْم؟

ؤاِل: ْر في السُّ َفكِّ
ُر ُوجوُد اْلَخّزاِن َعلى َجَرياِن اْلماِء في اْلنابيِب؟ َهْل ُيَؤثِّ

ْط لَِتْنفيِذ النَّشاِط:  َخطِّ
َنْحتاُج إلى:  

ْذ ُخُطواِت اْلَعَمِل. َنفِّ
ٍة َعلى اْرتِفاٍع ُمْخَتِلٍف. اًل، ُصبَّ اْلماَء في ُكلِّ َمرَّ أوَّ

اْلُملَحَظُة َعلى اْرتِفاِع َرْقمِ )1(  
اْلُملَحَظُة َعلى اْرتِفاِع َرْقمِ )2(  
اْلُملَحَظُة َعلى اْرتِفاِع َرْقمِ )3(  

ِق اْلماِء َعْبَر اْلَمْبنى؟   ُر ااِلْرتِفاُع َعلى َتَدفُّ َهْل ُيَؤثِّ
ااِلْستِْنتاُج:  
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

َخّزاُن اْلماِء

ْن ِمَن اْلُحصوِل َعلى اْلماِء في ُه َبْعَد ااِلْنتِهاِء ِمْن بِنائِِه، َلْم َيَتَمكَّ قاَم أْحَمُد بِبِناء َبْيتِِه اْلَجديِد، إاّل أنَّ  -1
َمراِفِق اْلَبْيِت اْلُمْخَتِلَفِة.

َبُب اْلْكَثُر اْحتِمااًل لَِعَدِم ُوصوِل اْلماِء؟ ِح أماَمَك، ما ُهَو السَّ ْسِم اْلُمَوضَّ ِمْن ِخلِل الرَّ

 َعَدُم ُوجوِد ماٍء في اْلَخّزاِن.
 َمْوِضُع اْلَخّزاِن َغْيُر ُمناِسٍب.

ُة َغْيُر ُمْحَكَمِة التَّْوصيِل. يَّ حِّ  التَّْمديداُت الصِّ

َبِب. السَّ َعِن  بِاْلَبْحِث  َعْبِدالّلِه  والُِد  َفقاَم  َفْجأًة،  اْلَجديِد  َعْبِدالّلِه  َمْنِزِل  َعْن  اْلماُء  اِْنَقَطَع   -2 
َبَب؟ الَِيِة ُيْمِكُن أْن َتكوَن السَّ أيُّ االْحتِماالِت التَّ

 ُمْسَتوى اْرتِفاِع َخّزاِن اْلماِء أْعلى ِمْن ُمْسَتوى اْلَمْنِزِل.
 ُمْسَتوى اْرتِفاِع َخّزاِن اْلماِء أْدنى ِمْن ُمْسَتوى اْلَمْنِزِل.

 َخّزاُن اْلماِء َمْدفوٌن َتْحَت َسْطِح اْلْرِض أْسَفَل اْلَمْنِزِل.
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ْر�ُس الدَّ

1

َتساُقِط  َمْوِسِم  ِخلَل  م   2017 عاِم   في 
اْلُكَوْيِت  َمديَنُة  َضْت  َتَعرَّ ِة،  اْلَمْوِسِميَّ اْلْمطاِر 
َبْت بَِفَيضاناٍت َوأْضراٍر  لَِتساُقِط أْمطاٍر َغزيَرٍة َتَسبَّ
ّياراُت  السَّ َغِرَقِت  َكما  واِرِع.  الشَّ في  َكبيَرٍة 
الّناِس  ِلْنقاِذ  اْلَقواِرَب  الْطفائِّيوَن  فاْسَتْخَدَم 
ْكِل َرْقِم )1(. َفما ُهَو اْلَفَيضاُن؟ َكما َترى في الشَّ

Cilla اْلَفَيضاُن

2

ٌة َتْحُدُث ِعْنَدما   اْلَفَيضاُن ُهَو ظاِهَرٌة َطبيِعيَّ
، لَِيْرَتِفَع  ٍح مائِيٍّ َيزيُد َمْنسوُب اْلماِء في أيِّ ُمَسطَّ
ما زاَدْت  َعْن ُمْسَتوى ِضفاِفِه َفَيْطغى َعَلْيها. َوُكلَّ
إلى  اْلَمْنَبِع  ِمَن  اْلْنهاِر  في  اْلماِء  َجَرياِن  ُسْرَعُة 
ظاِهَرٌة  واْلَفَيضاُن  اْلَفَيضاُن.  زاَد  اْلَمْجرى 
َحْوَل  اْلَمناِطِق  ِمَن  َكثيٍر  في  اْلُحدوِث  َرُة  ُمَتَكرِّ
اْلَفَيضاُن  ُيْصبُِح  اْلْحياِن  َبْعِض  َوفي  اْلعاَلِم، 
ِك أْو  ّياِت اْلماِء اْلُمَتَحرِّ ْدميِر بَِسَبِب َكمِّ َشديَد التَّ

ُسْرَعتِِه اْلَكبيَرِة.

Elt albp qeb cilla e^mmbk<

َكْيَف َيْحُدُث اْلَفَي�ساُن؟
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6

5

4

3

ْت إلى َتزاُيِد ظاِهَرِة اْلَفَيضاناِت، ِمْنها:  أْسباٌب َكثيَرٌة أدَّ
في 	  َكما  اْلْنهاِر  في  واْنِصباُبُه   Crpflk lc f`b اْلَجليِد   اِْنِصهاُر 

ْكِل َرْقِم )3(. الشَّ
ْكِل 	  الشَّ في  َكما   Qlok^albp واْلعاصيُر  ُة  اْلَقِويَّ  اْلَعواِصُف 

َرْقِم )4(.
ُهطوُل اْلْمطاِر بُِمْسَتَوياٍت ُمْرَتِفَعٍة.	 
اْلْسباِب 	  أَهمِّ  ِمْن  هو   Dil_^i t^ojfkd اْلَحراِريُّ  ااِلْحتِباُس 

اْرتِفاَع  أنَّ  َنْعَلَم  أْن  ا  ِجدًّ روِريِّ  الضَّ ِمَن  إْذ  لِْلَفَيضاناِت،  َيِة  اْلُمَؤدِّ
ٍة َفَقْط َقْد ُيَؤّدي إلى َكواِرَث  ِة بِْضَع َدَرجاٍت ِمَئِويَّ الِت اْلَحراِريَّ اْلُمَعدَّ
ا في ُمْخَتِلِف أْنحاِء اْلعاَلِم. َوُيْمِكُن لِهذا  ُمخيَفٍة َكما َيْحُصُل حالِيًّ
ِة  اْلَحياتِيَّ روِف  الظُّ في  هائَِلٍة  َتْغييراٍت  إْحداُث  اْلَحراِريِّ  ااِلْرتِفاِع 
في  اْلماِء  َمْنسوِب  واْرتِفاِع  لوِج  الثُّ بَِذَوباِن  ُب  َسبُّ والتَّ لِْلْنساِن 

ْكِل َرْقِم )5(. اْلْنهاِر واْلُمحيطاِت َكما في الشَّ

َعٍة  ُمَتَنوِّ ٍة  يَّ َومادِّ ٍة  َبَشِريَّ َوأْضراٍر  َخسائَِر  إلى  اْلَفَيضاناُت  َوُتَؤّدي 
َوَتْشريُد آالِف  اْلَمناِزِل  َهْدُم  َوِمْنها:  َو7(،  َرْقِم )6  ْكلْيِن  الشَّ َكما في 
اْلْمراِض  اِْنتِشاُر  ِة،  راِعيَّ الزِّ واْلَمحاصيِل  اْلَمزاِرِع  إْفساُد  ّكاِن،  السُّ

واْلْوبَِئِة َبْيَن ُسّكاِن اْلَمناِطِق اْلَمْنكوَبِة.

ُة  َتْزداُد ُقوَّ َوُيْمِكُن أْيًضا أْن َتْحُدَث َفَيضاناٌت في اْلْنهاِر ِعْنَدما 
ْهُر خاِرَج َمْجراُه، َوال ِسيَّما  ُق النَّ ْهِر إلى َدَرَجٍة َكبيَرٍة، َفَيَتَدفَّ َجَرياِن النَّ
جاِت َوُيَسبُِّب أْضراًرا في اْلَمناِزِل واْلَمتاِجِر. َعرُّ في ااِلْنِعطافاِت أِو التَّ
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النَّشاُط )2(

ْب. بيَعِة؟ َجرِّ َكْيَف ُيْمِكُن ُمحاكاُة َفَيضاٍن في الطَّ
 - َتْسخيٍن  َشْمَعُة   - َثْلٌج   - )بيريكس(  ُزجاِجيٌّ  ِوعاٌء  ُمناِسًبا:  َتراُه  ما  الّتالَِيِة  اْلَدواِت  ِمَن   اِْسَتْخِرْج 

ماٌء - َحْوٌض - َرْمٌل - َوَرَقٌة - َخَشٌب - َدْلٌو - َقَلٌم.

ؤاِل: ْر في السُّ َفكِّ
َهْل ُيْمِكُن ُمحاكاُة َفَيضاِن َنْهٍر؟

ْط. ماذا َنْحتاُج؟  َخطِّ
َنْحتاُج إلى  

ْذ ُخُطواِت اْلَعَمِل. َنفِّ
. جاِجيِّ ْلُج في اْلِوعاِء الزُّ اْلُمشاَهَدُة َرْقُم )1(: الثَّ

اْلُمشاَهَدُة َرْقُم )2(: َيْزداُد   اْلماِء في اْلِوعاِء.
ااِلْستِْنتاُج:  
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النَّشاُط )3(

ا لَِفَيضاٍن في ِمْنَطَقٍة ما. ُاْرُسْم َرْسًما َتْخطيِطيًّ
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

ُمْخَتِلَفٍة. أْنهاٍر  ِة  ِعدَّ َعلى  اْلماِضَي  اْلعاَم  َتساَقَطِت  الَّتي  اْلْمطاِر  َة  يَّ َكمِّ الّتالي  اْلَبيانِيُّ  ْسُم  الرَّ ُيَبيُِّن   -1 
ْهُر َرْقُم:   ْهُر الَّذي ُيْمِكُن أْن َيفيَض ُهَو النَّ النَّ

ِة اْلْمطاِر اْلُمَتساِقَطِة فيها إلى   مم3. يَّ ُل َكمِّ ا ِهَي تِْلَك الَّتي َيِصُل ُمَعدَّ ْوَلُة الَّتي َيِجُب أْن َتْبنَِي َسدًّ الدَّ  -2

ِة اْلْمطاِر اْلُمَتساِقَطِة يَّ ُل َكمِّ ُمَعدَّ

َنْهٌر )1(َنْهٌر )2(َنْهٌر )3(

100 مم3

200 مم3

300 مم3

400 مم3

500 مم3
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ًرا. ْكُل الّتالي َمْزَرَعًة في واٍد في َدْوَلٍة ما ُبنَِي فيِه َسدٌّ ُمَؤخَّ ُيَبيُِّن الشَّ  -3

ُبَحْيَرٌة

َمْزَرَعٌة

َنْهٌر

َسدٌّ

راَعِة في اْلوادي. ًة َعلى الزِّ ًة َوَسْلبِيَّ دِّ آثاًرا إيجابِيَّ إنَّ لُِوجوِد السَّ

راَعِة.	  دِّ َعلى الزِّ ا واِحًدا لِلسَّ ِصْف أَثًرا إيجابِيًّ

راَعِة.  دِّ َعلى الزِّ ا واِحًدا لِلسَّ ِصْف أَثًرا َسْلبِيًّ
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ْر�ُس الدَّ

اْلْرُض َكْوَكُبنا
ُاْنُظْر إلى أْسَفِل َقَدَمْيَك. ماذا ُتلِحُظ؟

إنَّها اْلْرُض الَّتي َنِقُف َعَلْيها َوَنعيُش َفْوَقها.

