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عزيزي الطالب... عزيزتي الطالبة
 الحمد للّه ربّ العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد معلّم البشرية...

ة للدولة، وسعيها إلى مواكبة   يأتي اهتمام دولة الكويت بتطوير مناهج التعليم وتحديثها في إطار الخطّة العامّ
رات العالمية في مختلف األصعدة. التطوّ

ته إلى تطوير إمكانات المتعلّم إلى    فلم تعد غاية تدريس العلوم هي تحصيل المعرفة العلمية فحسب بل تعدّ
ما يستطيع أن يفعله.

ر نوعي في  ، بهدف إحداث تطوّ ا عضويا من المنهج الوطني الكويتي العامّ  وجاء كتاب ا لصفّ السابع جزءً
تعليم وتعلُّم العلوم، بحيث يكون للمتعلّم فيه الدور الرئيسي والمحوري في عملية التعليم والتعلم، فضالً عن 

أنّ االنتقال سيكون من المنهج القائم على المحتو إلى منهج قائم على الكفايات والمعايير.
أبنائنا   لد العلمي  التفكير  يثير  الذي  الحوار  خالل  من  االستقصاء  مهارة  ي  تنمّ بطريقة  الكتاب  دَّ  أُعِ  وقد 
والفضاء)،  األرض  والطاقة -  ة  المادّ الحياة -  وحدات (علوم  ثالث  على  الكتاب  اشتمل  حيث  المتعلّمين، 
هات المنهج القائم على الكفايات والمعايير وفلسفته. عرضت بأسلوب شائق وتنظيم تربوي فاعل يعكس توجّ
ذها المتعلّمون، وتراعي في الوقت نفسه  عة المستو، يمكن أن ينفّ  كما اشتمل الكتاب على أنشطة متنوّ
ا توضيحية معبِّرة عن الموضوعات في الوحدات  الفروق الفردية بينهم، باإلضافة إلى تضمين المحتو صورً

التعلّمية، مع حرص الكتاب على التقويم البنائي في وحدات تعلُّمية مختلفة.
ية اكتساب المتعلّم المنهجية العلمية في التفكير والعمل، وإتقانه مهارات   وأكّدت فلسفة الكتاب على أهمّ
تعميق  في  تساهم  والتي  واألثراء)  العملية  والتجارب  (األنشطة  المثال  سبيل  على  ضرورية  وعملية  عقلية 
المعرفة العلمية لد المتعلّم واكتسابه المهارات اليدوية في مجال العلوم والتقنية، باإلضافة إلى تنمية ميوله 
حياة  واقع  مع   األخر بالموادّ   المحتو ربط  على  حرصت  فقد  والعلماء  العلم  نحو  اإليجابية  واتّجاهاته 

المتعلّم، والمجتمع.
 ونأمل من المعلّمين أن يسلكوا مع المتعلّمين سلوك العالم فيكسبوهم مهارات البحث العلمي، ويأخذوا 

هوا ميولهم الوجهة السليمة. بيد الضعيف إلى برّ األمان، ويكتشفوا الموهوبين منهم فيوجّ
ب لتحصيل أبنائهم.  ونأمل من أولياء أمور المتعلّمين أن يوفّروا الجوّ المناسِ

اة منه، ويفيد أبناءنا المتعلّمين لما فيه قنا بتقديم كتاب؛ يحقّق األهداف المتوخّ فِّ  كما نأمل أن نكون قد وُ
مها وازدهارها. الخير لبالدنا وتقدّ

واللّه نسأل التوفيق والسداد وآخر دعوانا
أنّ الحمد للّه ربّ العالمين

المؤلّفون

المقّدمة





الوحدة التعّلمية األولى:
Electricity الكهرباء 

الوحدة التعّلمية الثانية:
Air الهواء 

وحدة
الماّدة والطاقةالماّدة والطاقة

Matter and EnergyMatter and Energy





الوحدة التعّلمية ا.ولى

الكهرباءالكهرباء
Electricity

Static electricity  الكهرباء الساكنة

Types of electric charges  أنواع الشحنات الكهربائية

 thunder and lightning Lightning٫   البرق والرعد والصاعقة
bolt

Electric current  التّيار الكهربائي

Measurement of electric current  قياس شّدة التّيار الكهربائي

  قياس فرق الجهد الكهربائي 
بين نقطتين

  Measurement of electric potential 
difference between two points

Energy transformations  تحّوالت الطاقة

Electricity at home  الكهرباء في المنزل
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Matter and Energy الماّدة والطاقة

قال تعالى:
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º �

� × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç
سورة الرعد (١٢، ١٣)

ـم الكهرباء السـاكنة في عمل بعض األجهـزة، ومنها آلة الطباعة وآلـة تصوير األوراق.  تتحكّ
ا في تشكيل  نات اإللكترونية لألجهزة. كما أن لها دورً ولكن يمكنها التأثير سلبًا على بعض المكوِّ
البرق الذي يمكن الشـعور به من خالل الشرارة الكهربائية الصغيرة التي تعاني منها عندما تلمس 
ا بحيث يخطف األبصار أثناء العواصف، وذلك مثال  المقبـض الحديدي للبـاب. وقد يكون كبيرً

على تفريغ الكهرباء الساكنة.
وتختلف عمليتا الشـحن والتفريغ في حالتي الشرارة الكهربائية الصغيرة والبرق إلى حدّ كبير 

من حيث المقدار، إال أنّهما متماثلتان في طبيعتيهما األساسية. 
ô uμa

 ábÉ£dG ç nóëà°ù oJ ’h ≈æØJ ’
.ΩóY øe

ô uμa
 áμÑ°ûdG πª©J ∞«c

?á«FÉHô¡μdG

الشحنة الكهربائية والكهرباء الساكنةالشحنة الكهربائية والكهرباء الساكنة
Electrical charge and static electricityElectrical charge and static electricity

ô uμa
 ô©°T ±ƒbh ÖqÑ°S …òdG Ée

?IQƒ°üdG »a ódƒdG
e
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ادة، وقـد احتكّت قدمك بنسـيجها، ولّدت شـحنة كهربائية  ا على سـجّ لعلّـك إذا مشـيت يومً
ا آخر أو مقبض الباب. وقد تسمع صوت فرقعة خفيفة عندما تستيقظ  ظهرت عندما لمست شخصً

في الصباح، وترفع الغطاء (البطّانية)، أو عند خلع بعض أنواع المالبس الصوفية.
ل وضع إصبعك قريبًا جدا من شاشة  هل تعلم أنّك تستطيع إحداث شحنات كهربائية بنفسك؟ حاوِ

التلفاز أثناء تشغيله، هل تشعر بالشحنة الكهربائية؟
ضت لمثل هذه الظواهر؟ ما سببها؟ ناقِش زمالءك. ة تعرّ كم مرّ

:  عنـد تقريب بالون منفوخ ومدلوك بقطعة مـن الصوف، لفترة زمنية إلى خيط رفيع من الماء  الً أوّ
ينحدر من الصنبور من دون مالمسته.

ظ ما يحدث للماء.. 1 الحِ

شكل (1)

مالحظاتي:  
هل المسـافة بين البالون وتيّار الماء تؤثّـر على انجذاب الماء . 2

ب. إلى البالون؟ جرِّ
مالحظاتي:  

هل سـرعة تيّـار الماء تؤثّر علـى انجذاب الماء إلـى البالون؟ . 3
ب. جرِّ

مالحظاتي:  
ب.. 4 ماذا يحدث إذا المس الماء البالون؟ جرِّ

مالحظاتي:  
ب.. 5 ر ما سبق من دون دلك البالون. جرِّ كرِّ

مالحظاتي:  

Static electricity áæcÉ°ùdG AÉHô¡μdG

∂dódÉH Üô¡μàdG ∞ p°ûàcpG
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ورق

شكل (2)
صوف

بالستيك

زجاج

شكل (3)

ورق

حرير

ثانيًا:  عنـد دلك مسـطرة مصنوعة من البالسـتيك بقطعة من 
الصوف لفترة زمنية، وتقريبها إلى قصاصات الورق من 

دون مالمستها.
ظ ما يحدث لقصاصات الورق. . 1 الحِ

مالحظاتي:  
ر الخطوة السـابقة باسـتخدام مسـطرة مصنوعة من . 2 كرِّ

لة وغير معزولة). المعدن (موصِّ
ظ ما يحدث لقصاصات الورق.. 3 الحِ

مالحظاتي:  
ثالثًا:  عند دلك ساق من الزجاج بقطعة من الحرير لفترة زمنية، 

وتقريبها من قصاصات الورق من دون مالمستها. 
ظ ما يحدث لقصاصات الورق.. 1 الحِ

مالحظاتي:  
ظ . 2 ر ما سـبق من دون دلك سـاق من الزجاج، والحِ كرِّ

النتائج.
مالحظاتي:  

ر مالحظاتك السابقة. . 3 فسِّ
 

ى  ة جذب األجسام الخفيفة في مكان جافّ نتيجة عملية االحتكاك أو الدلك، وتُسمّ تنشأ قوّ
ية الجذب هذه كهرباء سـاكنة، وهي الشحنات الكهربائية المتراكمة على الجسم نتيجة  خاصّ
، بعد ذلك، فقدانها  ة قصيرة ويتمّ كة)، تبقى في مكانها لمدّ الدلك. تعني كلمة ساكنة (غير متحرّ

ا كهربائيا بعد الدلك األجسام المشحونة.  ى األجسام التي تبدي تأثيرً تدريجيا. وتُسمّ
عتبَر البالون المطّاطي والمسطرة البالستيكية أمثلة عن الموادّ العازلة التي ال تسمح بانتقال  ويُ
.ة أخر الشحنات الكهربائية، بل تبقى في مكانها عند موقع الدلك أو االحتكاك باستخدام مادّ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ



17

لة  وهذا يختلف عند اسـتخدام المسطرة المعدنية (الحديد) التي تُعتبَر من الموادّ الموصِّ
للشحنات الكهربائية.

التكهرب بالدلك طريقة يتمّ فيها شـحن األجسام كهربائيا، إذ تنتقل الشحنات الكهربائية 
ا آخر غير مشحون. وتنتج  المتراكمة على أسطح األجسام نتيجة الدلك، عند مالمستها جسمً

شرارة كهربائية صغيرة بسبب انتقال اإللكترونات بين الجسمين المختلفين في الشحنة. 