ّفاِح، َفِهَي  َة َوُتْشبُِه ِقْشَرَة التُّ ُف اْلْرَض َوُتَسّمى اْلِقْشَرَة اْلْرِضيَّ ُد ِقْشَرٍة ُتَغلِّ إنَّ ما َنِقُف َعَلْيِه ُمَجرَّ
ُل نِْسَبَة )0.5%( ِمْن ُكْتَلِة َوْزِن َسْطِح اْلْرِض.  ْخرى إْذ ُتَشكِّ َبقاِت الثَّلِث اْلُ َرقيَقٌة لِْلغاَيِة ُمقاَرَنًة بِالطَّ
ُة  َبَقُة الّداِخِليَّ َوَتْحَت هِذِه اْلِقْشَرِة يوَجُد اْلِوشاُح )16%( َوَتْحَت اْلِوشاِح ُلبُّ اْلْرِض )83%(، َوُهَو الطَّ

. ُن ِمْن ُلبٍّ خاِرِجيٍّ َوُلبٍّ داِخِليٍّ لِْلْرِض، َوَيَتَكوَّ

النَّشاُط )1(

ْسَم التَّْخطيِطيَّ الّتالَِي: ما ِهَي َطَبقاُت اْلْرِض؟ َبْعَد ُمشاَهَدِة فيلٍم َتْعليِميٍّ َعْن َطَبقاِت اْلْرِض، أْكِمِل الرَّ

B^oqe i^vbop ^ka qeb cloj^qflk lc sli`^klbp

َطَبقاُت اْلأْر�ِض َوَتْكويُن اْلَبراكيِن

138



اْلُوصوُل إلى ُلبِّ اْلْرِض الّداِخِليِّ  
اْلْرِض  ُلبِّ  َحراَرِة  َدَرَجَة  ِلنَّ  ْحَلِة  الرِّ بِهِذِه  اْلِقياِم  في  ْر  ُتَفكِّ ال 
ِمْن  أْعلى  َحراَرتِها  َدَرَجَة  أنَّ  أْي  ٍة،  ِمَئِويَّ َدَرَجٍة   )5400( إلى  َتِصُل 

ْمِس. َدَرَجِة َحراَرِة الشَّ

النَّشاُط )2(

ناُت باِطِن اْلْرِض ُمَكوِّ

Inner Core ُّبُّ الّداِخِلي اللُّ
نِقاِط  أَشدُّ  َوُهَو  جاِمَدٌة  َمعاِدُن 

اْلْرِض َحراَرًة.
Outer Core ُّبُّ اْلخاِرِجي اللُّ

َمعاِدُن ُمْنَصِهَرٌة وَدَرَجُة اْلَحراَرِة فيِه 
ا. عالَِيٌة ِجدًّ

Mantle اْلِوشاُح
َوَبْعُضها  َسميَكٌة،  ٌة  َصْخِريَّ َطَبَقٌة 

ُصخوٌر ُمْنَصِهَرٌة.
Crust ُة اْلِقْشَرُة اْلْرِضيَّ

ْخِريُّ لِْلْرِض الَّذي َيَقُع  ْطُح الصَّ السَّ
َتْحَت َقَدَمْيَك.

ُر َدَرَجُة اْلَحراَرِة اْلعالَِيُة َعلى باِطِن اْلْرِض؟ َكْيَف ُتَؤثِّ
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ا داِخَل باِطِن اْلْرِض َتْصَهُر  إنَّ َدَرَجَة اْلَحراَرِة اْلُمْرَتِفَعَة ِجدًّ
هاَرَة أِو اْلُحَمَم  َنَة لَِطَبَقِة اْلِوشاِح، ما ُيَسّمى الصُّ خوَر اْلُمَكوِّ الصُّ

.j^dj^ أْو ماجما
ُد َضْغًطا  َع اْلُحَمِم الّساِخَنِة واْلغازاِت َحْوَلها ُيَولِّ إنَّ َتَجمُّ

ٍس. ا، َفَيكوُن ُهناَك حاَجٌة إلى َمْخَرٍج َوُمَتَنفَّ َشديًدا ِجدًّ
ْطِح،  لِذا َفإنَّ هِذِه اْلُحَمَم َتُشقُّ َطريَقها إلى أْعلى َنْحَو السَّ
ُمْحِدَثًة  اْلخاِرِج  إلى  ٍة  بُِقوَّ َوَتْنَدِفُع  َتْنَفِجُر  إَلْيِه  َتِصُل  َوِعْنَدما 

ا. اْنِفجاًرا ُبْركانِيًّ

ما ُهَو اْلُبْركاُن؟
ٌة. ُق ِمْنها ُحَمٌم ُبْركانِيَّ تِِه َتَتَدفَّ ُه َنْوٌع ِمَن اْلِجباِل َلُه ُفْتَحٌة في ِقمَّ إنَّ

النَّشاُط )3(

َكْيَف َتْصَنُع َنموَذًجا َعْن ُبْركاٍن؟

بِاْستِْخداِم  َنموَذًجا  اِْصَنْع 
اْلَدواِت اْلُمناِسَبِة.

ُاْرُسْم َوِصْف ما َحَدَث.
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

َرتِّْب بِاْلْرقاِم َمراِحَل َثَوراِن اْلُبْركاِن:  -1

في  اْسَمها  واْكُتِب  َنَة  اْلُمَلوَّ َبقاِت  الطَّ ِد  َحدِّ ُثمَّ  َوَر،  الصُّ الِحِظ  َطَبقاٍت.   )4( إلى  اْلْرُض  َتْنَقِسُم   -2
ِص َلها. اْلَمكاِن اْلُمَخصَّ

)1(

)2(

)3(

2 13
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أْيَن َتَتواَجُد اْلَبراكيُن في اْلعاَلِم؟  -3
اِْبَحْث في اْلنترنِت َعِن اْلَمناِطِق الَّتي َتَتواَجُد فيها اْلَبراكيُن، َوأْلِصْق َلها ُصَوًرا في اْلَجْدَوِل الّتالي:  -4

اْلِمنَطَقُة

صوَرُة اْلُبْركاِن

ِة لَلْرِض. ئِيِسيَّ َبَقاِت الثََّلِث الرَّ وَرُة الطَّ 5- ُتْظِهُر الصُّ
َبَقاِت الثََّلِث ُتْعَتَبُر اَلَكْثَر َحَراَرًة؟ َأيٌّ ِمْن َهِذِه الطَّ

َبَقُة  )1( الطَّ )  أ  ( 
َبَقُة  )2( الطَّ )ب( 
َبَقُة  )3( الطَّ )ج ( 

َبَقاِت. َدَرَجُة الَحَراَرِة ِهي َنْفُسَها ِفي َجِمْيِع الطَّ ) د ( 

ِسِه َكْي َنِعْيَش؟ 6- َمَا الَغاُز َاْلَمْوُجْوُد ِفي اْلَهَواِء الَِّذي َنْحُن بَِحاَجٍة إِلَى َتَنفُّ
ْيُتروجين النَّ )  أ  ( 
اُلْكَسِجين )ب( 

َثاِني ُأكِسيِد الَكْرُبوِن )ج ( 
الَهْيُدُروجين ) د ( 

142



ْر�ُس الدَّ

خوُر اْلُمْنَصِهَرُة إلى  ماذا َيْحُدُث ِعْنَدما َتْخُرُج الصُّ
َسْطِح  اْلْرِض َوَتْبُرُد َتْدريِجيًّا؟

.Fdkblrp ol`hp ُة خوُر الّناِريَّ ُن ِمْنها الصُّ ِعْنَدما َتْبُرُد، َتَتَكوَّ

خوِر ِمْن ِخلِل النَّشاِط الّتالي. ْف َعلى َخصائِِص الصُّ َتَعرَّ

النَّشاُط )1(

خوِر ِصفاُت الصُّ
ُمْعَظُمها َعميًقا في َجْوِف  ُل  َيَتَشكَّ الَّتي  خوِر  أْنواِع الصُّ ِمْن  اْلَعديِد  ِمَن  ُة  اْلْرِضيَّ اْلِقْشَرُة  ُن  َتَتَكوَّ

َزٌة. خوِر ِصفاٌت ُمَميَّ اْلْرِض، َولِهِذِه الصُّ
لَبُة. ْوُن والصَّ ْوراِت واللَّ خوَر ِمْن َحْيُث َحْجُم اْلبِلَّ اِْسَتْخِدِم اْلَدواِت اْلَمْوجوَدَة أماَمَك، َوَصنِِّف الصُّ

ْوُن الَبُةاْلَحْجُماللَّ الصَّ
)1(
)2(
)3(

Te^q ^ob qeb qvmbp lc ol`hp<

خوِر؟ ما اأْنواُع ال�سُّ
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النَّشاُط )2(

خوِر أْنواُع الصُّ
ُة	  اِريَّ خوُر النَّ الصُّ

ِد اْلَموادِّ اْلُمْنَصِهَرِة واْلَمْوجوَدِة في باِطِن اْلْرِض َبْعَد ُخروِجها  ِب أْو َتَجمُّ  َنَشَأْت َنتيَجَة َتَصلُّ
ٌة بِاْلَمعاِدِن. ِمْنُه، َوِهَي َغنِيَّ

?^p^iq اْلبازلُت
ُيْسَتْخَدُم  أْسَوُد  ناِريٌّ  َحَجٌر 

ُرِق. في َرْصِف الطُّ

Do^kfqb اْلجرانيُت
اْلبِناِء،  في  َوُيْسَتْخَدُم  ُب  ُيَهذَّ

َوُربَّما َتِجُدُه في َمْطَبِخَك.

 Mrjf`b َحَجُر اْلَخّفاِف
َسْطِح  َفْوَق  َيْطفو  اْلَوْزِن  َخفيُف 
ٍة. اْلماِء، َوُيْسَتْخَدُم ِلْغراٍض َتْجميِليَّ
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ُة	  سوبِيَّ خوُر الرُّ الصُّ
ٌة َوَضعيَفٌة  َوباِن في اْلماِء. َوِهَي َهشَّ ِت والذَّ َفتُّ ِم والتَّ خوِر اْلَقديَمِة للتََّحطُّ ِض الصُّ َنَشَأْت َنتيَجَة َتَعرُّ

خوِر. توَجُد دائًِما َعلى َهْيَئِة َطَبقاٍت ِمَن الصُّ

P^kapqlkb ُّْمِلي اْلَحَجُر الرَّ
َوِقَطِع  ْمِل  الرَّ ِمَن  ٍة  ُمَتراصَّ َطَبقاٍت  ِمْن  ُن  َيَتَكوَّ
 ، بيِعيِّ الطَّ لِْلبتروِل واْلغاِز  َمْخَزًنا  ُتَعدُّ  خوِر،  الصُّ

َوَتْحَتوي َعلى آثاِر َحَيواناٍت َوَنباتاٍت.

Ifjbpqlkb ُّاْلَحَجُر اْلجيِري
واْلْصَفُر  اْلْبَيُض  ِمْنها  َدٍة  ُمَتَعدِّ بِأْلواٍن  َيَتواَجُد 
َبْعُض  ُن  َوُتَخزِّ اْلبِناِء.  في  َوُيْسَتْخَدُم   ، ماِديُّ والرَّ

بيِعيَّ َتْحَت اْلْرِض. َطَبقاتِِه النِّْفَط واْلغاَز الطَّ

@e^ih pqlkb ُّباشيِري اْلَحَجُر الطَّ
َكطيٍن  ُل  َيَتَشكَّ َدقيَقٍة،  ُحَبْيباٍت  ذو  ناِعٌم  أْبَيُض 
في قاِع اْلبِحاِر، َوُيْسَتْخَدُم في ِصناَعِة اْلْسَمْنِت 

َوَطباشيِر اْلِكتاَبِة.