شكل (4)
قطعة من الصوف

مسطرة من 
البالستيك

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

 ’ ≈ qàM ∂ª°ùL ≈∏Y áf qƒμàªdG áæcÉ°ùdG äÉæë°ûdG ≠jôØJ ≈∏Y É kªFGO ¢UôMpG

.áØ«ØîdG á«FÉHô¡μdG äÉeó°ü∏d ¢V qô©àJ

ـذ تجربـة لتقريب بالونيـن مدلوكين إلى بعضهمـا، إلبعاد بالونيـن آخرين عن  ـم ونفِّ صمِّ
بعضهما. 
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شكل (5)

ية من  تحـوي أجسـامنا واألجسـام من حولنـا كمّ
الشـحنات الكهربائيـة، ناتجة عن التكهـرب بالدلك 
ا بحسـب نوع  تين مختلفتين عن بعضهما بعضً بين مادّ

ة. المادّ
هل تستطيع رؤية الشحنات الكهربائية؟ ال يستطيع 
اإلنسان رؤية الشحنات الكهربائية، لكن من الممكن 
أن يشـعر بها كما نشـعر بالجاذبية األرضية وال نراها. 
نـة نتيجـة الدلـك  هـل الشـحنات الكهربائيـة المتكوّ

متشابهة في النوع؟ هل يمكن الكشف عن نوع الشحنات الكهربائية؟

اف الكهربائي باستخدام األدوات التي أمامك.. 1 ك الورقة الموجودة داخل الكشّ حرِّ

اف الكهربائي شكل (6): الكشّ

قرص معدني
وعاء من الزجاج

ساق معدنية
ورقة ألومنيوم 

خفيف

ساق من األبونيت (أسود)

األدوات

قطعة من الصوف

ألساق من األبونيت
(أ)

قطعة من الحرير

ساق من 
الزجاج

(ب)

  الخطوات

Types of electric charges á«FÉHô¡μdG äÉæë°ûdG ´GƒfCG

?á«FÉHô¡μdG äÉæë°ûdG øY ∞°ûμdG øμªj ∞«c
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بة.. 2 اف المشحون بشحنة موجَ ب الساق المدلوكة إلى قرص الكشّ قرِّ

مالحظاتي  

قرص معدني
اف) ساق من الزجاج (شفّ

وعاء من 
الزجاج + ساق معدنية

اف ورقة الكشّ
+

+
+
+

قرص معدني
وعاء من 
الزجاج ساق معدنية

اف ورقة الكشّ

ساق من األبونيت (أسود) اُرسم نوع
نة  الشحنة المتكوّ

على الساق 
اف. وورقة الكشّ

ن شـحنات  تين مختلفتين، فتتكوّ تتولّـد الشـحنات الكهربائية عـن طريق الدلك بيـن مادّ
بة، واألخر مشحونة بشحنة  مختلفة على كلّ منهما لتصبح إحداها مشـحونة بشـحنة موجَ
ة التي  تين. فالمادّ سـالبة. وهذه الشـحنات تتعلّق بحركة اإللكترونات عند انتقالها بين المادّ
ة التي تكتسـب اإللكترونات تصبح سالبة  بة الشـحنة، والمادّ تفقد اإللكترونات تصبح موجَ

الشحنة.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ
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ا. فما هو الفرق بين البرق والرعد؟ ل البرق خطرً قد تثير العواصف الرعدية الذعر، وقد يشكّ
مـا سـبب حدوثهما؟ وكيـف تسـتطيع أن تحافظ على سـالمتك مـن الصواعق أثنـاء العواصف  

الرعدية؟ 
ـام التي تتلبّد فيها السـماء بالغيوم، تتصادم قطرات الماء أو جسـيمات الجليد مسـبِّبة  فـي األيّ
ى البرق، ثمّ سرعان ما تتالشى.  تولّد شـحنات كهربائية على السـحب، تظهر كشرارة ضوئية تُسمّ
ا هو الظاهرة الصوتية الناتجة  ى الرعد. فالرعد إذً ة وجيزة، يصدر صوت مرتفع يُسـمّ وبعدهـا بمدّ
ا، لكن نر البرق قبل أن نسمع الرعد ألنّ الضوء  عن التفريغ الكهربائي. يحدث البرق والرعد معً

أسرع من الصوت في الهواء.

الصاعقةالبرق

يحدث البرق بين أجزاء السحب المختلفة 
في السماء.

تحدث الصاعقة بين السحب وجسم مرتفع 
عن سطح األرض نتيجة اختالف الشحنة 

على كلّ منهما.
شكل (7)

Lightning^ thunder and lightning bolt á≤YÉ°üdGh óYôdGh ¥ôÑdG
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دَّ ملفا إلكترونيا على ورقة A4 عن طرق الوقاية من خطر الصواعق. أعِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.G kQƒa ¬≤ p∏ZCGh ∂ØJÉg πª©à°ùJ ’ ,ájóYôdG ∞°UGƒ©dG AÉæKCG



22

ية التدابير الوقائية لظاهرة البرق والرعد والصاعقة. اِشرح أهمّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اُكتب فقرة عن حالة من حاالت الكهرباء السـاكنة التي حدثت لك في المنزل مع تفسـير 
ا. ا لغويا صحيحً ا عنها تعبيرً سبب حدوثها، معبِّرً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23

هـل يمكن مالحظة الكهرباء؟ وهل يمكن رؤيتها؟ هل تشـعر بها؟ بالطبع ال يمكنك فعل أيّ 
ا كيف نستدلّ على وجودها؟ لذا يمكن تسميتها الطاقة الكامنة. من هذه األمور. إذً

حة أمامك إلضاءة المصباح الكهربائي.. 1 م األدوات الموضَّ اِستخدِ

شكل (8)
مصباح كهربائيأسالك من النحاسمفتاح كهربائيعمود جافّ

عالم تدلّ إضاءة المصباح الكهربائي؟. 2
 

د األداة التي تؤثّر على تدفّق الشحنات الكهربائية.. 3 حدِّ
 

م في فتح وغلق المصباح الكهربائي؟ كيف؟. 4 هل يمكن التحكّ
 

Electric current »FÉHô¡μdG QÉ q«àdG

á«FÉHô¡μdG IQGódG
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ل مالحظاتك . 5 د أنواع توصيل المصابيح في الدارات الكهربائية في الجدول التالي، وسجِّ حدِّ
لكلّ نوع.

المالحظات
مصباح كهربائي 

آخر
أنواع الدارات
عند زيادة عدد الكهربائية

المصابيح
عند تلف أحد 
المصابيح

عدد 
المسارات

طريقة 
التوصيل

ن الدارات     كوِّ
كما في 
    األشكال

ة إضاءة المصابيح في الدارة الكهربائية؟ كيف؟ . 6 م في شدّ هل يمكن التحكّ
 

ر إجابتك.. 7 مة لتوصيل التيّار الكهربائي في المنزل؟ فسِّ في رأيك، أيّ طريقة مستخدَ
 

تتدفّق الشحنات الكهربائية (اإللكترونات) خالل األسالك المعدنية في الدائرة الكهربائية 
ـم في انسـياب اإللكترونات فـي الدارة  ى الـدارة الكهربائيـة. ونتحكّ فـي مسـار مغلق يُسـمّ
طْعِ التيّار الكهربائي أو إغالقها، للسـماح بمـرور التيّار الكهربائي  الكهربائيـة عبر فتحها، لقَ
عن طريق المفتاح الكهربائي. ويُطلَق على حركة اإللكترونات وتدفّقها في الدارة الكهربائية 

اسم التيّار الكهربائي. 
عتبَـر العمود الجافّ مصدر الطاقـة لدفع اإللكترونات وتدفّقها، حيث يتدفّق التيّار من  ويُ

ب. الطرف السالب للعمود الجافّ إلى الطرف الموجَ
يمكن توصيل األجهزة الكهربائية في الدارة الكهربائية بإحد الطريقتين: التوصيل على 

التوالي أو التوصيل على التوازي.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ
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دارات توصيل المصابيح على التوالي* 

شكل (9)

توصيل الدارات 
على التوالي

يسير التيّار الكهربائي 
ع  في مسار واحد ويتوزّ
على جميع المصابيح.

عند إضافة مصباح إلى 
الدارة، تضعف إضاءة 

باقي المصابيح.

عند تلف أحد 
المصابيح، تنطفئ 

باقي المصابيح.
دارات توصيل المصابيح على التوازي* 

توصيل الدارات 
على التوازي

عند إضافة مصباح، 
ال تتغيّر إضاءة باقي 

المصابيح.

عند تلف أحد 
المصابيح، ال تتأثّر 

باقي المصابيح.

شكل (10)

التيّار الكهربائي يسير 
ة مسارات،  في عدّ

ولكلّ مصباح مسار 
خاصّ به.

ولهـذا يتمّ توصيل الدارات الكهربائية في المنـازل بطريقة التوصيل على التوازي . هل تعتقد 
نات في دارة كهربائية على التوالي وعلى التوازي في الوقت نفسه؟ أنّه من الممكن توصيل مكوِّ
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 ádRÉY qOGƒªH »FÉHô¡μdG QÉ q«à∏d á∏ u°UƒªdG á«fó©ªdG ∑Ó°SC’G q∞d øe ró scCÉJ

.á∏s∏Ñe ∑ójh AÉHô¡μdG ¢ùª∏J ’ .á«FÉHô¡c áeó°üH ÜÉ°ü oJ ’ »c ,(∂«à°SÓÑdG)

نات الدارة الكهربائية لتسهيل الرسم. ح مكوِّ اُرسم دارات كهربائية باستخدام رموز توضّ
ن دارة التوصيل على التوالي من عمود جافّ وثالثة مصابيح ومفتاح كهربائي.*  تتكوّ

الدارة على التوالي

ن دارة التوصيل على التوازي من عمود جافّ وثالثة مصابيح ومفتاح كهربائي. *  تتكوّ
الدارة على التوازي

ُ
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شكل (11): جهاز األميتر

ية اإللكترونات التي تعبر نقطة معيَّنة من الدارة  ف كمّ تُعرَ
ة التيّار الكهربائي التي تزداد عند  فـي الثانية الواحدة بشـدّ
زيادة عـدد اإللكترونات التي تعبر نقطـة معيَّنة في الثانية 

الواحدة.
ة التيّار الكهربائي عن طريق جهاز األميتر،  وتُقاس شدّ
ى  ة التيّار بالحرف الكبير(I). وتُسـمّ ز إلى شـدّ رمَ حيـث يُ
.(A) ز إليها بالحرف رمَ ة التيّار األمبير ويُ وحدة قياس شدّ

ل المطلوب في الجدول التالي. لْ جهاز األميتر في الدارات الكهربائية، وسجِّ صِ

االستنتاجقراءة األميترالدارات الكهربائية

توصيل على التوالي
 
 
 

 
 
 

توصيل على التوازي
 
 
 

 
 
 

ة التيّار الكهربائي مـن خالل توصيل جهـاز األميتر على التوالـي في الدارة  يمكـن قيـاس شـدّ
الكهربائية.

Measurement of electric current »FÉHô¡μdG QÉ q«àdG I qó°T ¢SÉ«b

?á«FÉHô¡μdG äGQGódG »a ôà«eC’G π s°Uƒ oj ∞«c



28

شكل (12): جهاز الفولتميتر

تحتـاج اإللكترونات إلى مصدر طاقة حتّـى يدفعها خالل 
السـلك، وتتوقّـف حركة اإللكترونـات على فـرق الجهد بين 
نقطتيـن فـي الـدارة الكهربائيـة. وفـرق الجهـد الكهربائي بين 
نقطتيـن هو مقـدار الطاقة الكهربائيـة الالزمة لنقل الشـحنات 
الكهربائية بين هاتيـن النقطتين. ويُقاس فرق الجهد الكهربائي 
ى الفولت،  ى الفولتميتر بوحدة قياس تُسمّ بواسـطة جهاز يُسـمّ

.(V)ز إليه بالحرف الكبير رمَ ويُ

ل المطلوب. لْ جهاز الفولتميتر في الدارات الكهربائية كما في الجدول التالي، وسجِّ صِ
االستنتاجقراءة الفولتميترالدارات الكهربائية
  توصيل على التوالي
  توصيل على التوازي

يمكن قياس فرق الجهد الكهربائي من خالل توصيل جهاز الفولتميتر على التوازي في الدارة 
الكهربائية.

ـل جهاز الفولتميتر فـي الدارة الكهربائيـة بطريقة التوازي. ويقيس فـرق الجهد بين  يُوصَّ
نقطتين في الدارة الكهربائية، إذ يشـير فرق الجهد إلى دفع الكهرباء في الدارة. وتكون قراءة 
ة  ة العمود الجافّ منخفضـة، على عكس قوّ ة الكهرباء، إذ تكون قـوّ الفولتميتـر باختـالف قوّ

مة في المنازل في دولة الكويت وتساوي (220 - 240 فولت). الكهرباء المستخدَ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

هرب

.ôà«ªàdƒØdGh ôà«eC’G øe qπμd IAGôb qπc π«é°ùJ ó©H á«FÉHô¡μdG IQGódG íàa øe ró scCÉJ

ø«à£≤f ø«H »FÉHô¡μdG ó¡édG ¥ôa ¢SÉ«b
Measurement of electric potential difference between two points  

?á«FÉHô¡μdG äGQGódG »a ôà«ªàdƒØdG π s°Uƒ oj ∞«c
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م وحتّى  دَ ر مصادر الحصول على التيّار الكهربائي منذ القِ ا إلكترونيا عن تطوّ اُكتـب تقريرً
يومنا هذا.

 
 
 
 
 

ُ
ي

م مطوية الحتياجات األمن والسالمة لد استخدام الكهرباء في المدرسة والمنزل. صمِّ

اُرسم نوع الدارة الكهربائية في المنزل.
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ز طعام الفطـور من الثّالجة،  ـا ضوئيا، تجهّ كيـف يبـدأ يومك؟ يوقظك المنبِّه، تشـغّل مصباحً
إلخ... للقيام بنشاطاتك اليومية، ال بدّ من استخدام الكهرباء.

ل صور أخر من الطاقة.  الكهرباء هي صورة من صور الطاقة، ويمكن أن تنشأ عن طريق تحوّ
على سبيل المثال، يمكن تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية، وهذا ما يحدث في األعمدة 
الكهروكيميائية في الدارات الكهربائية. وللقيام بذلك، يجب وجود وسط موصل للكهرباء حتّى 
ف  ل الطاقة الكهربائية إلى طاقة مغناطيسـية، والعكس صحيح، وتُعرَ ك. كما يمكن أن تتحوّ تتحرّ

بالطاقة الكهرومغناطيسية.

1 . 

شكل (13)
دبابيس

مسمار

ملف عمود 
جافّ

لْ طرفي السلك الملفوف حول مسمار من الحديد،  صِ
. بطرفي العمود الجافّ

ب المسـمار إلى مجموعة من الدبابيس أو المشابك . 2 قرِّ
الحديدية.
مالحظاتي:  

ا؟*  لماذا أصبح المسمار مغناطيسً
 

3 . . اِفصل طرفي السلك عن العمود الجافّ
مالحظاتي:  

ة المغناطيسية في المسمار دائمة؟ ما هو السبب؟*  هل القوّ
 

ماذا يمكنك تسمية المسمار في هذه الحالة؟ * 
 

ة جذب المغناطيس (الكهربائي) المؤقَّت؟*  هل يمكن زيادة قوّ
 

Energy transformations ábÉ£dG ä’ qƒëJ

?É v«FÉHô¡c É k°ù«WÉæ¨e ™æ°üJ ∞«c
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1 .

شكل (14)

مصباحمفتاح كهربائي

إبرة البوصلة أسالك

بطّارية
ب البوصلة إلى سلك يمرّ به تيّار كهربائي.  قرِّ

مالحظاتي:  
غيِّر اتّجاه التيّار الكهربائي في السلك.. 2

مالحظاتي:  
اِقطع التيّار عن السلك.. 3

مالحظاتي:  
ـل العالم الفيزيائي الدنماركي أورسـتيد من التجربة السـابقة إلى أنّ اتّجـاه إبرة البوصلة  توصّ

ا، لذلك افترِض أنّ بمرور تيّار كهربائي في سلك، ينشأ مجال مغناطيسي. يتأثّر ويتبع مغناطيسً

ل للتيّـار الكهربائي حول قطعـة من الحديد (المسـمار) وتوصيل  عنـد لفّ سـلك موصِّ
ى المغناطيس الكهربائي. ، نحصل على أداة تُسمّ طرفي السلك بقطبي العمود الجافّ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

اُذكر بعض استخدامات المغناطيس الكهربائي في حياتنا.
 
 
 
 
 
 
 

ُ

?¢ù«WÉæ¨ªdGh »FÉHô¡μdG QÉ q«àdG ø«H ábÓ©dG Ée

.É¡eGóîà°SG ó©H »FÉHô¡μdG QÉ q«àdG øY á«FÉHô¡μdG Iõ¡LC’G π°üa øe ró scCÉJ
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المولِّد الكهربائي

مـن أين تأتـي الكهربـاء التـي نسـتخدمها في المنـزل؟ 
مة في  كيـف تصل إلى المنـزل؟ الطاقة الكهربائية المسـتخدَ
المنـزل ناتجة عن المولِّـدات الكهربائية الكبيـرة في محطّة 
توليد الكهرباء، حيث تنتقل الكهرباء منها عبر األسالك  إلى 

المنازل والمدارس والشوارع.

في محطّات التوليد، 
ل المولِّدات الطاقة  تحوّ

الحركية إلى طاقة 
كهربائية.

ل الطاقة الكهربائية  تُنقَ
من محطّات التوليد، عبر 

خطوط كهربائية على 
أبراج فوالذية شاهقة. هذه 

الخطوط مصنوعة من 
الت مغطّاة بعوازل. موصِّ

د الكثير من الوقود  يوجَ
األحفوري في أنحاء 

قة من العالم. معظم  متفرّ
الكهرباء التي نستخدمها 

تأتي من حرق الوقود 
األحفوري.

ث) (مصدر طاقة ملوِّ

عنفات الرياح مولِّدات 
ضخمة، وهي تستخدم 
طاقة الرياح في توليد 

الكهرباء.
(مصدر طاقة نظيف)

د كيف تشارك في ترشيد استهالك الكهرباء في حياتك اليومية. حدِّ
 
 
 
 

Electricity at home ∫õæªdG »a AÉHô¡μdG

.âjƒμdG ∑ó∏H »a ábÉ£dG ó«°TôJ á∏ªM »a º pgÉ°S
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الت الطاقة  د تحوّ م المولِّد الكهربائـي الموجود في المختبر إلضاءة المصبـاح، وحدِّ اِسـتخدِ
التي تحدث إلضاءة المصباح.

ن بين المصابيح العادية ومصابيح توفير الطاقة. قارِ

وجه المقارنة
LED مصباح مصباح الفلوريسنت المصباح

توفير الطاقة   

ة الزمنية    المدّ

األمان   

ذه ألفضل بطّارية.  ا ونفِّ م مشروعً صمِّ
 
 
 
 
 
 
 

ábÉ£dG ä’ qƒëJh »FÉHô¡μdG óudƒªdG
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1  الكهرباء الساكنة هي الشحنات الكهربائية المتراكمة على الجسم نتيجة عملية االحتكاك 
أو الدلك.

2 يمكن شحن األجسام بطريقة الدلك أو االحتكاك.
ا بعد عملية الدلك. 3 األجسام المشحونة هي األجسام التي تبدي تأثيرً

ة. 4 يتوقّف انتقال اإللكترونات أو عدم انتقالها على نوع المادّ
بة. 5 الشحنات الكهربائية نوعان: الشحنة السالبة والشحنة الموجَ

ن الشـحنة السـالبة على الجسـم الذي يكتسـب إلكترونات،  6  نتيجـة عملية الدلك، تتكوّ
بة على الجسم الذي يفقد إلكترونات. والشحنة الموجَ

م للكشف عن وجود شـحنة كهربائية على جسمٍ ما،  ـاف الكهربائي جهاز يُسـتخدَ 7  الكشّ
وتحديد نوع هذه الشحنة.

8 تنشأ بعض الظواهر الطبيعية كالبرق والرعد والصواعق نتيجة التفريغ الكهربائي.
لة. 9 التيّار الكهربائي هو حركة سيل من اإللكترونات تعبر مقطع األسالك الموصِّ

ة  ك فيه اإللكترونات حركة انتقالية منتظمة ومستمرّ 10  الدارة الكهربائية هي مسار مغلق تتحرّ
لة. خالل األسالك الموصِّ

11  يتـمّ توصيل الدارات الكهربائيـة بطريقتين: توصيل الدارات بطريقـة التوالي، وتوصيل 
الدارات بطريقة التوازي.
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ل الدارات الكهربائية في المنازل بطريقة التوصيل على التوازي. 12 تُوصَّ
ية اإللكترونات التي تمرّ خالل مقطع السلك في الثانية  ة التيّار الكهربائي بكمّ د شـدّ 13  تُحدَّ

الواحدة.
ة التيّار الكهربائي من خالل توصيل جهاز األميتر في الدارة الكهربائية  14  يمكن قياس شـدّ

على التوالي.
.(A) ز إليه بالرمز رمَ ة التيّار الكهربائي ، ويُ 15 األمبير هو وحدة قياس شدّ

16  فـرق الجهـد الكهربائـي بين نقطتيـن هو مقـدار الطاقـة الكهربائية الالزمـة لنقل وحدة 
الشحنات الكهربائية بين النقطتين.

17  يمكـن قيـاس فـرق الجهـد الكهربائي من خـالل توصيـل جهـاز الفولتميتر فـي الدارة 
الكهربائية على التوازي.

.(V) ز إليه بالرمز رمَ 18  الفولت هو وحدة قياس فرق الجهد، ويُ
لكترونات خالل الدارة الكهربائية. 19  توفّر األعمدة الجافّة الطاقة الالزمة لتحريك اإلِ

ـل للتيّار الكهربائي حول قطعة من  20  يمكن صنع مغناطيس كهربائي عند لفّ سـلك موصِّ
. الحديد، وتوصيل طرفي السلك بقطبي العمود الجافّ

21  تدفع المولِّدات الكهربائية الكبيرة الكهرباء في األسالك النحاسية، وتنتقل الكهرباء من 
محطّات التوليد إلى المنازل والمدارس والشوارع، الخ...
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السؤال األول:
ح لماذا تنجذب البالونات إلى القطّة في الشكل المقابِل.  وضِّ

 
 

السؤال الثاني:
ل الفراغ في المخطَّط التالي: أكمِ

عند   جورب من الصوف وقميص من القطن في جهاز تجفيف المالبس.

، عندما تنتقل اإللكترونات من الصوف إلى  

.يصبح لقطعتي المالبس شحنات مختلفة، لذلك   إحداهما األخر

السؤال الثالث:
عْ دائرة حول الصور التـي تبيّن مصادر التيّار  ـلْ بين كلّ صـورة، والوصف المتعلّق بها، ثـمّ ضَ صِ

الكهربائي التي يستخدمها الناس كلّ يوم.
عمود جافّكهرباء ساكنةتيّار كهربائي تفريغ كهرباء ساكنة
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السؤال الرابع:
ر سبب حدوثها.  اُكتب اسم الظاهرة في الرسم، وفسِّ

 
 
 
 
 
 
 

السؤال الخامس:
ـد ترتيب حـروف الكلمة إلكمـال الجملة، ثمّ اكتـب كلّ كلمة بعد ترتيب حروفهـا في الفراغ  أعِ

المقابِل للجملة التي تتعلّق بها.
ل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية في الدارات الكهربائية ويضيء (ا ص م ب ا ح ل). 1 تتحوّ

.   
التيّار الكهربائي يسري في مسار ( ل ة ا د ر ا ) الكهربائية.. 2
دة مختلفة دارة. 3 تكون الدارة التي يمكن أن تسـلك الشـحنات الكهربائية فيها مسارات متعدّ

. (ا و ا ل ت ي ز)  
4 .. إذا قُطِع أحد األسالك، فإنّ الدارة تكون (ة م ت و ف ح)  
5 .. ة (ا ل ع ة ز)   ة التي تغطّي القوابس، واألسالك الكهربائية مادّ المادّ
ى الـدارة التي يتـمّ فيها وصل جميع األجهزة في مسـار واحـد دارة (ل و ا ت ل ي ا) . 6 تُسـمّ

.  
7 .. عندما يضيء مصباح كهربائي، تكون الدارة (غ ل م ة ق)  
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السؤال السادس:
اِفترِض أنّك تصنع دارة توصيل على التوالي باستخدام بطّارية صغيرة ومصباحين، وأنّ األسالك 

لديك قد نفذت. 
ما األشياء التي تستطيع استخدامها في حياتك اليومية لتوصيل البطّارية بالمصباحين؟

 
 

السؤال السابع:
ب عن المطلوب: اُدرس الرسومات التالية، ثمّ أجِ

(أ). 1

(ج)

(ب)

(د)

ح الرسم المقابِل دارة كهربائية.  يوضّ
ح وظيفته.. 2 اُكتب ما يمثّله كلّ حرف، ووضِّ

الحرف ( أ ) : 
 
 

الحرف (ب): 
 
 

الحرف (ج) : 
 
 

الحرف  ( د ) :
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السؤال الثامن:
على كلّ خطّ من الخطوط المرقَّمة، اُكتب المصطلح الذي يطابق الوصف.