 ُبْركانِيٌّ

ُرسوبِيٌّ
ْخُر الصَّ
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

1- ُمْنُذ َزَمٍن َبعيٍد، اِْعتاَد أْسلُفنا اْستِْخداَم اْلِحجارة َكأَدواٍت، َوكاَنِت اْلَدواُت اْلولى َمْصنوَعًة ِمْن 
ِة أْسُطٍر. ْقُه في َتْقريٍر ِمْن ِعدَّ اْلَحَجِر. اِْبَحْث في َمصاِدِر اْلَمْعلوماِت َعْن هذا اْلَمْوضوِع َوَوثِّ

ــْرِك  ــاَم بَِف ــا َفَق َبتَِه ــِة َصَلَ ــِة َدَرَج ــوِر لمْعِرَف ُخ ــَن الصَّ ــَواٍع ِم ــة َأْن ــى َأْرَبِع ــاًرا َعَل َتب ــٌد اْخِ ــَرى َخالِ 2- َأْج
ــِة  خــُوِر َقْبــَل َعَمليَّ ِة َدقْيَقــٍة َواِحــَدٍة ُثــمَّ َقــاَم بَِرْســِم َهــِذِه الصُّ ُخــوِر بِِقْطَعــٍة ِمــَن اْلُفــواَلِذ ُلمــدَّ َهــِذِه الصَّ

ــْكِل َأْدَنــاه. ــٌح ِفــي الشَّ اْلَفــْرِك َوَبْعَدَهــا، َكَمــا ُهــَو ُمَوضَّ

ُخِور اَلْرَبِع الَّتي اْخَتَبَرَها َخالٌِد. ْخِر اَلَكْثِر َصَلَبًة ِمْن َبْيِن الصُّ َضْع َدائَِرًة َحْوَل َرْمِز الصَّ
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بيَرٍة ِمْن المَعاِدِن ِمْثَل اْلَحديِد واَلُلْمنيوُم ِفي: يَّاٍت َكِ 3- َتمَّ اْلُعُثُور َعَلى َكمَّ
َتِة اَلْشَجاِر الميِّ ) أ  ( 

الَماِء )ب( 
ِعَظاِم اْلَحَيَواَناِت )ج ( 

َآَباِر النِّْفِط  ) د ( 
ُخوِر الصُّ ) هـ ( 

بِاِشــْيُر واْلَخَرَســاَنُة  4- ُتْســَتْخَدُم المَعــاِدُن لُِصْنــِع اْلَعِدْيــِد ِمــَن اَلْشــيِاِء بَِما ِفي َذلـِـَك المَجْوَهَرات والطَّ
ِة لَِصْنــِع َهِذِه اَلْشــَياِء؟ زِمَ ِمــْن َأْيــَن َنْحُصــُل َعَلــى المَعــاِدِن اللَّ

ِمَن اْلَهَواِء )  أ  ( 
ِمَن اْلَخَشِب )ب( 
ُخوِر ِمَن الصُّ )ج ( 
ِمَن اَلَسلِك ) د ( 
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ْر�ُس الدَّ

﴾ ﴿
»الزلزلة: 1، 2 و 3«

ْلزاُل؟ َكْيَف َيْحُدُث؟ ما ُهَو الزِّ
ِة أْو َتتَباَعُد، الِزُل ِعْنَدما َتَتداَفُع أْجزاُء اْلِقْشَرِة اْلْرِضيَّ  َتْحُدُث الزَّ
ُق، َفَتْنهاُر اْلَمباني واْلُمْنَشآُت،   ما َيْجَعُل اْلْرَض َتْهَتزُّ َوَتتََشقَّ
َقْيِد  َعلى  َيكونوَن  ُربَّما  َضحايا  َعْن  اْلَجميُع  َيْبَحُث  َوِعْنَدها 

اْلَحياِة لَِيتِمَّ إْنقاُذُهْم.

الِزِل؟ َي لِلزَّ َكْيَف حاَوَل اْلْنساُن التََّصدِّ
في  اْلَمباني  بَِتْطويِر  اْلْنساُن  قاَم  التََّحّدي  هذا  أماَم 
موَد  الِزِل، َحْيُث َتْسَتطيُع الصُّ َضِة لُِحدوِث الزَّ اْلَمناِطِق اْلُمَعرَّ
ِمَن  ُل  ُيَقلِّ ا  ِممَّ اْلَعنيَفِة،  اْلَهّزاِت  أماَم  ُمْمِكَنٍة  َدَرَجٍة  أْقصى  إلى 

ِة. يَّ ِة واْلمادِّ اْلَخسائِِر اْلَبَشِريَّ

ْوِع  النَّ ِمَن  اْلَمباني  هِذِه  إنَّ 
َفِهَي  الِزِل  لِلزَّ اْلُمقاِوِم 
 ، َمٌة ِمْن َهْيَكٍل َمْعِدنِيٍّ ُمَصمَّ
َتْجَعُلها  ُمروَنًة  ُيْكِسُبها  ما 
ٍة  َهزَّ ُحدوِث  أْثناَء  َتْنَحنَِي 

ٍة دوَن أْن تنهدم. أْرِضيَّ

طوكيو

ُدَبيُّ

Elt albp qeb b^oqenr^hb e^mmbk<

ْلزاُل؟ َكْيَف َيْحُدُث الزِّ
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النَّشاُط )1(

َعَمُل َنموَذٍج لِِزْلزاٍل
الِزِل، ُثمَّ اْرُسْمُه. َة ُحدوِث الزَّ ُح َكْيِفيَّ ْم َنموَذًجا ُيَوضِّ اِْسَتْخِدْم َمْجموَعًة ِمَن اْلَدواِت، َوَصمِّ

َرْسُم النَّموَذِجَرْسُم اْلَدواِت

ُهْم الِزِل، َولِكنَّ َؤ بَِشْكٍل َدقيٍق بُِحدوِث الزَّ َنبُّ  ال َيْسَتطيُع اْلُخَبراُء التَّ
بِها،  َيْنَتِشُر  الَّتي  اْلِمساَحِة  َوَمْعِرَفَة  ْلزاِل  الزِّ ِة  ُقوَّ ِقياَس  َيْسَتطيعوَن 

ْلزاِل بِما ُيَسّمى ِمْقياَس ريختر. ُة الزِّ َوُتقاُس ُقوَّ

ْلزاِل بَِدَرجاٍت  َة الزِّ ُد ُقوَّ اِْبَتَكَر اْلعالُِم تشارلز ريختر ِمْقياًسا ُيَحدِّ
ِة  ُقوَّ ِزياَدَة  َتْعني  واِحٍد  بَِرْقٍم  ِزياَدٍة  َوُكلُّ   ،)10( إلى   )1( ِمْن  َتْبَدُأ 
ُتُه  ًة. َحّتى اآلَن َلْم َيْحُدْث ِزْلزاٌل َبَلَغْت ُقوَّ ْلزاِل بِِمْقداِر )32( َمرَّ الزِّ

)10( َدَرجاٍت.

الّتاريِخ  في  الِزِل  الزَّ أْقوى   1960 عاَم  تشيلي  ِزْلزاُل  ُيْعَتَبُر 
ريختر.  بِِمْقياِس  َدَرجاٍت   )9٫5( َبَلَغْت  ٍة  ُقوَّ أْعلى  َل  َسجَّ َحْيُث 
ُهَو  ِة  ْلزالِيَّ الزِّ اْلَمْوجاِت  َوَتْسجيِل  َرْصِد  ُيْسَتْخَدُم في  الَّذي  اْلِجهاُز 

يْزموغراُف. السِّ
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النَّشاُط )2(

ِل اْلَبياناِت في اْلَجْدَوِل. ْسَم اْلَبيانِيَّ الّتالَِي، ُثمَّ َسجِّ ُاْدُرِس الرَّ

) ِة )  ْلزاُل بُِقوَّ ّكاُنالزِّ ال َيْشُعُر بِِه السُّ

) ِة )  ْلزاُل بُِقوَّ ّكاُن بَِشْكٍل َطفيٍفالزِّ َيْشُعُر بِِه السُّ

) ة )  ْلزاُل بُِقوَّ ُيَؤّدي إلى َتْدميُر اْلَمبانيالزِّ

الِزِل آثاُر َتْدميِر الزَّ

ْلزاِل بِِمْقياِس ريْختِر ُة الزِّ ُقوَّ

2

4

6

8

10

َمديَنُة )1(َمديَنُة )2(َمديَنُة )3(
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

حيَحَة ِمْن َبْيِن اْلجاباِت الّتالَِيِة. 1- اِْخَتِر اْلجاَبَة الصَّ

الِزِل َعلى ِقياِس ِمْقداِر: َيْرَتِكُز ِمْقياُس ريختر لِلزَّ

 إْحساِس الّناِس بِها.
ِة. يَّ  أْضراِرها اْلمادِّ

ِة.  َخسائِِرها اْلَبَشِريَّ
تِها.  َدَرَجِة ُقوَّ

ٌة َتْنُتُج َعِن اْهتِزاِز اْلْرِض. الِزُل ظاِهَرٌة َطبيِعيَّ 2- الزَّ
َعلى  َوآثاِرها  تِها  َوُقوَّ اْلعاَلِم  في  الِزِل  الزَّ َأْشَهَر  َعْن  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَمْعلوماِت  َمصاِدِر  في  اِْبَحْث 

ْن تِْلَك اْلَمْعلوماِت في اْلَجْدَوِل الّتالي: اْلِمْنَطَقِة. َدوِّ

ْلزاُل )اْلِمْنَطَقُة(م ُةالزِّ اآلثاُراْلُقوَّ

)1(

)2(

)3(
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ْر�ُس الدَّ

َبُب في ُحدوِث ذلَِك؟ َوِر الّتالَِيِة. ما الَّذي َحَدَث بَِرْأيَِك؟ ما السَّ ُاْنُظْر إلى الصُّ

إنَّهـــا آثاُر ُحـــدوِث اْلَفَيضانـــاِت واْلَبراكيـــِن. َكْيَف كاَن َشـــْكُل هـــِذِه اْلماِكِن َقْبـــَل ُحدوِث 
واْلَبراكيِن؟ اْلَفَيضانـــاِت 

َرِة لِْلَفَيضاناِت واْلَبراكيِن. ْر بُِأْسلوبَِك َعِن اآلثاِر اْلُمَدمِّ َعبِّ

ــاٌر  ــُد آث ــْل توَج ــِن. َه ــاِت واْلَبراكي ِة لِْلَفَيضان ــْلبِيَّ ــاِر السَّ ــى اآلث ــَت َعل ْف ــَوِر، َتَعرَّ ــلِل الصُّ ــْن ِخ ِم
ــِن؟ ــاِت واْلَبراكي ــِذِه اْلَفَيضان ــٌة لِه إيجابِيَّ

Qeb bccb`qp lc cillap ^ka sli`^klbp

اآثاُر اْلَفَي�ساناِت واْلَبراكيِن
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ُة لِْلَفَيضاناِت واْلَبراكيِن  ْلبِيَّ ُة والسَّ  اآلثاُر اْليجابِيَّ
Mlpfqfsb ^ka kbd^qfsb bccb`qp lc cillap ^ka sli`^klbp

Cillap اْلَفَيضاناُت
ُة:	  اآلثاُر اْليجابِيَّ

ثاِت ِمَن اْلْنهاِر.  فاياِت ِمَن النِّظاِم اْلبيئِيِّ واْلُمَلوِّ 1- إزاَلُة النُّ
ُص  2- َصْرُف ُمَسبِّباِت اْلْمراِض إلى اْلبِحاِر َحْيُث َيتِمُّ التََّخلُّ

ِمْنها بَِسَبِب ُملوَحِة ِمياِهها.
راَعِة،  3- إْشباُع اْلْرِض بِاْلماِء ما َيْجَعُلها َخْصَبًة صالَِحًة لِلزِّ

. راِعيِّ َوهذا ما ُيساِعُد َعلى اْزِدهاِر النَّشاِط الزِّ
ِة. َتْغِذَيُة َخّزاناِت اْلِمياِه اْلَجْوِفيَّ  -4

ُة:  ْلبِيَّ اآلثاُر السَّ
ِة.  راِعيَّ 1- َغَرُق اْلَمحاصيِل الزِّ

ُرِق. َتْدميُر اْلَمباني واْلُمْنَشآِت والطُّ  -2
ْرِب. ُلُه إلى ماٍء َغْيِر صالٍِح لِلشُّ ُث اْلماِء َوَتَحوُّ َتَلوُّ  -3

أِو  واْلَغَرِق  اْلَمناِزِل  َهْدِم  َنتيَجَة  َكبيَرٌة  ٌة  َبَشِريَّ  4- َخسائُِر 
. ّياِر اْلَكْهَربائِيِّ ْعِق بِالتَّ الصَّ
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Sli`^klbp اْلَبراكيُن
ُة:	  اآلثاُر اْليجابِيَّ

ْرَبِة.  ماُد اْلُبْركانِيُّ ُخصوَبَة التُّ ُن الرَّ 1- ُيَحسِّ
ِة ِمَن الّداِخِل. ُف َعلى َتْركيِب اْلِقْشَرِة اْلْرِضيَّ َعرُّ التَّ  -2

اِْستِْخداُم َحراَرِة اْلُبْركاِن لَِتْوليِد طاَقِة اْلَكْهَرباِء.  -3
ُن اْلَعديِد ِمَن اْلُجُزِر في اْلُمحيطاِت أِو اْلبِحاِر. َتَكوُّ  -4

اْلَحديِد  ِمْثِل  ا،  اْقتِصاِديًّ ِة  اْلُمِهمَّ اْلَمعاِدِن  َبْعِض  ُن  َتَكوُّ  -5
والنُّحاِس.