1 .  
ة ال تستطيع نقل الشحنات  مادّ

الكهربائية.

2 .  
ة تسـتطيع نقل الشـحنات  مـادّ

الكهربائية.

3 .  5 .  

4 .  6 .  

الـدارة الكهربائيـة مسـار يمكـن 
للشـحنات الكهربائيـة أن تتدفّـق 

خالله.
يمكن أن تكون توصيالً علىيمكن أن تكون

أو توصيالً علىأو
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السؤال التاسع:
ح في الجدول التالي. ن بين جهاز األميتر والفولتميتر كما هو موضَّ قارِ

وجه المقارنة

جهاز الفولتميترجهاز األميتر
  االستخدام

  طريقة التوصيل في الدارة

السؤال العاشر:
ل الطاقة في كلّ جهاز. فْ تحوّ م فيها التيّار الكهربائي، ثمّ صِ اُذكر بعض األجهزة التي يُستخدَ

ل الطاقة   جهاز:   يحوّ
ل الطاقة   جهاز:   يحوّ



الوحدة التعّلمية الثانية

الهواءالهواء
Air

Air around us  الهواء من حولنا

نات الهواء Composition of air  مكوِّ

Lung capacity  سعة الرئة

Percentage of oxygen in air   نسبة غاز األكسجين في الهواء

Air resistance  مقاومة الهواء

Fire extinguishers  مطافئ الحريق

Air pressure  ضغط الهواء

رة على ضغط    العوامل المؤثِّ
الهواء

  Factors affecting air 
pressure

Pressure gauge  مقياس الضغط
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Matter and Energy الماّدة والطاقة

AirAir الهواء الهواء

ن الباقي من  ناتها النيتروجين، ويتكـوّ الهـواء هـو خليط من الغـازات المختلفة. من أهـمّ مكوِّ
بخار الماء ومن غازات عديدة، منها ثاني أكسـيد الكربون وغاز األرجون وغاز النيون والهيليوم. 

عتبَر األكسجين غاز الحياة، فهو األهمّ بالنسبة إلى حياة الكائنات الحيّة على سطح األرض. ويُ

شكل (15)

شكل (16)
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نات الموجودة على سـطح األرض، يحيط بنا في المنزل، ويحيط  عتبَر الهواء من أهمّ المكوِّ يُ
ة؟ بنا في الفصل، وفي الحديقة، ويحيط بنا في كلّ مكان. هل الهواء مادّ

كأس

حوض فيه ماء
شكل (17)

ح في  م األدوات التـي أمامك، كما هـو موضَّ اِسـتخدِ
الرسـم، لنقل الهـواء بالكأس الزجاجية فـي حوض الماء 

بشكل مائل باتجاه السطح ببطء. ماذا تالحظ؟
مالحظاتي:  

 
 

1 .
كأس

منديل

حوض فيه ماء
شكل (18)

ا المنديل في  م األدوات التي أمامك واضعً اِسـتخدِ
قـاع الـكأس كمـا فـي الشـكل، ثـمّ اغمـره بالماء 

عموديا. ماذا تالحظ؟
مالحظاتي:  

بعدهـا، اِرفـع الـكأس بشـكل سـريع وعمـودي، . 2
واستخرج المنديل من الكأس. ماذا تالحظ؟ 

مالحظاتي:  
مـن خـالل األنشـطة السـابقة، مـا الذي يمـأل هذه . 3

الكأس؟ 
 

Air around us ÉædƒM øe AGƒ¡dG

qOGƒªdG ø«H ∫OÉÑàdG

?π∏ÑdG øe »∏jóæe ≈∏Y ßaÉMCG ∞«c



44

1 .

(د)
اص عود مصّ

اص  عود مصّ
مثقوب

(ج)

(أ)

كأس فارغة
(ب)

حوض فيه
ماء

حوض فيه
ماء

حوض فيه
ماء

شكل (19)

مـن خالل أدواتـك، تسـابَقْ أنت وزميلـك بدفع الهـواء داخل 
ح في الشكل الذي أمامك: الكأس، كما هو موضَّ

مالحظات المحاوالت
اص  دفع الهواء بعود مصّ
اص مثقوب  دفع الهواء بعود مصّ

أسـهل. 2 أيّهمـا  الثانيـة،  بالمحاولـة  األولـى  المحاولـة  ن  قـارِ
ا للماء؟ دفعً

 
 

اِستنتاجي:  
 

ية الهواء أهمّ

شكل (20)

ة مـن سـطح األرض  الهـواء هـو الطبقـة الممتـدّ
ي. تحوي هذه الطبقة الغازات  حتّى نهاية الغالف الجوّ
الضرورية لحياة الكائنات الحيّة على سـطح األرض. 
ال تسـتطيع الكائنـات الحيّـة العيـش مـن دون الهواء، 
ـه بسـهولة. كمـا أنّ ليـس لـه لـون وطعم  ألنّهـا تتنفسّ

ة خصائص منها: يأخذ شكل الوعاء الذي يحويه، يمكن ضغطه. الهواء  ورائحة، ويتميّز بعدّ
حولنا في كلّ مكان نشعر به ونشاهده في حركة األشياء من حولنا.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

ّ أ

AÉªdG »a AGƒ¡dG ¢ùØæJ
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.øjôNBG ¢UÉî°TCG πÑb øe ¬eGóîà°SG ≥Ñ°S …òdG ¢UÉ q°üªdG OƒY ΩGóîà°SpG ÖsæéJ

قُصَّ أسفل القنينة البالستيكية.. 1
عِ البالون أعلى عنق القنينة البالستيكية.. 2 ضَ
اُغمر القنينة البالستيكية حتّى المنتصف بالماء الساخن.. 3

مالحظاتي:  
 

اِستنتاجي:  
 

اُكتب التدابير الوقائية الضرورية المتّصلة بإجراء األنشطة العملية (التجارب العملية).
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د في  ي لألرض. ويوجَ نـة للغالف الجوّ الهـواء من حولنا خليط من الغازات المختلفة المكوِّ
الهـواء غـاز يبقينا على قيد الحياة. عندما نستنشـق الهواء، فإنّه يتغلغل داخـل الرئة ، ويدخل غاز 

الحياة إلى الدم، ويخرج غاز آخر عن طريق الرئة إلى الهواء.
ف هذه الغازات. اِستكشِ

شكل (40)

1 .

أنبوبة توصيل 
من الزجاج

ماء جير

سدادة

دورق 
كروي

شكل (41)

فْ لون ماء الجير في الدورق.  صِ
 

فْ لون ماء الجير بعد عملية النفخ في الدورق. . 2 صِ
مالحظاتي:  
اِستنتاجي:  

ر ماء الجير.. 3 د اسم الغاز الذي عكّ حدِّ
 

اُنفخ على زجاجة ساعة. . 4
مالحظاتي:  
اِستنتاجي:  

Composition of air AGƒ¡dG äÉf uƒμe

äGRÉ¨dG øY ∞°ûμdG
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1 .

رقم (2)رقم (1)

غطاء من هواءهواء
الزجاج ت في االشتعال؟  أيّ شمعة استمرّ

 
السبب:  

2 .

شكل (42)

ما اسم الغاز الذي ال يشتعل ولكنّه يساعد على االشتعال؟ 
 

تخيَّلْ نفسك مكان الشمعة رقم (2)، ماذا تتوقّع؟. 3
 
 

د صعوبة رصده. اِحرص على الجلوس  ا تعليميا عن النيتروجين في الهواء. حدِّ د فيلمً شاهِ
د. في أماكن فيها تيّار متجدّ

 
 
 
 

نات الهواء مكوِّ

شكل (43)

H2O CO2
O3 O2

N2
N2

ن الهـواء مـن خليـط مـن غـازات تحيـط بالكـرة  يتكـوّ
األرضيـة، مجذوبـة إليهـا بفعـل الجاذبيـة األرضيـة، وهي 
النيتروجين واألكسجين وبخار الماء وثاني أكسيد الكربون، 

وغازات أخر مثل األرجون والنيون والهيليوم وغيرها.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

ك

IÉ«ëdG RÉZ øY ∞°ûμdG
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شكل (44)

غاز ثاني أكسيد الكربون هو مركَّب كيميائي 
ر  من األكسجين والكربون رمزه CO2، يعكّ

م إلطفاء الحريق. ماء الجير ويُستخدَ

غاز األكسجين هو عنصر كيميائي رمزه 
ي لألرض،  د في الغالف الجوّ (O2)، يوجَ

ويساعد على االشتعال.

شكل (45)

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

ية غاز النيتروجين. ح أهمّ من خالل ملفّ إلكتروني، وضِّ
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ر. يته من خالل ملفّ مصوَّ ا أهمّ رً ناقِش زمالءك حول معنى الهواء النقي، مفسِّ
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رئتي حياتي* 

شكل (21)

تحـدث عمليـة التنفّس لد اإلنسـان مـن خالل 
دخول الهـواء عبر الفم واألنف وصـوالً إلى الرئتين، 
حيث يتمّ التبادل الغازي بين األكسجين وثاني أكسيد 

الكربون.
هل يختلـف حجم الرئتين من شـخص إلى آخر؟ 

كيف يمكن زيادة سعة الرئة؟

ن سعة رئتك بسعة رئة زمالئك.. 1 من خالل التجربة التي أمامك، قارِ

ج مخبار مدرَّ

أنبوبة

حوض فيه ماء
شكل (22)

ل سعة رئتك سجِّ ل القراءة سجِّ ل اسمك سجِّ

   

   

   

ية الهواء نفسـها التي تخرج . 2 ية الهواء التي تدخل الرئة هي كمّ عندمـا تتنفّـس الهواء، هل كمّ
منها؟

ر:   فسِّ
 
 

Lung capacity áFôdG á©°S

»àFQ »a AGƒ¡dG ¿hõîe
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شكل (23)

تتطلّب منك العديد من األلعاب الرياضية في عالمنا، 
ية كبيرة من الهواء  الذي أصبح مليئًا باإلثارة، استخدام كمّ
د طـرق لزيادة حجم  ـا فيها. لذلك توجَ لكـي تكون ناجحً
ية الهـواء الداخـل إلى  رئتيـك، وطـرق كثيـرة لزيـادة كمّ
رئتيك، وتحسين كفاءة استغاللها لألكسجين. مارِس هذه 

التمارين يوميا، وستر بالتأكيد زيادة في قدرة رئتيك.
من خـالل تمرين الصعود إلى الطابـق الثاني والنزول 

ة زمنية محددة، ماذا تالحظ حول تنفّسك؟ طبِّق التمرين مع معلّمك. عبر السلّم بمدّ
ل سعة رئتك من خالل التجربة السابقة.. 1 سجِّ

 
ر.. 2 ية الهواء قبل التمرين وبعد التمرين، ثمّ فسِّ ن بين كمّ قارِ

 

الرئة

شكل (24)

األنف
الفم

القصبة الهوائية

الرئتان

الحجاب 
الحاجز

ـين فـي الجهـاز  تُعتبَـر الرئتـان العضويـن الرئيسَ
التنفّسـي. يتمّ تبـادل الغازات في الرئتيـن حيث يأخذ 
الجسـم األكسـجين ويطـرد ثانـي أكسـيد الكربـون. 
وخاليـا الدم الحمراء هي المسـؤولة عـن التقاط غاز 
األكسـجين مـن الرئتيـن وحملـه إلـى جميـع خاليـا 
الجسـم. ويتـمّ التقاط غاز ثاني أكسـيد الكربون الذي 
عتبَـر من المـوادّ اإلخراجية، حيث تقـوم كرات الدم  يُ

الحمراء بنقله إلى الخارج عن طريق الرئتين.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

ئ ال

O qóªàJ »àFQ á©°S
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ة الرئتين:  الطرق التي تساعد على الحفاظ على صحّ
1 .