ُة:  ْلبِيَّ اآلثاُر السَّ
ٍة.  ُث اْلَجوِّ بِغازاٍت سامَّ َتَلوُّ  -1

اِْرتِفاُع اْلَحراَرِة َوَنْقُص غاِز اْلكسجيِن.  -2
ٌة َوَتْدميُر اْلَمباني واْلُمْنَشآِت. 3- َخسائُِر َبَشِريَّ
َتْدميُر اْلغاباِت واْلَمزاِرِع بَِسَبِب اْلَحرائِِق.  -4

ٍة في َمديَنٍة يوَجُد فيها ُبْركاٌن؟ ما اْلَمكاُن اْلُمناِسُب لِبِناِء ِمْنَطَقٍة َسَكنِيَّ
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

أِجْب َعِن اْلْسئَِلِة الّتالَِيِة:
إذا َحَدَث َفَيضاٌن في َمديَنتَِك َسْوَف    -1

َوهذا َيْعني  

اْلُبْركاُن َبِهاْلَفَيضاُن َوْجُه الشَّ
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ُق َعْبَر َسْهٍل. وَرُة َأْدَناُه َنْهًرا َيَتَدفَّ 2- ُتْظِهُر الصُّ

ْهِر. ْهِل َوبِاْلُقْرِب ِمْن النَّ َراَعُة َعَلى السَّ َتْجِري الزِّ
َراَعِة َعَلى ُطْول النَّْهر: ُهَناَك َمَزاَيا َوُعُيوٌب لِلزَّ

أ - ِصْف ِميَزًة ًواِحَدًة.

ب - ِصْف َعْيًبًا ًواِحَدًة.

َنشاٌط َمْنِزلِيٌّ

ِة لِْلَبراكيِن واْلَفَيضاناِت. ْلبِيَّ ْخرى لِلتَّعاُمِل َمَع اآلثاِر السَّ اِْبَحْث َعِن اْلُمماَرساِت اآلِمَنِة اْلُ
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ْر�ُس الدَّ
Kbd^qfsb bccb`qp lc b^oqenr^hbp ^ka t^vp lc
ab^ifkd tfqe qebj

عاُمِل َمَعها لِزِل َوُطرُُق التَّ ةُ ِللزَّ ْلِبيَّ الآثاُر ال�سَّ

ُة ْلبِيَّ الِزِل السَّ آثاُر الزَّ

الِزِل َوأْلِصْقها في اْلُمْسَتطيِل. ِة للزَّ ْلبِيَّ ْم بِطاَقًة َعِن اآلثاِر السَّ َصمِّ
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الِزِل لَِضماِن  ْلزاُل؟ َهْل توَجُد ُطُرٌق لِلتَّعاُمِل َمَع الزَّ َفها الزِّ ْلزاُل َمرَّ ِمْن ُهنا. ما اآلثاُر الَّتي َخلَّ الزِّ
َسلَمتِنا؟ ما ِهَي بَِرْأيَِك؟

Kbd^qfsb bccb`qp lc b^oqenr^hbp الِزِل ُة لِلزَّ ْلبِيَّ اآلثاُر السَّ

ُرِق. َتْدميُر اْلُمْنَشآِت واْلَمباني والطُّ  -1
اِْنِدالُع اْلَحرائِِق بَِسَبِب َتْدميِر َمراِفِق اْلَكْهَرباِء واْلغاِز.  -2

ٌة َيْنتُِج َعْنها َغَرُق َبْعِض اْلُجُزِر أِو اْلَمناِطِق الّساِحِليَِّة. اِْنِهياراٌت أْرِضيَّ  -3
       ُاْنُظْر إلى الّصوَرَتْيِن الّتالَِيَتْيِن، َوقاِرْن َبْيَنُهما.
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الِزِل  َبَعُة في حاِل ُحدوِث الزَّ ْعليماُت اْلُمتَّ  اْلْرشاداُت والتَّ
Drfaifkbp ^ka fkpqor`qflkp fk `^pb lc b^oqenr^hbp

اِْحَتِم َتْحَت الّطاِوَلِة!

واِرِئ اِتَِّصْل بِالطَّ

112

َحقيَبِة  َتْوفيِر  َعلى  اِْحَرْص 
ِة لِيَّ اْلْسعافاِت اْلوَّ

تابِِع اْلْخباَر َعْبَر َوسائِِل 
اْلْعالِم َواالتِّصاِل

اِْنَتِظْر!اِْنَحِن!

ّياَرَة أْوِقِف السَّ
إْرشاداِت  اِْتَبْع 

ِرجاِل اْلْمِن

اِْبَتِعْد َعِن اْلَمباني
ال َتْسَتْخِدِم اْلِمْصَعَد
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ااِلْحتِماُء َتْحَت َمداِخِل اْلْبواِب َوَتْحَت الّطاِوالِت إذا ُوِجَدْت.  -1
ااِلْبتِعاُد َعِن َمصاِدِر اْلَكْهَرباِء، َوإْغلُق اْلماِء.  -2

ُد ِمْن إْحكاِم إْغلِق ُأْسُطواناِت اْلغاِز، َوَعَدُم اْستِْخداِم اْلَموادِّ اْلقابَِلِة لِِلْشتِعاِل َكأْعواِد الثِّقاِب. أكُّ التَّ  -3
َرِج َبَداًل ِمَن اْلِمْصَعِد. اِْستِْخداُم الدَّ  -4

ِة واْلَموادِّ اْلَخِطَرِة واْلقابَِلِة  ااِلْبتِعاُد َقْدَر اْلْمكاِن َعِن اْلَمباني َوأْعِمَدِة اْلناَرِة واْلْسلِك اْلَكْهَربائِيَّ  -5
لِِلْشتِعاِل.

ْلزاِل. ُك بَِحَذٍر َشديٍد َبْعَد اْنتِهاِء الزِّ ّياَرِة والتََّحرُّ إيقاُف السَّ  -6
في حاِل اْلِحصاِر َتْحَت اْلْنقاِض، ُقْم بِإْصداِر أْصواٍت عالَِيٍة لَِطَلِب اْلُمساَعَدِة.  -7
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

ْلزاِل. َوِر الّتالَِيِة، واْكُتْب ِفْقَرًة َعِن الزِّ اِْسَتِعْن بِالصُّ
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ْر�ُس الدَّ
Tfkap ^ka t^qbop ^iqbo qeb proc^`b lc qeb b^oqe &.'

َراِن �َسْطَح الأَْر�ِض ).( َياُح َواْلِمَياُه ُتَغيِّ الرِّ

.pq7 QebTb^qebofkd ْجِوَيُة ًل: التَّ َأوَّ

ــِل  ــَطِة اْلَعواِم ــْطِح اأَلْرِض بَِواِس ــى َس ــاِدِن َعَل ــوِر َواْلَمَع ُخ ــِل الصُّ ــْت َوَتَحلُّ ــُة َتَفتُّ ــُة َعَمِليَّ ْجِوَي التَّ
ــِه. ــْن َمَكانِ ــاِت ِم ــِل الُفَت ــائَِدِة ُدْوَن َنْق ــِة السَّ َي اْلَجوِّ

النَّشاُط )1(

ُخوِر؟ ِت الصُّ َهْل ااِلْختَِلُف ِفي َدَرَجاِت اْلَحَراَرِة  ُيؤّدي إَِلى َتَفتُّ

 َنَعْم 

 اَل
اَذا؟ َولِمَ

الَمــاَء  َوَوُجــوُد  اْلَحــَراَرِة واْنِخَفاُضَهــا،  َدَرَجــِة  اْرتَِفــاُع 
ْخــِر، وااِلْنتَِقــاُل َبْيــَن  يَِقــِة لِلصَّ ــُقوِق الضَّ ِب َبْيــَن الشَّ اْلُمَتَســرِّ
ــِر. ْخ ــى الصَّ ــاَرُه َعَل ــُرُك َآَث اٍت َيْت ــرَّ َة َم ــدَّ ــُروَدِة ِع ــَراَرِة َواْلُب اْلَح

ــنِْيَن  ــَر َســْطُح اأَلْرِض َعَلــى َمــَدى َآالِف السِّ َتَأثَّ
ــٍة َناتَِجــٍة ِمــْن َتْأثِيــِر اْلُغــِلِف اْلَغاِزيِّ  ــاٍت َخاِرِجيَّ بَِعَمليَّ
ْجِوَيــِة  بِالتَّ ــاُت  اْلَعَمِليَّ َهــِذِه  َلــْت  َوَتَمثَّ  ، َواْلَماِئــيِّ
ــُر َعَلــى ُمَكّوَنــاِت َســْطِح  ِتــي ُتَؤثِّ َحــاِت الَّ ْعِرَيــِة  التَّ والتَّ
ِمْثــِل  ِمــْن  ِمْنهــا،  ْلَبــُة  الصُّ ــى  َحتَّ َجِمْيِعَهــا  اأَلْرِض 

ُخــوِر. اْلَمَعــاِدِن َوالصُّ
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النَّشاُط )2(

ْكَل الَِّذي َأَماَمَك. اْدُرِس الشَّ

ُنُمـوَّ  َأنَّ  لَِتْسـَتْنتَِج  ـوَرَة   الصُّ اَلِحـظِ 
َينتِـُج  ُخـوِر  الصُّ ُشـُقوِق  ِفـي  َبـاِت  النَّ ُجـُذوِر 
؛  َحْولَِهـا  ِمـْن  ـُقوِق  الشَّ َجَوانِـِب  َدْفـُع  َعْنـُه 
َوَتْفتِْيـِت  ـُقوِق  الشُّ اْتَسـاِع  إَِلـى  ي  ُيـَؤدِّ ـا  ِممَّ
ُخـوِر، َوَكَذلِـَك ِفـإنَّ َأْنِشـَطَة اْلَحَيَواَنـاِت  الصُّ
ُخـوِر َكَما ِفي  ُت الصُّ ـارِة َيْنتِـُج َعْنَهـا َتَفتُّ اْلَحفَّ

.)2( ـوَرِة  الصُّ

Qeb bccb`q lc t^qbo lk qeb ol`hp ُخوِر َتْأثِيُر اْلَماِء َعَلى الصُّ

ُشـُقوِق  ِفـي  اْلَمـاُء  ُب  يَِتَسـرّ ـدُ  التََّجمُّ  -1
ْقُس  ُد الطَّ َقِة، َوِعْنَدَما َيْبـرُ يِّ ُخـوِر الضَّ الصُّ
ـُد  ـدُ اْلَمـاُء َفَيْضَغـُط اْلَمـاُء اْلُمَتَجمِّ َيَتَجمَّ
ـُر  َفَتَتَكسَّ َحْولِـِه  ِمـْن  ُخـوِر  الصُّ َعَلـى 

. َوَتَتَفتَّـتُ خـوُر  الصُّ

ْخِر: َباِت والصَّ ِح اْلَعَلَقَة َبْيَن النَّ َوضِّ

1 2 َبْذَرٌة3

2 1
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َن َمْحُلـوٌل  يِّ َفَيَتَكـوَّ َنـاِت اْلَهـَواِء اْلَجـوِّ 2- َيتَِّحـدُ اْلَمـاُء َمـَع َبْعـِض ُمَكوِّ
واِعـُد واْلَهوابِـُط. ـُة َوالصَّ َيْنتِـُج َعْنـُه اْلُكْهـوُف اْلَجوِفيَّ

 ، يِّ اْلَجـوِّ اْلَهـَواِء  َثـاِت  ُمَلوِّ َبْعـِض  َمـَع  اْلَمـاُء  يَِتَفاَعـُل   -3
ُر َعَلـى اْلُمْمَتَلَكاِت  تِي ُتَؤثِّ ـةُ الَّ ُن اأَلْمَطـاُر اْلِحْمِضيَّ َفَتَتَكـوَّ