شكل (25)

اإلقالع عن التدخين. 
ثات الهواء.. 2 التقليل من ملوِّ
تحسين الهواء في األماكن المغلقة.. 3
ممارسة تمارين التنفّس العميق يوميا.. 4
ية.. 5 تناول األطعمة الصحّ
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.. 6

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

الط

ا لتناقش به  ل عنه تقريرً اِبحث في الشبكة العنكبوتية عن جهاز لقياس سعة الرئة ، ثمّ سجِّ
زمالءك ومعلّمك.

 
 
 
 

ِ

ن مناقشتك. ناقِش خطورة التنفّس المفرط مع معلّمك وزمالئك، ثمّ دوِّ
 
 
 
 

.á∏ s°†ØªdG ∂à°VÉjQ á°SQÉªe πÑb AÉªME’G øjQÉªàH rº ob
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األكسجين غاز له نسبة ثابتة في الهواء. في حال ارتفاع نسبته، ترتفع احتماالت نشوب حرائق 
ا  د القدرة على السـيطرة عليها. وفي حال انخفاض نسـبته، يسـبّب اختناقً فـي كلّ مـكان، حتّى فَقْ

ف عليه من خالل هذه التجربة. للبشر ما يؤدّي إلى موتهم. لنتعرّ
د نسبة هذا الغاز. من خالل التجربة التي أمامك، حدِّ

شكل (47)

250

200

150

100

505050

شكل (46)

250

200

150

100

50

شمعة 
مشتعلة

حوض من الزجاج

ن ماء ملوَّ

ج مخبار مدرَّ

مالحظاتي:  
 

شكل (48)

78%

21%

%1 غازات مختلفة

النيتروجين

األكسجين

اُرسم الماء األزرق المرتفع في المخبار. 
ل النسبة (  %). سجِّ
ن النسبة بالرسم البياني. قارِ

 
 
 

Percentage of oxygen in air AGƒ¡dG »a ø«é°ùcC’G RÉZ áÑ°ùf

IÉ«ëdG RÉZ
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ية غاز األكسجين أهمّ
عملية التنفّس واحتراق الغذاء داخل خاليا الكائن الحيّ لتحرير الطاقة الالزمة للقيام . 1

بالوظائف الحيوية.
ضروري الحتراق الوقود والحصول على الطاقة.. 2
ة الفضائية . 3 يدخل في تركيب طبقة األوزون التي تحمي الكائنات الحيّة من تأثير األشعّ

ة.  الضارّ
عبَّأ في أسطوانات الستخدامه في: . 4 يُ

عمليات التنفّس في المستشفيات.* 
الغوص تحت الماء. * 
إلحام وقَطْع المعادن.* 

الغوص تحت الماءاالحتراق

األكسجين في الهواء

شكل (49)

التنفّس

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

ّ أ

 øe ójó©∏d ¬°V qô©j º°ùé∏d ΩÉY π∏N áHÉãªH ,º°ùédG »a ø«é°ùcC’G RÉZ ¢ü≤f

.¢VGôeC’Gh ôWÉîªdG
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م ملفا إلكترونيا عن استخدامات األكسجين في حياتنا. صمِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اِشرح دور األكسجين ومخاطره في الهواء.
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مقاومة أكبرمقاومة أقلّ
شكل (26)

يسـاعد الهواء فـي حركة األجسـام، كطيران
الطيـور المختلفة األحجام واألشـكال، وكذلك 
الطائرات المختلفة األشكال واألحجام. ما وجه 
الشـبه بين الطيور والطائـرات؟ في اعتقادك، هل 
شكل الجسم وحجمه يؤثران على حركته خالل 

الطيران؟

ل نتائجك:. 1 من عند ارتفاع متر ونصف، أسقِط كرة زجاجية (تيلة) بحسب الجدول، وسجِّ

كرة زجاجية مع مظلّة كرة زجاجيةوجه المقارنة
صغيرة

كرة زجاجية مع مظلّة 
كبيرة

زمن وصول الجسم 
   إلى سطح األرض

سرعة وصول الجسم 
   إلى سطح األرض

   مقاومة الهواء
ن بين زمن سقوط الكرة الزجاجية (التيلة) في الحالتين.. 2 قارِ

مالحظاتي:  
هل هناك عالقة بين حجم المظلّة وزمن السقوط؟. 3

ب:   جرِّ

Air resistance AGƒ¡dG áehÉ≤e

»àq∏¶e

?»àq∏¶e πª©J ∞«c
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اُرسم العالقة على الرسم البياني التالي:. 4
زمن السقوط

مساحة السطح 
ض للهواء المعرَّ

العوامل المؤثِّرة في مقاومة الهواء على سقوط جسم:
مساحة السطح: . 1

تتناسب مقاومة الهواء تناسبًا طرديا مع مساحة السطح.
الشكل:. 2

ة أجسام بمساحة  تؤثّر األشكال على حركة األجسام في الهواء، وقد تتساو عدّ
اء مقاومة الهواء عليها، ثقل مقاومة  سطحها وتختلف في أشكالها. فيختلف، جرّ

الهواء على األجسام ذات الشكل اإلنسيابي «المغزلي».

شكل (27)

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

ال

.äƒªdG hCG Qƒ°ùμdG Ö qÑ°ùJ »àdG á«dÉ©dG äÉYÉØJQ’G øe •ƒ≤°ùdG øe G kQòM rø oc
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مة في منزلك، ثمّ ارسمها في كتابك (إعادة التدوير). اِصنع مظلّة من الموادّ المستخدَ
 
 
 
 

ِ

د أثر مقاومة الهواء على حركة األشياء. حدِّ
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مطفأتي* 
م علـى درجة الحريق  هنـاك العديد من أجهـزة مطافئ الحرائق؛ ويتوقّف النوع الذي يُسـتخدَ
ة  ـم خبراء مكافحة الحرائـق النيران إلى فئات، معتمدين في ذلك على المادّ المراد إخماده. ويقسّ

المشتعلة.
م  مطفـأة الحريـق هـي أسـطوانة معدنيـة مملــوءة بالمــاء أو بالمــوادّ الكيميائيـة، تُسـتخـدَ
م بصـورة رئيسـة  إلخمـاد الحرائق. وهذه المطفأة يمكن حملهـا ومن السهل تشغيلها، وتُستخـدَ

في إطفاء الحرائق الصغيرة قبل أن تنتشر ألسنة اللهب.
هيّا بنا نصنع مطفأة حريق.

(أ) حمض الهيدروكلوريك 
المخفَّف

(ب) حمض الهيدروكلوريك + 
بيكربونات الصودا

شكل (50)
(ج)

CO2

 

عْ بيكربونات  عْ حمض الهيدروكلوريـك المخفَّف في أنبوب، ثمّ ضَ ضَ
ه الغاز الخارج من األنبوب إلى شمعة مشتعلة. الصودا. وجِّ

مالحظاتي:  
 

ما هو ماء الغاز المتصاعد؟. 1
 
 

ماذا يحدث عند توجيه الغاز المتصاعد إلى شمعة مشتعلة؟. 2
مالحظاتي:  

 
اِستنتاجي:  

 

Fire extinguishers ≥jôëdG ÅaÉ£e

AÉØWEG πLQ ÉfCG
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ب. اُدرس الصور التالية، ثمّ أجِ

(1)(2)
شكل (51)

(3)

ا يلي: ب عمّ من خالل البحث في المصادر العلمية، أجِ
(3)(2)(1)نوع المطفأة
نات    مكوِّ

   اِستخدامات
   أمثلة

م في إطفاء حرائق الكهرباء؟. 1 أيّ المطافئ تُستخدَ
 

ر سبب اختيارك.. 2 فسِّ
 
 

ماذا يحدث عند استخدام CO2 السائل في إطفاء حرائق األجهزة الكهربائية؟. 3
 
 

É¡YGƒfCGh ÅaÉ£ªdG
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شكل (52): مثلّث الحريق

جين
أكس حرارة

وقود

ة المحترقة:  تختلف المطفأة باختالف نوع المادّ
1 . - (األخشـاب  حرائـق  إلطفـاء  المـاء  مطفـأة  م  تُسـتخدَ

األدوات - األقمشة - البالستيك).
م مطفأة الرغوة إلطفاء حرائق (زيوت - كيروسين).. 2 تُستخدَ
م مطفـأة ثانـي أكسـيد الكربـون إلطفـاء حرائـق . 3 تُسـتخدَ

(زيوت - دهانات - األجهزة الكهربائية).
إرشادات حول صالحية مطفأة الحريق:

د من صالحية مطفأة الحريق، ألنّها هي الرفيق الوفي لحمايتك من الحريق . 1 يجب التأكّ
لحظة حدوثه.

ر الموجود في المطفأة.. 2 راقِب المؤشِّ
ها في مكان بارز يعرفه جميع أفراد األسرة وبشكل عمودي. . 3 عْ ضَ
ها في مكان ال يمكن لألطفال العبث بها.. 4 عْ ضَ

اإلسعافات في حالة الحريق:
ة 20 دقيقة.. 1 د الحرق بالماء البارد لمدّ برِّ
ح بوضع قطع الثلج كي ال يزداد تلف األنسجة.. 2 ال يُنصَ
ة.. 3 تجنَّب نزع المالبس الملتصقة بالحرق بالقوّ
مة على الجزء المصاب.. 4 ادة جافّة معقَّ تغطية الجزء المحروق بوضع ضمّ
نقل المصاب إلى أقرب مركز طبي.. 5

شكل (53): األجزاء الرئيسة المطفأة الحريق

ذراع التشغيل

مقبض الحمل

مسمار األمان

ر الضغط مؤشِّ
(1)(4)

(5)

(1)(4)
(5)

(6)

(2)
(3)

(3)

(2)

جسم المطفأة

(6)

خرطوم المطفأة

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

تخ
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 ™jô°ùdG π qNóàdG ≥jôa ™e r¿ nhÉ©Jh ,≥jôëdG óæY ∂à°SQóªH á q°UÉîdG äGOÉ°TQE’G ™ pÑ qJpG

.º¡JGOÉ°TQEG É k©Ñ qàe ∂à°SQóªd

اِبحث في مختبرك عن أداة تساعدك على إطفاء الحريق مع شرح آلية استخدامها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِ

اتهـم وكيفيـة  ـا معدّ حً ا لرجـال اإلطفـاء أثنـاء مكافحتهـم الحريـق، موضِّ ـم بوسـترً صمِّ
استخدامها.

 
 
 
 
 
 
 
 



63

شكل (28)

ة بين سطح األرض ونهاية   الهواء هو الطبقة الممتدّ
ي، فهو يحوي الغـازات الضرورية لحياة الكائن  الغـالف الجوّ
ة األساسـية التي ال تسـتطيع الكائنات  ـدّ الهواء المادّ عَ . يُ الحـيّ
الحيّـة االسـتغناء عنهـا. ويمكـن مشـاهدته مـن خـالل حركة 

األشياء من حولنا. هل تشعر بالهواء من حولك؟

1 . 

شكل (29)

اِسـحب إلى الخلـف ضاغطًـا المحقنـة البالسـتيكية إلى 
المنتصف، ثمّ ادفعها إلى األمام. بم تشعر؟

 
 

2 .

شكل (30)

عْ  ة ضَ ة أخـر، ولكن هذه المـرّ ر الخطـوة السـابقة مرّ كـرِّ
إصبعك أمام فتحة المحقنة. بم تشعر؟

 
 

اِستنتاجي:  
 

ن المحاولة األولى بالمحاولة الثانية. . 3 قارِ
 
 

  

Air pressure AGƒ¡dG §¨°V

?AGƒ¡dG ΩCG »©Ñ°UEG :iƒbCG Éª¡ qjCG
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اطين المطّاطيين المختلفين في الحجم بشـكل أفقي على سـطح أملس، ثمّ ابدأ . 1 علِّق الشـفّ
اطين. ا تلو اآلخر، على كلّ من الشفّ بتعليق أوزان مختلفة، واحدً

قبل البدء
اطين المطّاطيين (أ) و(ب).. 2 اُذكر توقّعاتك للشفّ

 
ر سبب توقّعك:   فسِّ

شكل (31)
(ب)(أ)

المالحظات
اط مطّاطي صغير (أ)عدد المحاوالت اط مطّاطي كبير (ب)شفّ شفّ

  المحاولة األولى
  المحاولة األخيرة

؟. 3 الً د: أيّ شفاط انفصل أوّ من خالل تجربتك، حدِّ
 

اط من مكانه؟. 4 كم عدد المحاوالت التي تمّت كي ينفصل الشفّ
 

د سـبب المحـاوالت الكثيرة التي احتجـت إليها لفصل . 5 ناقِـش النتائج مـع زمالئك، وحدِّ
اطين المطّاطيين عن مكانهما. الشفّ

 

AGƒ¡dG §¨°V …óëJ
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1 .

شكل (32)

اد قياس الضغط.  ة هواء يدوية فيها عدّ ر مضخّ أَحضِ
ام اإلطـار الصغير، . 2 ـة على صمّ ـب رأس المضخّ ركِّ

.(psi 3) وانفخ الهواء داخله إلى الرقم
ر العمل مع اإلطار الكبير، وانفخ فيه إلى الرقم نفسه . 3 كرِّ

(psi 3) الذي نفخته في اإلطار الصغير.
اِضغط بإصبعيك على اإلطارين، أيّهما فيه ضغط أكثر؟. 4

 
ل تفسيرك للجملة التالية: «يعتمد ضغط الهواء على مساحة السطح».. 5 ناقِش زمالءك، وسجِّ

 
 

اطات التثبيت بكثرة في حياتنا اليومية. وقد اسـتخلصت فكرة تطبيقها من  م شـفّ تُسـتخدَ
اط المطّاطي على سـطح أملس، سيثبت  خالل مفهوم ضغط الهواء. فعندما يتمّ ضغط الشـفّ
اط  على السـطح بتأثيـر ضغط الهـواء الخارجي عليه، وذلك بسـبب تفريغ الهواء بين الشـفّ
اط المطّاطي  المطّاطـي والسـطح األملس، ما يـؤدّي إلى انخفاض ضغـط الهواء بين الشـفّ
 والسـطح. ويبقـى ثابتًا مكانه مـا لم يتمّ تحريكه جانبًا. وفي حالة تحريكه، سـوف يتسـاو

ك من مكانه. الضغط الداخلي مع ضغط الهواء الخارجي وينفصل أو يتحرّ
يلعـب ضغـط الهـواء دوراً مهمـا فـي حياتنـا. فهنـاك الكثير مـن الحاالت التـي يجـب 
االنتـبـاه إليهـا ومراقبتهـا، ومتابعـة ضغـط الهواء فيهـا باسـتمرار، مثل إطارات السـيّارات 
ا السائقين يقومون بمتابعة ضغط الهواء الموجود في اإلطار وقياسه من  اجات. فنر دومً والدرّ

ا أثناء القيادة. ل خطرً خالل أجهزة قياس الضغط، وتغييره بزيادة الهواء أو إنقاصه كي ال يشكّ
ي، فهو وزن عمود من الهواء المؤثِّر عموديا على وحدة المساحات من  ا الضغط الجوّ أمّ

السطح.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

∂àLG qQO á∏éY §¨°V ¢ù pb



66

 ∂dP … qODƒj å«M ,IQÉ q«°ùdG QÉWEG »a É kØ«°U AGƒ¡dG øe Iô«Ñc á« qªc qï°V øe G kQòM rø oc

.ÉgQÉéØfG ≈dEG

عِ الكيس  اص في كيس، واحكم إغالقه، ثمّ ضَ ل نتائجك من خالل إدخال عود مصّ سـجِّ
رها مع كتب أكثر. . كرِّ تحت كتب، وانفخ الكيس من خالل عود المصاصّ

مالحظاتي:  
 

اِستنتاجي:  
 

ت

اِشرح العبارة التالية: «الرياح هي نتيجة حركة الهواء الناجمة عن تفاوت ضغط الهواء».
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شكل (33)

 

ـا من ورقـة الشـاي، واقلبه بجعـل فتحة  ـا مفرغً ـر كيسً أحضِ
الكيـس إلـى األسـفل. واآلن، أشـعِل الكيـس بعـود ثقـاب من 

د. ماذا يحدث؟ األعلى، وشاهِ
 

1 .

(ب)(أ)
شكل (34)

قـارورة  عنـق  علـى  القشـرة  ومنزوعـة  مسـلوقة  بيضـة  ـعْ  ضَ
ل أن تدخلها من دون لمسها كما في الشكل (أ). زجاجية، وحاوِ

ة أخر بعد وضع شـعلة في القارورة الزجاجية كما . 2 ل مرّ حاوِ
في الشكل (ب).

ظ ما يحدث مع اسـتمرار اشتعال عود الثقاب، واستهالك . 3 الحِ
أكسجين الهواء في عملية االحتراق.

 
 

ناقِش زمالءك، واستنتج سبب دخول البيضة المسلوقة إلى داخل القارورة (ب) بعد إشعال . 4
عود الثقاب بها.

 
 

 ≥jôëdG ICÉØ£e OƒLh øe ró scCÉJh ,»FGƒ°ûY πμ°ûH ÜÉ≤ãdG OGƒYCG ∫É©à°TG øe G kQòM rø oc

.∂æe áÑjôb

Factors affecting air pressure AGƒ¡dG §¨°V ≈∏Y Iô uKDƒªdG πeGƒ©dG

…É°ûdG ¢ù«c ñhQÉ°U

¥QhódG »a ábƒ∏°ùe á°†«H
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1 .

شكل (35)

كأس

كأس
شمعةماء

شمعة

(2)
ماء

(1)
عْ شمعة مشتعلة على قطعة فلّين تطفو على  ضَ

سطح الماء.
مْ بتغطية الشمعة بالكأس.. 2 قُ
ا . 3 حً تنبَّـأْ ما يحدث عنـد انطفاء الشـمعة موضِّ

ذلك في الرسم.
 
 

4 .

شكل (36)

(2) ا أكبر.  ا كأسً مً ر التجربة السابقة مستخدِ كرِّ
عند استخدام كأسين مختلفتين في الحجم، ماذا تالحظ؟ 
هل تسـتطيع أن تقارن منسـوب الماء في الكأس الصغيرة 

ر. بمنسوب الماء في الكأس الكبيرة؟ فسِّ
 
 

ة في الكأس . 5 ة، واسـتخدام شـمعتين مـرّ ر التجربة السـابقة باسـتخدام شـمعة واحدة مرّ كرِّ
نفسها.

مالحظاتي:  
ر ذلك:   فسِّ

AGƒ¡dG §¨°V ≈∏Y IQGôëdG ô«KCÉJ
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ناقِش زمالءك واكتب ما تعلّمته حول هذا النشاط، وارسم العالقة بين كلّ من:

الحرارة

الضغطالضغط

الحرارة
العالقة بين الضغط والحجم عند ثبات درجة الحرارةالعالقة بين الضغط ودرجة الحرارة عند ثبات الحجم

درجة الحرارة وتأثيرها علـى الضغط
عنـد الحديث عن الضغط، نشـير إلى العالقة ما بين الضغط والحجـم ودرجة الحرارة. 
فـإذا كانـت درجة الحـرارة ثابتة، يتناسـب الحجم مع الضغط تناسـبًا عكسـيًا، أي كلّما زاد 
الضغط، قلّ الحجم. وعندما تتغيّر درجة الحرارة، تكون العالقة طردية ما بين درجة الحرارة 
، عند تسـخين الهواء، يزداد حجمه وبالتالـي يزداد الضغط. وإذا  والضغـط والحجم. فمثالً

انخفضت درجة الحرارة، يقلّ الحجم فينخفض الضغط.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

.É¡ rÑ sæéàa ∂«àFQ ≈∏Y ô«KCÉJ QÉÑ¨dGh áæNOC’G iód
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ناقِش زمالءك: كيف تؤثّر عوامل أخر على ضغط الهواء؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر حركة الهواء الساخن نحو األعلى والهواء البارد نحو األسفل. فسِّ
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شكل (37)

ج عمود مدرَّ
بالون

ماء

 

ية*  ا في مجال األرصاد الجوّ نْ خبيرً كُ
الضغط ناتج عن تأثير وزن جسم ما على جسم آخر أو منطقة 
ل وزنًا،  ة تشـكّ نات عدّ ي يحوي مكوِّ معيَّنة. وبما أنّ الهواء الجوّ

فينتج ضغطًا يمكن قياسه باستخدام أجهزة مختلفة.

شكل (38)

ادة من  سدّ
الفلّين

ماء ملَّون

مستو الماء 
ده الضغط  يحدّ

ي الجوّ
اف  عود شفّ

ة) (ماصّ
قنّينة من 
الزجاج

يـة لمعرفة  م فـي محطّة األرصـاد الجوّ البارومتـر جهـاز يُسـتخدَ
التغيّـرات فـي ضغط الهـواء، عنـد ارتفاعات مختلفة عن سـطح 

البحر.
ع الخطـوات مـع . 1 بـِ مـن خـالل األدوات التـي أمامـك، اِتّ

ا خاصا بك. المعلّم، واصنع بارومترً
ة. واآلن، . 2 ـعْ خطا حول حدّ منسـوب الماء علـى الماصّ ضَ

ة سـوف  هل تتوقّع بأنّ مسـتو منسـوب الماء في الماصّ
يتغيّر إذا نقلت البارومتر إلى الساحة المدرسية؟

 
ة؟. 3 متى تتوقّع حدوث تغيّر في مستو منسوب الماء في الماصّ

 
اِفحص ذلك في مختبر العلوم، وناقِش زمالءك حول كيفية صناعته واستخداماته.. 4

 
 

شكل (39)

ي فـي محطّة األرصاد م جهاز البارومتـر لقياس الضغط الجوّ يُسـتخدَ
الجويّة لقياس ضغط الهواء.

Pressure gauge §¨°†dG ¢SÉ«≤e

∂dõæe »a ôàehQÉH
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ا حول ضغط الهواء. د فيلمً شاهِ
مة لقياس ضغط الهواء.. 1 اُذكر وحدات القياس المستخدَ

 
ما هو الترابط بين وحدات قياس ضغط الهواء؟. 2

 

ة بقياس الضغط، وهي: ا من الوحدات الخاصّ يعتمد النظام الدولي للوحدات عددً
وحدة الباسكال:. 1

ة المؤثِّرة على وحدة  م في قياس الضغط (القوّ وحدة في النظام المتري تُستخدَ
.(Pa) م هو المساحة) والرمز المستخدَ

ي يساوي  يساوي (1) باسكال (1) نيوتن على المتر المربّع، وإنّ (1) ضغط جوّ
(100) ألف باسكال.