. َماثِْيـلِ والتَّ
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ
الِي:  ْهِميَّ التَّ َط السَّ ِمْل اْلُمَخطَّ 1- َأْكِ

ُخــوِر  ــِذِه اْلُقــَوى َأثــٌر َعَلــى الصُّ ــُر بِِفْعــِل ُقــَوى ُمْخَتِلَفــٍة، َهــْل َكاَن لَِه 2- َأْشــَكاُل َســْطِح اأَلْرِض َتَتَغيَّ
ــِة؟ الَِي ــوَرِة التَّ َحــِة ِفــي الصُّ الْموضَّ

الَجَواُب:   َنَعمْ  اَل

َرَة َعَلى ُكلٍّ ِمْنُهَما. إَِذا َكاَنِت اإِلَجاَبُة َنَعْم َفاْذُكِر الُقَوى اْلُمَؤثِّ

ْجِوَيِة َعَواِمُل التَّ

ُف اْختَلِ

ُف اْختَلِ

ِة اْلَكائَِناِت اْلَحيَّ

اأَلْمَطاُر اتَِّحاُد اْلَماِء َمَع
ُة الِحْمِضيَّ
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ْر�ُس الدَّ
tfkap ^ka t^qbop ^iqbo qeb proc^`b lc qeb b^oqe &/'

َراِن �َسْطَح الأَْر�ِض )/( َياُح َواْلِمَياُه ُتَغيِّ الرِّ

/ka7 Qeb Bolpflk  )ْعِرَيُة  )التََّحاُت َثانًِيا: التَّ

ــَت  ــا َتَفتَّ ــِه َم ــي ُهُبوِط ــُل ِف ــوَرِة َيْحِم ــي الصُّ ــَراُه ِف ــِذي َت ــلُل الَّ الشَّ
ــْكِل َأْيًضــا  ِمــْن ُصُخــوٍر َوُتْرَبــٍة ، َوَيْجــِرُف َمْجــَرى اْلَمــاِء ِفــي َأْســَفِل الشَّ
ــٍة بِِفْعــِل  ِك َمــا ُنِحــَت ِمــْن ُصُخــوٍر َوُتْرَب ــُة َتَحــرُّ ــَرًة. َعَمِليَّ ُصُخــوًرا َصِغْي
ــَنواٍت  ــُن لَِس ــًة، َوُيْمِك ــا َأو َتْعِرَي ــِد َتُدَعــى َتَحاًت ــِح َأو اْلَجِلْي ْي ــاِء َأو الرِّ اْلَم

ــا َشــْكَل اأَلْرِض. ــَر ِفْعليَّ َحــاِت َأْن ُتَغيَّ ــِة والتَّ ْجِوَي ــَن التَّ ِم

ــِة أَلَماِكــَن ُأْخــَرى  ْرَب ُخــوِر َأو التَّ ــُة التََّحــاُت( اْنِجــَراُف الصُّ ْعِرَي )التَّ
ــاِت. ــِة َواْلَجِليِديِّ ــِة اأَلْرِضيَّ ــِة َوالَجاِذبِيَّ َيــاِح َوالِميــاِه اْلجاِرَي بِِفْعــِل الرِّ

النَّشاُط )1(

ُخوَر لَِتْبُدو بَِأْشَكاٍل ُمْخَتِلَفٍة؟ َوِر، بَرْأيَِك َما الَِّذي َنَحَت َهِذِه الصُّ ِمْن ِخَلِل الصُّ
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َياُح 1- الرِّ
ْحــَراِء واْلَمَناِطــِق  تـِـي َتْنَشــُط ِفــي الصَّ ْعِرَيــِة الَّ َباِت التَّ َأَحــُد ُمَســبِّ
ــُبَها ِفــي  ِقْيَقــَة َوُتَرسِّ ْمــَل َواْلُجَســيَماِت الدَّ ــِة؛ َفِهــَي َتْحِمــُل الرَّ اْلَجافَّ

ــُة. ْمليَّ َل اْلُكْثَبــاُن الرَّ َتَشــكَّ َمَواِضــَع ُأْخــَرى لتَِ

ــْطِح  ــوَر َس ــا ُصُخ ــُة َبِه ــاُل اْلَمْحُموَل َم ــاُح والرِّ َي ــُت الرَّ َوَتْنِح
ُخــوِر. اأَلْرِض بَِأْشــَكاٍل ُمْخَتِلَفــٍة َبَحْســِب ُمَقاَوَمــِة َهــِذِه الصُّ

ــْرَداَء  ــوَرٌة أَلْرٍض َج ــَك ُص َأَمَاَم
َأْيــَن  َمْزُروَعــٍة  أِلْرٍض  َوُأْخــَرى 
َأْكَثــَر؟ التََّحــاُت   ْعِرَيــُة  التَّ َتْحــُدُث 

وَرِة َرْقِم   ِفي الصُّ

َفّسْر إَِجاَبَتَك؟    

ُة  يَّ ُة اأَلَرْضِ 2- اَلَجاِذبِيَّ
َأيًضــا  َوَلَهــا  اأَلْرِض،  َمْركــِز  َنْحــَو  اأَلْجَســاَم  َتُشــدُّ  ٌة  ُقــوَّ
ــى  ــِة َعَل ْرَب ــِور َوالتُّ ُخ اَلِق الصُّ ــِزْ ــبَُّب بِاْن ــَي َتَتَس ه ــٌر بِالتَّحــاِت؛ ِفَ َتْأثِْي
واالْنِهَيــاَراِت  االْنِزاَلَقــاِت  ِمْثــِل  ِمــْن  بُِســْرَعٍة،  المْنَحــَدَرات 

ــِة. اْلَجَبِليَّ

12
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3- اْلَجِليِِديَّاُت 
ــاِل  ــْوَق اْلِجَب ــْوِج َف ُل ــَن الثُّ ــاٍت ِم يِّ ــِم َكمِّ ــْن َتَراُك ــوُن ِم َتَتَك
ــى  ــْن َأْعَل ــِة ِم ــِة اأَلْرِضيَّ ــِم اْلَجاِذبِيَّ ــق بُِحْك ــاِت َوَتْنَزلِ َوالمْرَتَفَع
ــا  تَه ــاِء َحَرَكِ ــي َأْثَن ــان ، َوِف ــاِت َواْلُوْدَي ــَى المْنَخَفَض ــاِل إِل اْلِجَب
اْلًبِطْيَئــِة َتْحِمــُل َمَعَهــا َمــا َتْجرُفــُه ِمــْن ُصُخــوٍر، َوِعْنَدَمــا َتْنَصِهُر 

ــُة. ْرَب ُخــوُر َوالتُّ ــا الصَّ ــُف َوَراَءَه ــُة ُتَخلِّ ي اْلَجِليِدَّ

النَّشاُط )2(

ْسِم. ٌح َأَماَمَك بِالرَّ ُقْم بِإِْجَراِء َتْجِرَبٍة َكَما ُهَو ُمَوضَّ

المَلَحَظُة:

ُخور َوَنْقل اْلُفَتاِت َوَتْرِسْيبِِه ِفي َأماِكن ُأخَرى. ااِلْستِْنَتاُج:                              َلَها َتْأثٌِير ِفي َتْفتِْيِت الصُّ

4- الَِمياُه اْلَجاِرَيُة
ُخــوِر َوَنْقــِل اْلُفَتــاِت َوَتْرِســْيبِِه َلَهــا َتْأثِيــٌر َكبِيــٌر ِفــي َتْفتِْيــِت الصُّ

ــُل ِفــي اأَلْنَهــاِر واْلبَِحــاِر. ِفــي َأِماِكــن ُأْخــَرى، َوَتَتَمثَّ
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ْعِرَيِة َعَواِمل التَّ
)التََّحاُت(

ُة  الَجاِذبِيَّ
ُة المَياُه اْلَجاِرَيُةاأَلْرِضيَّ  
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ
ْخِر؟ حيُح لَِتآِكُل الصَّ ِ َسْلُسُل الصَّ ُخوِر، َما التَّ َراٍت ِفي بِْنَيِة الصُّ الَِيُة َتَغيُّ َوُر التَّ ُح الصُّ 1- ُتَوضِّ

 ب- أ- د - ج   د- ج- أ - ب
 د- ج- ب - أ   ج- د- أ - ب

ب أ           

د ج                     

ُخــوِر  ــٌر َعَلــى الصُّ ــَوى َأَث ــِذِه اْلُق ــٍة  َهــْل َكاَن لَِه لَف ــَوى ُمْختَِ ــِل ُق ــُر بِِفْع 2- َأْشــَكاُل َســْطِح اأْلَرِض َتَتَغيَّ
ــوَرِة )ب(. ــوَرِة )أ ( َوالصُّ ــَن الصُّ ــِة ُكلٍّ ِم َح ــِة المَوضَّ َح المَوضَّ

)ب(    )أ(     

اْلَجَواُب:  َنَعمْ  اَل

وَرَتْيِن. َحِة ِفي الصُّ ُخوِر المَوضَّ َرَة َعَلى الصُّ إَِذا َكاَنِت اإِلَجاَبُة َنَعْم َفاْذُكِر اْلُقَوى المَؤثِّ

وَرُة  )أ(:   الصُّ

وَرُة  )ب(:   الصُّ
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ
ُخــوُر َلَهــا  ْهــِر َوَهــِذِه الصُّ ِة َنْفِســَها ِفــي َمْجــَرى النَّ 4- َعَثــَرْت َلْيَلــى َعَلــى َأْربَعــِة ُصُخــوٍر ِمــَن الَمــادَّ
ْحَتَمــِل َأْن َتُكــوَن َقــْد ُحِملــْت أَلْبعــَد  خــُوِر ِمــَن َالَمُ َأْشــَكاٌل وأْحَجــاٌم ُمْخَتِلَفــُة، َأيٌّ ِمــْن َهــِذِه الصُّ

ْهــِر؟ َمَســاَفٍة َأْســَفَل النَّ
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ْر�ُس الدَّ
Clppfip

الأََحاِفْيرُ

ًة(  ِفي اأَلْزِمَنِة  ِة  )َحَيَوانِيَّة - َنَباتِيَّ ثِْيُر ِمَن اْلَكائَِناِت اْلَحيَّ َعاَشِت اْلَكِ
ُفَها؟ اْلَغابَرِة  َنْحُن َلْم َنُكْن َمْوُجوِدْيَن ِفي تِْلَك اْلَفْتَرِة ، َفِكْيَف َنَتَعرَّ

ُخوِر. تِي َتَرَكْتَها ِفي الصُّ ُفها بِِدَراَسِة اأَلَحاِفْيِر الَّ ُيْمِكُنَنا َتَعرُّ

.pq7 te^q ^ob qeb clppfip ًل: َما اأَلَحاِفْيُر؟ َأوَّ

ــُذ  ــُش ُمْن ــْت َتِعْي ــاٍت َكاَن ــاِت َأو َحَيَواَن ــا َنَباَت ــاٌت َأو َبَقاَي ــَي َطَبَع ِه
ــنِْيَن، ِمــْن ِمْثــِل َأْوَراِق  َمَليِْيــِن السِّ
َواْلَهَيــاِكِل  َواألْصــَداِف  َباَتــاِت  النَّ

ــِة. اْلَعْظِميَّ

النَّشاُط )1(

ــرًة  َوِمــَن َثــمَّ اْرُســِم اْلَكائـِـَن  ــْم ُأْحُفــَورًة،  َطْبَعــًة - َبَقاَيــا ُمَتَحجِّ تـِـي َأَماَمــَك َصمِّ بِاْســتِْخَداِم اأَلَدَواِت الَّ
َنــَة ِفــي الَمــَكاِن المَناســِب ِفــي اْلَجــْدَوِل اآَلتــِي:  اْلَحــيَّ َواأُلْحُفــوَرَة المَتَكوَّ

اْلَكائُِن اْلَحيُّ
)َنَباٌت - َحَيَواٌن(

َنِة َشْكُل اأُلُحفوَرِة المَتَكوِّ
َنْوُعَها

َرٌة( )َطْبَعٌة / َبَقاَيا ُمَتَحجِّ
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/ka7 Pb`lka7 Elt ^ob clppfip clojba< ُن اأَلَحاِفْيُر؟ َثانًِيا:  َكْيَف َتَتَكوَّ

الَِيِة: ُن اأَلَحاِفْيُر ُمَرْوًرا بِالْمَراِحِل التَّ َتَتَكوَّ

. 1- َمْوُت اْلَكائِِن اْلَحيِّ

ِريَِّة. ُل اأَلْجَزاِء الطَّ 2- َتَتَحلَّ

ْلَبُة ِمْثَل )اأَلْسَناِن - اْلَهَياِكِل اْلَعْظِميَِّة(. 3- َتْبَقى اأَلْجَزاُء الصُّ

َباِت. ْلَبُة ِفي التَّرسُّ 4- َْنَطِمُر اأَلْجَزاُء الصُّ

نِْيَن إَِلى َصْخٍر. ُسوبِيَّاُت َعَلى َمرِّ السِّ ُل الرُّ 5- َتَتَحوَّ

َن اأَلَحاِفْيَر. ُر اْلَبَقاَيا لُِتَكوِّ 6- َتَتَحجَّ

النَّشاُط )2(

ْيَناُصْوِر. ُل ِفي َرْأِس الدِّ ِتي َسَتَتَحلَّ ن اأَلْجَزاَء الَّ َلوِّ
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0oa7 Elt ^ob qeb clppfip afccbobkq< َثالًِثا: َكْيَف َتْخَتِلُف اأَلَحاِفْيُر؟

َتْخَتِلُف ِفي َأْحَجاِمَها، َفِمْنَها: 

- َصِغْيَرُة اْلَحْجِم ِمْن ِمْثِل )اأَلْسَناِن - اأَلْصَداِف(.