وحدة الهيكتو باسكال:. 2
فة للباسكال. ز إليها بـ (Hpa)، وهي إحد الوحدات المضاعَ رمَ ويُ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

AGƒ¡dG §¨°V ¢SÉ«b äGóMh

.™ª°ùdG ¿Gó≤a ≈dEG … qODƒj ób ¬qfC’ , qôªà°ùªdG ¿PC’G §¨°V øe G kQòM rø oc
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يات وأنواع وحدات الضغط. اِبحث في الشبكة العنكبوتية حول مسمَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِ

د فيها عالقة ضغط الهواء باالرتفاع وأثر ذلك على معايير الطيران. اُكتب مطوية تحدّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



استخالص النتائج
Draw conclusions

74

1  الهواء حولنا في كلّ مكان.
2 الهواء ليس له لون وال رائحة وال طعم.

3 يحوي الهواء كامل الغازات الضرورية لحياة الكائنات الحيّة على سطح األرض.
4  ضغط الهواء هو وزن عمود من الهواء المؤثِّر عموديا على وحدة المساحات من السطح.

ية. ي في مراكز األرصاد الجوّ م جهاز البارومتر لقياس الضغط الجوّ 5 يُستخدَ
6  غاز ثاني أكسـيد الكربون هو مركَّب كيميائي من األكسجين والكربون صيغته الكيميائية

.CO2

7 غاز األكسجين هو عنصر كيميائي رمزه O2، وهو غاز الحياة.
سـي، يتمّ فيهـا تبادل الغـازات، حيث يأخذ  8  الرئـة هي العضو الرئيسـي فـي الجهاز التنفّ

الجسم األكسجين ويطرد ثاني أكسيد الكربون.
9 نوع العالقة ما بين الضغط ودرجة الحرارة عالقة طردية عند ثبوت الحجم.

، فهو أسـاس عملية التنفّـس واحتراق الغذاء داخـل خاليا الكائن  10  األكسـجين غـاز مهمّ
الحيّ لتحرير الطاقة الالزمة للقيام بالوظائف الحيوية.

مة ندعوها مقاومة الهواء. ة مقاوِ 11  يؤثّر الهواء على الجسم بقوّ
12  العوامل المؤثِّرة في مقاومة الهواء على سقوط جسم (عامل السطح والشكل).

دة رسميا لقياس الضغط. 13 وحدة الباسكال هي إحد الوحدات المعتمَ
م مطافئ الحريق لمكافحة الحرائق ، وتختلف باختالف نوع الحريق. 14 تُستخدَ
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ل: السؤال األوّ
ح في الشكل أدناه.  وضع جمال تجربتين لمشروع علمي كما هو موضَّ

لها  ترك تجربته في الغرفة المظلمة لبضع ساعات، ثمّ الحظ لون ماء الجير قبل وبعد التجربة وسجّ
في الجدول أدناه.

التجربة (ب) التجربة (أ)

غطاء من الزجاج

نبات
أصيص
ماء الجير

بعد التجربةقبل التجربة
  لون ماء الجير في التجربة (أ)

  لون ماء الجير في التجربة (ب)
ما الغرض من ماء الجير في تجارب جمال؟. 1

 
لماذا كانت التجربة (أ) ضرورية لمشروع جمال؟. 2

 

السؤال الثاني:
يجلـس دعيج في مقهى ويطلب كأسـين من الماء: إحداهما فيها مـاء بارد واألخر فيها ماء فاتر 

من الصنبور. عند وضعهما على الطاولة، بدا كلّ من الكأسين متشابهتين.
كيف يستطيع دعيج أن يميّز الكأس التي تحوي الماء البارد من دون أن يلمسها؟
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السؤال الثالث:
وضع أحمد بالونًا غير منتفخ في قنّينة من الزجاج، وثبّت رأس البالون فوق عنق القنّينة.

قنّينة من الزجاج بالون

. اِشرح، لماذا يحدث هذا؟. 1 حاول نفخ البالون، ولكن لم ينتفخ البالون إالّ قليالً
 

ـن مـن نفـخ البالـون بنسـبة أكبـر؟. 2 مـا الـذي يسـتطيع أحمـد فعلـه للقنّينـة حتّـى يتمكّ
اِشرح إجابتك.

 

السؤال الرابع:
رتا  مِ ن، غُ لديك قنّينتان من الزجاج حجمهما نفسه، إحداهما فيها هواء واألخر فيها ماء فاتر ملوَّ

ماء

حوض

قنّينة من الزجاج فيها هواء قنّينة من الزجاج فيها ماء ملون في حوض فيه ماء فاتر، كما في الشكل التالي: 
عند إمالة القنّينتين بزاوية 45 درجة،

؟ الً أيّهما سوف يخرج أوّ
عْ إشارة (✓) على مربّع واحد فقط.. 1 ضَ

الهواء
ن الماء الملوَّ

ر اختيارك.. 2 فسِّ
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السؤال الخامس:
وضعت مريم حقنة بين قطعتين من الخشب، تحوي الحقنة بعض الماء والهواء. وتمّ وضع أوزان 

ح في الرسم أدناه. على القطعة الخشبية العلوية كما هو موضَّ

خشب

3
2
1

ماء

هواء

قاع المكبس

المكبس

خشب

أوزان

مـا الذي سـيحدث لحجـم كلّ من الهـواء والماء في الحقنـة عندما يتمّ وضـع أوزان على  . 1
الحقنة؟

 
 

إذا أُضيفـت أوزان أكثـر في األعلى، هل تعتقد بأنّ قاع المكبس المطّاطي سـوف ينزل إلى . 2
الرقم (1) الذي يشير إلى مستو الماء؟ اِشرح إجابتك.
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السؤال السادس:
صة محكمة الغلق مع غطاء  ا من األكل، ووضعته في علبة مخصّ أرادت نور تسخين بعضً

لتسخينه في المايكروويف.

نتها نور في المايكروويف؟. 1 ماذا سيحدث للهواء في علبة محكمة الغلق إذا سخّ
 
 
 
 

ما الذي يجب أن تقوم به نور بالعلبة المحكمة الغلق لمنع االنفجار كما قالت لها والدتها؟ . 2
اِشرح إجابتك.

 
 
 
 
 
 
 



79

السؤال السابع:
عـت كأسـان مـن الزجاج حجمهما نفسـه بشـكل مقلـوب في حـوض مملوء  بمـاء فاتر من  ضِ وُ
ن الهواء باسـتخدام شـمعة. والكأس (أ) فيها  ـخِّ الصنبور. الكأس (ب) فيها هواء سـاخن، ثمّ سُ

ح في الرسم أدناه. هواء الغرفة كما هو موضَّ

حوض

كأس من الزجاج
(ب) (أ)

ماء

ا من الوقت؟ . 1 ماذا تتوقّع أن يحدث لمنسـوب الماء في الكأسـين (أ) و(ب) بعد مرور بعضً
اِشرح إجابتك.

 
لماذا كانت الكأس (أ) ضروريةً في هذه التجربة؟. 2

 

السؤال الثامن:
ة. أسقطت طائرة أربعة صناديق فيها أوزان مختلفة، وكلّ صندوق له مظلّته الخاصّ

؟ الً ت األربع سوف تسقط أوّ أيّ من المظالّ

150 نيوتن100 نيوتن75 نيوتن50 نيوتن
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تُعتبَر عملية البناء الضوئي أساس الحياة واستمرارها على سطح كوكبنا الذي نعيش عليه. تتمّ 
هذه العملية في بعض الكائنات الحيّة منها النبات. ما دور عملية البناء الضوئي للكائنات الحيّة؟

كيف تقوم ببناء محمية نباتية؟

شكل (54)

شكل (55)

ما وظيفة الورقة للنبات؟
ما وظيفة الساق للنبات؟

نة بعملية  كيف يقوم النبات ذو األوراق الملوَّ
البناء الضوئي؟

شكل (56)

البناء الضوئيالبناء الضوئي
PhotosynthesisPhotosynthesis

Life Science علوم الحياة
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النبات يصنع الغذاء* 
تحتـاج الكائنات الحيّـة إلى الغذاء لكي تعيـش. النبات كائن حيّ يصنع غذاءه بنفسـه، ولونه 
نات  أخضر بسـبب احتوائه على صبغة خضراء. ولكن لينمو النبات ويعيش، فهو يحتاج إلى مكوِّ
أساسـية يأخذهـا مـن البيئة. مـا هي؟ وما هـو مصدر الطاقـة الذي يحتـاج إليه النبـات؟ وما هي 

نات التي يحتاج إليها النبات من الهواء؟ وما فائدة الصبغة الخضراء المميِّزة للنبات؟ المكوِّ

اِفحص ورقة النبات في الحالتين (أ) و(ب) كما في الشكل:
كيف يمكن التخلّص من الصبغة الخضراء لورقتي النبات؟. 1

 
 

عْ محلول اليود المخفَّف على ورقتي النبات.. 2 ضَ
بلّورات هيدروكسيد 
الكالسيوم تمتصّ غاز 
ثاني أكسيد الكربون

نبات
أصيص

أصيص

(ب)(أ)
شكل (57)

نبات
ناقوس من 
الزجاج

ن ورقة من النبتة المغطّاة من الشكل (أ).. 3 لوِّ
مالحظاتي:  

ن ورقة من النبتة غير المغطّاة من الشكل (ب).. 4 لوِّ
مالحظاتي:  

5 ..( تغيّر لون الورقة في الشكل ( 
السبب:  

Photosynthesis »Fƒ°†dG AÉæÑdG á«∏ªY

?… qƒédG AGƒ¡dG øe äÉÑædG ≈dEG πNój …òdG Ée
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ن ثاني أكسـيد الكربـون CO2 من الهواء  واآلن، بعـد أن تبيّـن لنـا أنّ النبات يحتاج إلى مكوِّ
ي ليصنع الغذاء، هل للصبغة الخضراء دور في ذلك؟ الجوّ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

اآل

شكل (58)

ف دور الصبغة الخضراء في عملية صنع الغذاء في النبات. لنستكشِ
ظ ورقة نبات من نبات الزينة المبرقش مثل الكروتون.. 1 الحِ
اُرسم شكالً تقريبيا لتوزيع اللون األخضر واألبيض على ورقة من النبات.. 2

ـعْ ما سـيحدث عنـد إزالة الصبغـة الخضراء ووضـع اليود علـى المنطقتيـن الخضراء . 3 توقَّ
والبيضاء لورقة النبات المبرقش.

 
اِكشف عن وجود النشا في الورقة.. 4
اُرسم شكل توزيع اللون األزرق الداكن على ورقة النبات قيد التجربة.. 5

ما هي مالحظتك حول الورقة؟ هل تتطابق مع توقّعك؟. 6
 

ن   .. 7 نستنتج أنّ النبات يحتاج إلى الصبغة الخضراء ليكوّ

AGô°†îdG äÉÑædG á¨Ñ°U
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شكل (59)

نبات في 
أصيص

ورقة 
ألومنيوم

ح  اُحجب ضوء الشمس عن إحد وريقات النبات الموضَّ
ام. ة ثالثة أيّ في الشكل (59) لمدّ

تخلّص من الصبغة الخضراء للورقة المحجوبة عن الشمس.
اِكشف عن وجود النشا في الورقة. ماذا تالحظ حول لون الورقة؟

 
يحتاج النبات إلى ضوء الشمس لينتج   .
تقوم ورقة النبات الخضراء بعملية صنع الغذاء من خالل اتّحاد الماء (H2O) بغاز ثاني أكسيد 
ى عملية البناء الضوئي، فالنبات  الكربون (CO2)، بمسـاعدة ضوء الشـمس. وهذه العملية تُسـمّ

نات رئيسة للقيام بهذه العلمية وهي: يحتاج إلى أربعة مكوِّ
غـاز ثانـي أكسـيد الكربون: وهـو الغاز الـذي يدخل إلى ورقـة النبات من خـالل فتحات . 1

موجودة على سطحها العلوي والسفلي.
المـاء: يحصل النبات علـى الماء والمعادن من التربة، إذ تمتـصّ الجذور الماء وتنقله إلى . 2

الساق ومن ثمّ إلى األوراق وباقي أجزاء النبات.
ل . 3 ضوء الشـمس: عندما تحصل الورقة على الطاقة من ضوء الشـمس، فهذا يعني أنّها تحوّ

ر والنشـا  د بالغذاء السـكّ ن الطاقة على هيئة غذاء. ويُقصَ الضـوء إلى طاقـة كيميائية، وتخزّ
ريات. الذي يتألّف بدوره من مجموعة من السكّ

ى الصبغـة الخضراء فـي النبـات الكلوروفيل، وهو الذي يسـاعد على . 4 الكلوروفيـل: تُسـمّ
ى البالستيدات الخضراء. امتصاص ضوء الشمس. ويتواجد الكلوروفيل في تراكيب تُسمّ

د مـكان وجود صبغـة الكلوروفيل  اِبحـث عن صـورة ورقة نبـات تحت المجهـر، وحدِّ
الخضراء فيها.