ْيَناُصوَراِت(. بْيَرُة اْلَحْجِم، ِمْن ِمْثل )َهَياِكِل الدِّ - َكِ

ْيَناُصْوَراِت المْنَقِرَضِة َأْسَناِن       الدِّ

ْنُه: َكاِت اْلَبْحِث ِفي َشَبَكِة اإِلْنَترنِْت َعْن َمْعَنى َكَلَمِة )ُمْنَقَرَضٍة( َوَدوِّ اِْبَحْث ِفي َأَحِد ُمَحرِّ

1qe7 Tel pqrafbp clppfip< َرابًِعا  ِمْن َيُقوُم بِِدراَسِة اأَلَحاِفْيِر؟

وَن )َعَلَماَء اأَلَحاِفْيِر(. ُصوَن ُيَسمُّ َيُقوُم بِِدراَسِة اأَلَحاِفْيِر ُعَلَماٌء ُمَتَخصِّ

174



راِت ِفي اأَلْرِض؟ َغيُّ َخاِمًسا َكْيَف ُيْمِكُن لأَِلَحاِفْيِر َأْن َتْكِشَف التَّ
2qe7 elt `^k clppfip obsb^i `e^kdbp fk qeb b^oqe<

ِة ِفي َمَناِطَق َذاِت ُمَناخ َباِرٍد اْلَيْوَم! تَوائِيِّ ِخْيِل االْسِ َوَجَد ُعَلَماُء اأَلَحاِفْيِر َبْعَض َأْشَجاِر النَّ

ــَر، َوَســاَعَدَنا اْكتَِشــاُف اأَلَحاِْفيــِر ِفْيهــا َعَلــى َمْعِرَفــِة َطبِْيَعــِة  ــُر بـِـَأنَّ ُمَنــاَخ َهــِذِه المَناطــِق َقــْد َتَغيَّ ــا ُيَفسَّ ِممَّ
ــابِِق. ُمَناِخَها السَّ

النَّشاُط )3(

َح َأَماَمَك، َوَأَجْب َعِن اأَلْسئَِلِة اآَلتَيِة: ْكَل المَوضَّ ْص الشَّ َتَفحَّ

ي َسْطَح اأَلْرض َساَبًقا؟ َما الَِّذي َكاَن ُيَغطِّ

َما َدلِْيُلَك؟ اَلِحْظ َواْكَتِشْف.
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ
َوَرَتْيِن اآَلتَِيَتْيِن: 1- َقابِْل َبْيَن الصُّ

َباتِيَّة َعِن اْلَحَيَواَنيَِّة. ِة النَّ 2- َتْخَتِلُف َأَحاِفْيُر اْلَكائَِناِت اْلَحيِّ

ابَِقِة. اْشِرِح اْلِعَباَراِت السَّ

ــِة َكاَن ســَالُِم َوُهــَو عالــم َأَحاِفْيــٌر ُمْجَتِهــٌد، َيُقــوُم  3- ِفــي َأَحــِد المَواَقــِع اأَلَثِريَّ
ــِة التــي كانــت موجــودة َعَلــى  بَِتْجِمْيــِع المْعُلوَمــاِت َحــْوَل اْلَكائَِنــاِت اْلَحيَّ
ــِة ِفــي َغابـِـِر اأَلْزَمــاِن ، َوَقــِد اْكَتَشــَف ِخــَلَل اْلَحْفــِر  ســطح اْلُكــَرِة اأَلْرضيَّ

ــوَرِة . َحــِة بالصُّ اأُلْحُفــوَرَة المَوضَّ

َلْت ِمْنُه اأُلْحُفوَرُة: ف اْلَكائِِن اْلَحيِّ الَِّذي َتَشكَّ َساِعْد َسالَِم َعَلى َتَعرُّ

َشاُبُه: التَّ

176



ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ
ا ُيْعَرُف َحالًيا بِاْلَيابَِسِة. ي ُجْزٍءا َكبِيًِرا ِممَّ 1- َيْعَتِقُد الُعَلَماُء َأنَّ اْلُمِحيَِطاِت َقِديًما َكاَنْت ُتَغطِّ

َتِقاد؟ ِتي ُعثَِر َعَلْيَها َعَلى اْلَيابَِسة َدَفْعْت بِاْلُعَلَماِء إَِلى َهَذا االْعِ الَِيِة الَّ َأيٌّ ِمَن اأَلْشَياِء التَّ
ُة اْلَِميِاُه الَجوِفيَّ ) أ  ( 

ُة ليَّ ْمِ ْرَبُة الرَّ التُّ )ب( 
َأَحاِفيُر اأَلْسَماِك )ج ( 

الُبَحْيَراُت اْلَمالَِحُة ) د ( 

ِتي َعَاَشْت َقْبَل َمَليِْيِن السنين ِفي: ْيَناُصوَراِت الَّ 2- ُيْمِكُن الُعُثوُر َعَلى َأَحاِفيِر الدَّ
ِمَياِه الُمِحْيَطاِت ) أ  ( 

اْلَجِليِد اْلَموُجوِد ِفي اأَلْرِض )ب( 
ُجَذوِع اأَلْشَجاِر )ج ( 

ُخوِر اْلَموُجوَدِة ِفي اأَلْرِض الصُّ ) د ( 

. ٍح َجَبليٍّ ٍة لَِســفْ تِي َتمَّ الُعُثُوُر َعَليَها ِفي َطبَقٍة َصْخِريَّ ِة الَّ ُل َأْدَناُه َبْعَض اأَلَحاِفيِر اْلَمحاِريَّ ــكْ 3- ُيَبيُِّن الشَّ
يِة؟ ِ ْخرَّ َبَقِة الصَّ َبُب اأَلْكثُر اْحتَِمااًل لُِوُجوِدَها ِفي الطَّ َما السَّ

َماِن َعاَشِت اْلَمَحاِراُت َعَلى الَيابَِسِة ِفي َقِديِم الزَّ ) أ  ( 
ُن ِفي الِجَباِل َتُدُوُم اأَلَحاِفيُر َوْقًتا َأَطَوَل ِحْيَن َتَتَكوَّ )ب( 

َتَرَك الَبَشُر اأَلْصَداَف َعَلى َسْطح الَجَبل )ج ( 
ُة ِفي اْلَماِضي ُجْزٍءا ِمْن َقْعٍر اْلَبْحِر ْخِريَّ َبَقُة الصَّ َكاَنْت الطَّ ) د ( 
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ْمَت اُْرُبْط ما َتَعلَّ

خوِر أْنواُع الصُّ

ِمْثُل:  ِمْثُل:  

أْشكاُل َسْطِح اْلْرِض

ُف َدَرَجُة َحراَرِة اْلَينابيِع َعلى َتَتَوقَّ

  -1

  -2

  -3

َطَبقاُت اْلْرِض
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ْمَت اُْرُبْط ما َتَعلَّ

  -1 

  -2 

ُة ُةاآلثاُر اْليجابِيَّ ْلبِيَّ اآلثاُر السَّ

التَّْعريُف

التَّْعريُف

ُة ُةاآلثاُر اْليجابِيَّ ْلبِيَّ اآلثاُر السَّ

اْلَفيضاُن

اْلُبْركاُن

  -1 

  -2 

  -1 

  -2 

  -1 

  -2 
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ْمَت اُْرُبْط ما َتَعلَّ

التَّْعريُف
 

ُة ْلبِيَّ اآلثاُر السَّ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  -1 
 

  -2 
 

ْلزاِل ُة الزِّ ُتقاُس ُقوَّ

  
 

ْلزاُل الزِّ

َبَعُة  اْلُمتَّ ْعليماُت  والتَّ اْلْرشاداُت 
الِزِل. في حاِل ُحدوِث الزَّ

180



ْمَت اُْرُبْط ما َتَعلَّ

أْسباُب اْلَفَيضاناِت

181

 ϼϝАвцϜ ЬмАк
ϣЛУϦϼв ϤϝтмϦЂвϠ

 ϣтмЧЮϜ РЊϜмЛЮϜ
ϼтЊϝКцϜм

 ϸтЯϮЮϜ ϼϝлЊжϜ
ϼϝлжцϜ сТ йϠϝϠЊжϜм

 рϺЮϜ рϼϜϼϲЮϜ ЀϝϠϦϲъϜ
 ϸтЯϮЮϜ ϼϝлЊжϜ сТ ϞϠЂϦт
 сТ иϝтвЮϜ ϞмЂжв ИϝУϦϼϜм

ϤϝАтϲвЮϜм ϼϝϲϠЮϜ





ةُ ِميَّ َعلُّ اْلَوْحَدُة التَّ

اْلُعلوُم اْلُمَتكاِمَلةُ
Fkqbdo^qba P`fbk`bp
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ْر�ُس الدَّ
Fkqbdo^qba p`fbk`bp

اْلُعلوُم اْلُمَتكاِمَلةُ

النَّشاُط )1(

ْيِن الّتالَِيْيِن َوقاِرْن َبْيَنُهما، ُثمَّ أِجْب َعّما ُهَو َمْطلوٌب. ْسَمْيِن اْلَبيانِيَّ اِْقَرأِ الرَّ
ِن اْلَعموَد الَّذي َيُدلُّ َعلى أَقلِّ نِْسَبِة َوِفّياٍت لِْلَمَرِض )س( َوأْعلى نِْسَبِة َوِفّياٍت لِْلَمَرِض )ص(.	  َلوِّ
ْسَبِة إلى اْلَمَرِض )ص( واْلَمَرِض )س(.	  في أيِّ َسَنٍة كاَن َعَدُد اْلَوِفّياِت أَقلَّ بِالنِّ

ِة نِْسَبِة اْلَوِفّياِت في َسَنِة 2000 لِْلَمَرِض )س(.	  َهْل ُيْمِكُنَك اْقتِراُح َسَبٍب واِحٍد لِِقلَّ

َهْل ُيْمِكُنَك اْقتِراُح َسَبٍب واِحٍد لِِزياَدِة نِْسَبِة اْلَوِفّياِت في َسَنِة 1960 لِْلَمَرِض )ص(.	 

َعَدُد اْلَوِفّياِت

َنواُت السَّ
1940 1960 1980 2000

500

1000

1500

2000

2500

3000

اْلَمَرُض )س(

َعَدُد اْلَوِفّياِت

َنواُت السَّ
1940 1960 1980 2000

500

1000

1500

2000

2500

3000

اْلَمَرُض )ص(
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ЌϼвЯЮ ϞЂϝжв ϬыКм ϣтмϸϒ РϝІϦЪϜм ϞАЮϜ аϸЧϦ

 ϼТϜмϦ аϸКм ϞтϠАЮϜ ϤϜϸϝІϼϗϠ аϝвϦкъϜ аϸКм ЌϼвЮϝϠ ЬлϮЮϜ ϼϝІϦжϜ
ЌтϼвЯЮ ϣϠЂϝжвЮϜ ϣтмϸцϜ



النَّشاُط )2(

ِة بِاْلبيئاِت اْلُمْخَتِلَفِة، َوأْلِصْقها في  ِة اْلخاصَّ ُم لَِتْصميِم اْلَمْطِويَّ ُرها َلَك اْلُمَعلِّ اِْسَتْخِدِم اْلَدواِت الَّتي ُيَوفِّ
اْلُمَربَِّع الّتالي.
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ٌة ِئَلٌة َتْقويِميَّ �أ�سْ

ِة. ِة؟ اِْدَعْم َرْأَيَك بِاْلِدلَّ ْخِصيَّ َهْل َتْعَتِقُد أنَّ التَّْطعيَم ُيْغني َعِن ااِلْهتِماِم بِالنَّظاَفِة الشَّ
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 ϣТϝДжЮϝТ ЌϜϼвцϜ дв ϝжтвϲт атЛАϦЮϜ дϒ ϝвЪТ ъ ϸтЪϓϦЮϝϠ
 ϣтвкϒ ϣтЊ϶ІЮϜ ϣТϝДжЯЮм ̯ϝЎтϒ ЌϜϼцϜ дв ϝжтвϲϦ ϣтЊ϶ІЮϜ
 ϣϠϝЊшϜ дв дϝЂжшϜ аЂϮ ϣтЊ϶ІЮϜ ϣТϝДжЮϜ сЧϦ : ϝлжв ϢϼтϠЪ
 рмϚϼЮϜ ϞϝлϦЮъϜм ϞϼϮЮϜм авЂϦЮϜм ЬϝлЂшϝЪ ϢϸтϸК ЌϜϼвϓϠ
 ЬЯЧϦм ϼϝϲϾЮϜм ϜϼтЮмЪЮϜм ЬвЧЮϜ двм ϸЯϮЮϜм дтЛЮϜ ϞϝлϦЮϜм

 атϪϜϼϮЮϜ ϼϝІϦжϜ ϣϠЂж дв ЬЯЧϦ ϝвЪ ̪ϜϾжмЯУжшϜ ϼϝІϦжϜ ϣтЮϝвϦϲϜ
 ̯ϝЧϚъ ϸϼУЮϜ ϼлДв ЬЛϮϦ ЌϜϼ вϒ дв йϠϠЂϦ ϝвм ϤϝϠмϼЪтвЮϜм

 Ьмϒ ЬЪІϦ ϝлжϖ Ϩтϲ алтϺϔт ъм ЀϝжЮϜ ϼУжт ъ ϝвв ϣтЪϾ йϦϲϚϜϼм
 дв йтЯК аЪϲЯЮ ϣтЂϝЂϒ ϣвЂм йϦтЊ϶Ім ϸϼУЮϜ дК ИϝϠАжϜ
 йϦϠϲв ϼІжтм ϸϼУЯЮ ЀϝжЮϜ аϜϼϦϲϜ ϣвтЦ дв ЙТϼт ϝвв ϝлЮы϶
йЛв ϸмϮмЮϜ ̭ϝжϪϒ ϣϲϜϼЮϝϠ дмϼЛІт дтϼ϶фϜ ЬЛϮϦ ϝвЪ алжтϠ

 ϝвЪ ̭ϝ϶ϼϦЂъϜм ϣϲϜϼЮϝϠ ϼмЛІЮϜ ϸϼУЮϜ ϣтЊ϶ІЮϜ ϣТϝДжЮϜ ϱжвϦ
РтЊЮϜ ЬЊТ сТ ϣЊϝ϶ ЄϝЛϦжъϝϠ иϼЛІϦ



ةُ ِميَّ َعلُّ اْلَوْحَدُة التَّ

ِتْق�صاِء اْلِعْلِميِّ َم�ْصروُع ااِل�صْ
P`fbkqfcf` Fknrfov Molgb`q
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ُل ِتْق�صاِء اْلِعْلِميِّ اْلأوَّ َم�ْصروُع اِل�صْ
Qeb cfopq p`fbkqfcf` fknrfov molgb`q
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ُل ِتْق�صاِء اْلِعْلِميِّ اْلأوَّ َم�ْصروُع اِل�صْ
Qeb cfopq p`fbkqfcf` fknrfov molgb`q
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َعزيزي َولِيَّ اْلْمِر:

ِع اْبَنَك َعلى ُمتاَبَعِة اْلَمْشروِع والنَّشاِط في اْلَمْنِزِل.	  َشجِّ

ْز ثَِقَتُه بَِنْفِسِه ِمْن ِخالِل اْلْعجاِب بِما ُيْنِجُز.	  َعزِّ

اْهتِماِمِه 	  ِمَن  ُض  َسُيَخفِّ اْلِعْلِميِّ  ااِلْستِْقصاِء  َمْشروِع  َعْن ُسؤاِل  اْلُمباَشَرِة  بِاْلجاَبِة  اْبنَِك  َتْزويَد  إنَّ 
ْسلوِب اْلِعْلِميِّ في  َوُحبِّ ااْلِْستِْطالِع َلَدْيِه بَِتَقّصي َنتائِِج َمْشروِعِه، َوَيْحِرُمُه ِمْن ُفْرَصِة اْستِْخداِم اْلُ

التَّْفكيِر.

َقْد ُتالِحُظ اْنتِقاَل اْهتِماِمِه بَِمْشروِعِه إلى اْلَمْنِزِل َعْبَر ُمناَقَشِة َوَعْرِض ما َفَعَلُه َوَسَيْفَعُلُه بَِمْشروِعِه 	 
. ساِعْدُه َعلى ااِلْهتِماِم والتَّواُصِل والتَّْشجيِع. اْلِعْلِميِّ

ْعَم 	  الدَّ َلُه  ْم  َقدِّ اْلَمْنِزِل،  في  ُأْخرى  بَِطريَقٍة  َمْشروِعِه  َتْطبيِق  إلى  َيْلَجُأ  َفَقْد  بَِطْبِعِه،  ُفضولِيٌّ  ْفُل  الطِّ
اْلكاِفَي ِلْنجاِز ذلَِك.



ُل ِتْق�صاِء اْلِعْلِميِّ اْلأوَّ َم�ْصروُع اِل�صْ
Qeb cfopq p`fbkqfcf` fknrfov molgb`q
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ِم ٌة لِْلُمَتَعلِّ صوَرٌة َشْخِصيَّ

 
 
 
 
 
 
 
 

ُعْنواُن َمْشروِع ااِلْستِْقصاِء اْلِعْلِميِّ

اِْسُم اْلباِحِث اْلِعْلِميِّ

فُّ الصَّ

َفوائُِد َمْشروِع ااِلْستِْقصاِء اْلِعْلِميِّ

ُيَنّمي التَّْفكيَر اْلِعْلِميَّ َلَديَّ َوُيَقّويِه.

ِم وااِلْختِياِر. َعلُّ َة التَّ يَّ ُر لي ُحرِّ ُيَوفِّ

تائِِج َوَتْفسيَرها،  َع النَّ ُر ُمْتَعَة التَّْجريِب َوَتَتبُّ  ُيَوفِّ
َفُهَو ُأْسلوٌب َيْعَتِمُدُه اْلُعَلماُء.



ُل ِتْق�صاِء اْلِعْلِميِّ اْلأوَّ َم�ْصروُع اِل�صْ
Qeb cfopq p`fbkqfcf` fknrfov molgb`q

191

اْلَمْرَحَلُة اْلولى ِمْن َمْشروِع ااِلْستِْقصاِء اْلِعْلِميِّ

. ُاْكُتْب ُسؤاَل َمْشروِع ااِلْستِْقصاِء اْلِعْلِميِّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِة  اْلُمِهمَّ اْلُخْطَوِة  بِهِذِه  عاَدًة  اْلُعَلماُء  َيْبَدُأ 
َحْيُث َيْبَحثوَن َعْن ُمْشِكَلٍة َتْحتاُج إلى ُحلوٍل، 
َتساُؤاًل  َوَيَضعوَن  أَدقَّ  بَِشْكٍل  دوَنها  ُيَحدِّ ُثمَّ 
ُمباَشَرًة  َيْرَتبُِط  ا  َوُمِهمًّ َوواِضًحا  ًدا  ُمَحدَّ
في  ُم  اْلُمَعلِّ َسُيساِعُدَك  ِة.  اْلساِسيَّ بِاْلُمْشِكَلِة 

هِذِه اْلُخْطَوِة.



ُل ِتْق�صاِء اْلِعْلِميِّ اْلأوَّ َم�ْصروُع اِل�صْ
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اْلَمْرَحَلُة الّثانَِيُة ِمْن َمْشروِع ااِلْستِْقصاِء اْلِعْلِميِّ

َل ِمْن أَثِر   عاتَِك َحْوَل َنتائِِج َمْشروِعَك َوَكْيَف ُيْمِكُن أْن ُيَقلِّ  ُاْكُتْب َفَرِضّياتَِك أْو َتَوقُّ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عاتِِهْم  َتَوقُّ أْو  َفَرِضّياتِِهْم  اْلُعَلماُء  ُن  ُيَدوِّ
َنتائُِج  َعَلْيِه  َتكوَن  أْن  ُيْمِكُن  لِما  اْلُمْسَبَقَة 
ٌة لِْلَعْوَدِة الِحًقا إَلْيها  َبْحثِِهْم، َوِهَي ُخْطَوٌة ُمِهمَّ
ِة الَّتي َسَتْظَهُر الِحًقا  تائِِج اْلَحقيِقيَّ َوُمقاَرَنتِها بِالنَّ

َبْعَد التَّْجريِب.



ُل ِتْق�صاِء اْلِعْلِميِّ اْلأوَّ َم�ْصروُع اِل�صْ
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اْلَمْرَحَلُة الّثالَِثُة ِمْن َمْشروِع ااِلْستِْقصاِء اْلِعْلِميِّ

ًطا لِما ُتِحبُّ أْن َيكوَن َعَلْيِه َمْشروُعَك. ُاْرُسْم ُمَخطَّ

َتْصميِم  في  ٌة  ُمِهمَّ َمْرَحَلٌة  التَّْخطيُط 
َشْكِل  ِل  َتَخيُّ ِمْن  ُنَك  ُتَمكِّ َحْيُث  َمْشروِعَك 
َتجاِرَبَك  َسُتْجري  ِخاللِِه  ِمْن  الَّذي  اْلَمْشروِع 
. لِْلجاَبِة َعْن ُسؤاِل َمْشروِع االِْستِْقصاِء اْلِعْلِميِّ
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اْلَمْرَحَلُة الّرابَِعُة ِمْن َمْشروِع ااِلْستِْقصاِء اْلِعْلِميِّ

ماَن لَِتْنفيِذ َمْشروِعَك. ُاْكُتِب اْلَوسائَِل واْلَدواِت واْلَمكاَن والزَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َد اْلَوسائَِل واْلَدواِت  ِمَن اْلُمِهمِّ َلَك أْن ُتَحدِّ
لَِتْنفيِذ َمْشروِع ااِلْستِْقصاِء  ماَن  واْلَمكاَن والزَّ
َمَك َعلى  ، َفهِذِه اْلُخْطَوُة َسُتساِعُد ُمَعلِّ اْلِعْلِميِّ

َتْوفيِر ما َيْلَزُمَك لَِتْنفيِذ َمْشروِعَك.
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اْلَمْرَحَلُة اْلخاِمَسُة ِمْن َمْشروِع ااِلْستِْقصاِء اْلِعْلِميِّ

اِْنَطِلِق اآلَن بِثَِقٍة لَِتْنفيِذ َمْشروِعَك.

في  اْلُمِهمِّ  اْلُعَلماِء  َدْوِر  إلى  اآلَن  َوَصْلَت 
َسَتْظَهُر  الَّتي  ِة  اْلَحقيِقيَّ تائِِج  النَّ َعِن  اْلَبْحِث 
ا  ِجدًّ ٌة  ُمِهمَّ اْلَمْرَحَلُة  هِذِه  التَّْجريِب.  َبْعَد 
َوَمليَئٌة بِاْلثاَرِة واْلُمْتَعِة في ُمراَقَبِة َوُمالَحَظِة 
تاِئِج، واْلُمِهمُّ ُهنا َتْوثيُقها َوَتْدويُنها في ُكلِّ  النَّ

اْلُخُطواِت.

ْوثيِق. َفحاُت اْلقاِدَمُة ِمساَحًة لِلتَّْدويِن والتَّ ُر َلَك الصَّ َسُتَوفِّ
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اْلَمْرَحَلُة الّساِدَسُة ِمْن َمْشروِع ااِلْستِْقصاِء اْلِعْلِميِّ

واْلُمشاَهداِت  اْلُمالَحظاِت  َوَتْدويِن  والتَّْجريِب،  َمْشروِعَك  بِناِء  ُخُطواِت  َوَرْسِم  لَِتْدويِن  َصَفحاٌت 
واْلَبياناِت َوَتْفسيِرها.

التَّْدويِن،  إلى  َتْحتاُج  اْلَمْرَحَلِة  هِذِه  في 
طاِت  ْسِم أْو َرْسِم اْلُمَخطَّ َوَقْد َتْحتاُج إلى الرَّ
أْو  اْلفوتوغرافيِّ  التَّْصويِر  أِو  اْلَجداِوِل  أِو 
تائِِج  لِلنَّ ُمناِسًبا  َتراُه  اِْخَتْر ما  اْلفيديو.  َتْسجيِل 

واْلُمالَحظاِت لَِمْشروِعَك.
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اْلَمْرَحَلُة الّساِدَسُة ِمْن َمْشروِع ااِلْستِْقصاِء اْلِعْلِميِّ

واْلُمشاَهداِت  اْلُمالَحظاِت  َوَتْدويِن  والتَّْجريِب،  َمْشروِعَك  بِناِء  ُخُطواِت  َوَرْسِم  لَِتْدويِن  َصَفحاٌت 
واْلَبياناِت َوَتْفسيِرها.
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اْلَمْرَحَلُة الّساِدَسُة ِمْن َمْشروِع ااِلْستِْقصاِء اْلِعْلِميِّ

واْلُمشاَهداِت  اْلُمالَحظاِت  َوَتْدويِن  والتَّْجريِب،  َمْشروِعَك  بِناِء  ُخُطواِت  َوَرْسِم  لَِتْدويِن  َصَفحاٌت 
واْلَبياناِت َوَتْفسيِرها.
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اْلَمْرَحَلُة الّساِدَسُة ِمْن َمْشروِع ااِلْستِْقصاِء اْلِعْلِميِّ

واْلُمشاَهداِت  اْلُمالَحظاِت  َوَتْدويِن  والتَّْجريِب،  َمْشروِعَك  بِناِء  ُخُطواِت  َوَرْسِم  لَِتْدويِن  َصَفحاٌت 
واْلَبياناِت َوَتْفسيِرها.
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اْلَمْرَحَلُة الّساِدَسُة ِمْن َمْشروِع ااِلْستِْقصاِء اْلِعْلِميِّ

واْلُمشاَهداِت  اْلُمالَحظاِت  َوَتْدويِن  والتَّْجريِب،  َمْشروِعَك  بِناِء  ُخُطواِت  َوَرْسِم  لَِتْدويِن  َصَفحاٌت 
واْلَبياناِت َوَتْفسيِرها.
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اْلَمْرَحَلُة الّسابَِعُة ِمْن َمْشروِع ااِلْستِْقصاِء اْلِعْلِميِّ

ِة  ْقليـــِل ِمـــَن اآلثـــاِر الّضـــارَّ تائِـــِج َوَمـــدى ُمســـاَهَمِة َمْشـــروِعَك فـــي التَّ ـــْح َتْفســـيراتَِك لِلنَّ  َوضِّ
لـ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اْلَبياناِت  بَِتْحويِل  َسَتقوُم  اْلَمْرَحَلِة  في هِذِه 
ُحها لَِتكوَن  َعِة إلى أْشكاٍل َبسيَطٍة ُتَوضِّ اْلُمَجمَّ
قاِدًرا َعلى ااِلْستِعاَنِة بِها ِعْنَد َشْرِح َمْشروِعَك 
اْلِعباراِت  َتْدويِن  َمْع  الِحًقا،  لُِزَمالئَِك 
التَّْفسيراِت  تِْلَك  لَِتْوثيِق  الاّلِزَمِة  واْلِفْقراِت 

َوااِلْستِْنتاجاِت.
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اْلَمْرَحَلُة الّثاِمَنُة ِمْن َمْشروِع ااِلْستِْقصاِء اْلِعْلِميِّ

ُاْكُتْب )4( ُجَمٍل لُِتْقنَِع اآلَخريَن بَِمْشروِعَك.

 
 
 
 
 
 
 
 

ِمْن  اْلخيَرِة  اْلَمْرَحَلِة  إلى  َوَصْلَت  َلَقْد 
َسَتْعِرُض  َحْيُث  اْلِعْلِميِّ  ااِلْستِْقصاِء  َمْشروِع 
ُب ِمْنَك  َنتائَِج َمْشروِعَك َعلى ُزَمالئَِك، َوُيَتَطلَّ
َتْدويِن  في  ْر  َفكِّ ُهنا  َجيٍِّد.  بَِشْكٍل  َتْسَتِعدَّ  أْن 
ِة  يَّ َمَك بِأَهمِّ أْرَبِع ُجَمٍل ُتْقنُِع بِها ُزَمالَءَك َوُمَعلِّ
ْز  َوَجهِّ تائِِج،  والنَّ ِة  بِاْلِدلَّ اِْسَتِعْن  َمْشروِعَك. 
اِْعِرِض  اْلَعْرِض،  َوِعْنَد  إَلْيِه.  َتْحتاُج  ما  ُكلَّ 
ُيْمِكُنَك  َكما  ُمناِسًبا،  َتراُه  ما  َوُكلَّ  اْلَمْشروَع 
اْلُعروِض  أِو  اآليباِد  أِو  بِاْلحاسوِب  ااِلْستِعاَنُة 

َوِر أْو َلَقطاِت اْلفيديو. ِة أِو الصُّ ْقديِميَّ التَّ
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اْلَمْرَحَلُة الّثاِمَنُة ِمْن َمْشروِع ااِلْستِْقصاِء اْلِعْلِميِّ

ُاْكُتْب ِفْقَرًة َتِصُف فيها َمْشروَعَك َوفائَِدَة َتْطبيِقِه في اْلعاَلِم.
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ُموِّ َوإْصالِح الّتالِِف ِمَن  ياُت Krqofbkqp: ِعباَرٌة َعْن َموادَّ َيْسَتْخِدُمها اْلِجْسُم لَِتْوليِد الّطاَقِة والنُّ اْلُمَغذِّ
اْلَخاليا، َوأْيًضا ُتساِعُد اْلِجْسَم َعلى اْلِقياِم بَِوظائِِفِه َعلى َنْحٍو َصحيٍح.

Mboplk^i: ِعباَرٌة َعْن َمْجموَعٍة ِمَن اْلعاداِت الَّتي َيْلَتِزُم اْلْنساُن بِها،  evdfbkb ُة ْخِصيَّ النَّظاَفُة الشَّ
ْخِصيِّ  تِِه َوَنشاِطِه َوَمْظَهِرِه الشَّ تِِه َوَحَيِويَّ َوَيْحِرُص َعلى اتِّباِعها، َوذلَِك ِمْن أْجِل اْلُمحاَفَظِة َعلى ِصحَّ

واْحتِراِم الّناِس َلُه.

ِمَن  أْصَغُر  َوِهَي  َخِشًنا،  َسْحًقا  عاَم  الطَّ َتْسَحُق  اْلْسناِن  أْنواِع  ِمْن  َنْوٌع   :Mobjli^op واِحُك  الضَّ
واِحِن. الطَّ

عاَم إلى أْجزاٍء. َمِة اْلَفِم، َوِهَي َوَتْقَطُع الطَّ اْلَقواِطُع Fk`fplop: َنْوٌع ِمْن أْنواِع اْلْسناِن َتكوُن في ُمَقدِّ

ُقُه بِواِسَطِة َرْأٍس ُمْسَتديٍر. عاَم َوُتَمزِّ kfkb^@: َنْوٌع ِمْن أْنواِع اْلْسناِن ُتْمِسُك الطَّ qbbqe اْلْنياُب

ٌة ُمَفْلَطَحٌة  واِحُن Jli^op: َنْوٌع ِمْن أْنواِع اْلْسناِن َتكوُن في اْلجانِِب اْلَخْلِفيِّ ِمْن َفِمَك َوَلها حافَّ الطَّ
عاَم َتماًما. َتْطَحُن الطَّ

إلى  َيِصُل  َوَقْد   ، نِّ السِّ إْضعاِف  َعلى  َيْعَمُل  نِّ  السِّ بِْنَيِة  في  تحلل   :Qllqe ab`^v اْلْسناِن  ُس  َتَسوُّ
. نِّ ِت السِّ ديَد، َوَقْد ُيَؤّدي إلى َتَفتُّ َمراِحَل ُيَسبُِّب فيها اْلَلَم الشَّ

ُزُه َعلى َتْكويِن َمناَعٍة ِضدَّ اْلْمراِض. التَّْطعيُم S^``fk^qflk: ُهَو إْعطاُء اْلِجْسَم َموادَّ ُتَحفِّ
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ٍة،  ٍة َوَحَيوانِيَّ ٍة، َنباتِيَّ بيَعِة َوما َتْحويِه ِمْن كائِناٍت َحيَّ النِّظاُم اْلبيئِيُّ B`lpvpqbj: ُهَو أيُّ ِمساَحٍة ِمَن الطَّ
، في َتفاُعٍل ُمْسَتِمرٍّ َمْع  ِة، في النِّظاِم البيئِيِّ ُة واْلْشياُء َغْيُر اْلَحيَّ ٍة. َوَتكوُن اْلكائِناُت اْلَحيَّ َوأْشياَء َغْيِر َحيَّ

َبْعِضها َبْعًضا.

ْلَطُة اْلَمنوُط بِها َتْوجيُه اْلَعَمِل  Tloia: ِهَي السُّ Eb^iqe Lod^kfw^qflk ُة ِة اْلعاَلِميَّ حَّ َمُة الصِّ ُمَنظَّ
َمِم اْلُمتَِّحَدِة. ِة َوَتْنسيُقُه في إطاِر َمْنظوَمِة اْلُ ِة اْلعامَّ حَّ في َمجاِل الصِّ

B^oqe: ُهَو ُمْصَطَلٌح ِعْلِميٌّ ُيْطَلُق َعلى أْشكاِل َسْطِح اْلْرِض أِو  qlmldo^mev طبوغرافيا اْلْرِض
التَّضاريِس.

ُل ُسقوِط اْلْمطاِر أَقلَّ ِمْن 250  ٍة َيكوُن فيها ُمَعدَّ ٍة جافَّ ْحراُء Abpboq: ِعباَرٌة َعْن ُمْجَتَمعاٍت َحياتِيَّ الصَّ
ٍر َكبيَرٍة. الِت َتَبخُّ ا، َوَتْمتاُز بُِمَعدَّ ملم َسَنِويًّ

ٌة َتْحُدُث ِعْنَدما َيزيُد َمْنسوُب اْلماِء في أيِّ مسطع مالي، لَِيفوَق  Cilla: ُهَو ظاِهَرٌة َطبيِعيَّ اْلَفَيضاُن 
ُمْسَتوى ِضفاِفِه َفَيْطغى َعَلْيها.

اْلَحراَرِة  َدَرَجِة  بَِسَبِب  اْلْرِض  باِطِن  في  ُمْنَصِهَرٌة  ^J^dj: ُصخوٌر  ماجما  أْو  اْلُحَمُم  أِو  هاَرُة  الصُّ
َنَة لَِطَبَقِة اْلِوشاِح. خوَر اْلُمَكوِّ اْلعالَِيِة الَّتي َتْصَهُر الصُّ

ٌة. ُق ِمْنها ُحَمٌم ُبْركانِيَّ تِِه َتَتَدفَّ اْلُبْركاُن Sli`^kl: َنْوٌع ِمَن اْلِجباِل َلُه ُفْتَحٌة في ِقمَّ
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