 
 

ِ

äÉÑædG »a AGò¨dG ™æ°U á«∏ªYh ¢ùª°ûdG Aƒ°V

ُ

.Iô°TÉÑe Ö¡∏d ∫ƒëμdÉc ∫É©à°T’G á©jô°S qOGƒe ¢V qô©J ’
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يحرص الناس على زيادة المزروعات من حولهم، فيزرعون في حديقة المنزل. وتزرع الدولة 
فـي المـدن لزيادة الرقعة الخضـراء. وقد تعلّمت أنّ النبـات ينتج الغذاء لنفسـه وللكائنات الحيّة 
األخر. ولكن هل هناك سبب آخر يدعو الناس إلى التخضير في المدن السكنية؟ ماذا تتوقّع أن 

ي؟ يضيف النبات إلى الهواء الجوّ

1 .

شكل (60)

كأس من الزجاج

حامل من ورقة نبات
الحديد

لهب بنزين

ماء مغلي

ن حولها؟  ذْ ورقة نبات واغمرها في الماء المغلي، ماذا يتكوّ خُ
 

يحـوي سـطح ورقـة النبـات   يخـرج منهـا . 2
، وينتشر في الهواء من حولنا.  

بة تحت الضوء. ة مناسِ ح لمدّ ه كما في الشكل الموضَّ عْ ا مائيا كاإليلوديا (أو نبات القصيع)، وضَ ذْ نباتً خُ

شكل (61)
شظية مشتعلة

قمع من زجاج

أنبوبة اختبار

حوض فيه ماء

؟

نبات اإليلوديا

ع في أعلى أنبوبة االختبار؟ . 1 ماذا تجمّ
 

 ماذا حدث للشظية المشتعلة عند تقريبها من األنبوبة؟. 2
 

 ما الغاز الذي ينتجه النبات ويُطلِقه في الهواء من حوله؟. 3
 

Plants producing oxygen ø«é°ùcC’G èàæj äÉÑædG

?É k°†jCG äÉÑædG èàæj GPÉe

¬dƒM øe AGƒ¡∏d äÉÑædG ¬éàæj Ée ±ô©àd ôãcCG Ü uôL
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ل معادلة البناء الضوئي التالية: من خالل التجارب السابقة، أَكمِ
 + بمساعدة ضوء الشمس 

الكلوروفيل
 + ماء

(موادّ ناتجة عن النبات) (موادّ داخلة إلى النبات)
د األرض بغاز األكسـجين والغذاء. وغاز األكسـجين هوغاز  ات التي تزوّ يعدّ النبات المضخّ
ي من خالل  سه. ويتمّ تعويضه في الهواء الجوّ الحياة، فالكائنات الحيّة تسـتهلك، هذا الغاز وتتنفّ
ي متوازنًا. تحـدث عملية البناء  أوراق النبـات. وبالتالـي، تبقي هذه الكائنات الحيّـة الهواء الجوّ
الضوئـي من خـالل التفاعالت الكيميائيـة بين الماء وغاز ثاني أكسـيد الكربـون، بوجود الضوء 
ر ونشـا) في أجـزاء مختلفة داخـل البالسـتيدة الخضراء،  إلنتـاج غاز األكسـجين والغذاء (سـكّ
علـى مرحلتين: تفاعـالت ضوئية تعتمد على الضوء وتفاعالت الضوئيـة ال تعتمد على الضوء. 
ى ثايالكويدات، وهي التي تحوي صبغة الكلوروفيل.  تحوي البالستيدة الخضراء تركيبات تُسمّ
ن في جزيئات غنية بالطاقة،  يتمّ فيها امتصاص الطاقة الضوئية وتحويلها إلى طاقة كيميائية تُخزَّ
وكذلك يتمّ فيها تفكيك الماء، وينتج عن هذه التفاعالت الضوئية غاز األكسجين والهيدروجين. 
وفي التفاعالت الالضوئية، يتمّ اتّحاد غاز الهيدروجين بغاز ثاني أكسـيد الكربون في السـتروما، 

ر. بات النشا والسكّ وتنتج مركَّ

شكل (62): البالستيدا الخضراء
ثايالكويد

الغشاء الخارجي

الستروما

الغشاء الداخلي

äÉÑædG »a AGò¨dG áYÉæ°U á«∏ªY
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ل خريطة المفاهيم لتبيّن أقسام تفاعالت عملية البناء الضوئي. أكمِ

التفاعالت الضوئية

الماء
H2O

 

 

ثاني أكسيد الكربون 
CO2

البناء الضوئي

التفاعالت الالضوئية
تحدث في

تفكيك
إتحاد

تحدث في
 

األكسجين 
O2

.äÓª¡ªdG áq∏°S »a ¬«eQ πÑb ÜÉ≤ãdG OƒY AÉØWEG øe ró scCÉJ
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د بعض التدابير الوقائية الضرورية المتّصلة بإجراء تجارب البناء الضوئي. عدِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ناتها، وبيِّن أماكن حدوث التفاعالت الضوئية والتفاعالت  اُرسم بالستيدة خضراء مع مكوِّ
الالضوئية في البناء الضوئي.



92

شكل (63)

 ﴾ w v u t s r q p o n ﴿ :قال تعالى
سورة األنبياء (٣٠)

يحتـاج النبـات، مثل اإلنسـان، إلى المـاء والغـذاء. ولكن عندما 
نا نسكب الماء على التربة حوله. فكيف ينتقل الماء  نسقي النبات، فإنّ
إلى النبات؟ باإلضافة إلى ذلك، كيف ينتقل الغذاء الذي صنعته ورقة 
النبات إلى باقي أجزاء النبات؟ هل هناك نظام معيَّن ينتقل فيه كلّ من 
نة بألوان  الغـذاء والماء داخـل النبات؟ اُنظر إلى صورة الزهـرة الملوَّ

مختلفة شكل (63)، كيف حدث ذلك؟
 
 

شكل (64)

Importance of photosynthesis »Fƒ°†dG AÉæÑdG á«∏ªY á« qªgCG

äÉÑædG »a AGò¨dGh AÉªdG á∏MQ

äÉÑædG ≈dEG AÉªdG ∫ƒNO Ö q≤©J
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1 .

شكل (65)

ا يشير إلى مسار الماء في عود الكرفس بعد تطبيق التجربة  اُرسم سهمً
ام. بثالثة أيّ

حه في الرسم المقابِل.. 2 في أيّ اتّجاه انتقل الماء خالل النبات؟ وضِّ
 

د في ساق النبات ويساعد على انتقال الماء.. 3 فْ ما يوجَ صِ
 
 

ما وظائف الساق للنبات؟. 4
 
 

للنبات أجزاء مختلفة، كالجذور والساق واألوراق واألزهار والثمار. تساعد هذه األجزاء النبات 
علـى الحصول على العناصر األساسـية للقيام بعمليـة البناء الضوئي في الورقة. وظيفة السـاق نقل 
ل في النبات هي الغذاء و الماء واألمالح، فكيف تنتقل؟ الموادّ إلى أجزاء النبات، والموادّ التي تُنقَ

شكل (66)

حوض فيه ماء
أنابيب مختلفة 

األقطار

ماذا حدث للماء عند وضع األنابيب المختلفة األقطار في حوض فيه ماء؟. 1
 

ما العالقة بين قطر األنبوبة وارتفاع الماء؟. 2
 

صة لنقل الماء إلى ساق النبات؟. 3 توقَّع، كيف سيكون قياس قطر األنابيب المخصَّ
 

äÉÑædG ¥É°S »a AÉªdG ´ÉØJQpG
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ح فيه كيفية انتقال الغذاء  ا توضّ رً ا مصغَّ من خالل مشـاهدة الفيديو التعليمي، اُكتب تقريـرً
من ورقة النبات إلى األجزاء المختلفة للنبات. عبر أيّ طريق يتمّ االنتقال؟ ناقِش معلّمك 

وزمالءك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

äÉÑædG »a AGò¨dG π≤f
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شكل (67)

ا تمرّ خالل  إذا نظرت عن قرب إلى ورقة النبات، يمكنك أن تر عروقً
الورقـة. تمثّـل هذه العـروق الحزم الوعائيـة في النبات، وهـي التي تنقل 
يات خـالل النبات. وتضمّ الحزم الوعائية نوعين  المـاء والمعادن والمغذِّ
من األنسـجة، وهي أنسجة الخشب وأنسـجة اللحاء، وهما أوعية للنقل. 
أوعية الخشب هي نسيج ميت يُطلَق عليه أوعية، ينقل الماء والمعادن من 
ا أوعيـة اللحاء، فهي نسـيج حيّ  الجـذور إلـى السـاق حتّـى األوراق. أمّ
يات األخر التي يصنعها النبات،  ر والمغذِّ ن من أنابيب تنقل السـكّ يتكوّ

من األوراق إلى جميع أجزاء النبات أثناء عملية البناء الضوئي.
ة الجاذبيـة األرضية، فنالحظ أنّ  تحتـاج حركـة الماء إلى األعلى في النبـات إلى قو ضدّ قوّ
أنابيـب الخشـب تكون أنابيـب دقيقة ذات قطر صغير. يسـاعد هـذا على ارتفاع المـاء إلى أعلى 

باإلضافة إلى التصاق الماء بجدران األنابيب الخشبية.

أوعية الخشب

شكل (68): قطاع عرضي في جذر نبات تحت المجهر

حزمة وعائية
أوعية اللحاء

ا يبيّـن عملية نقل الغذاء والمـاء في النبات، من خالل اسـتخدامِك الموادّ  ـم نموذجً صمِّ
المستهلَكة.

Transportation in plants äÉÑædG »a π≤ædG

.ÜQÉéàdG »a âe póîoà°SG »àdG á«FGò¨dG qOGƒªdG ∫hÉæàJ ’
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هروب الماء من النبات* 

شكل (69)

ناقوس من الزجاج نبات
يفقـد النبـات، كباقـي الكائنـات الحيّـة، المـاء الزائـد عن 
حاجته، عـن طريق تراكيـب موجودة على سـطح األوراق. ما 
التراكيـب الموجـودة علـى سـطح أوراق النبـات التي تسـمح 
اف، مـا الذي  بخـروج المـاء؟ عنـد تغطيـة النبـات بغطاء شـفّ
ن علـى الغطاء من الداخـل؟ وما شـكل التراكيب التي  سـيتكوّ
د على سطحي ورقة النبات العلوي والسفلي والتي يخرج  توجَ

منها الماء؟

اُرسم ما تشاهده تحت المجهر.. 1
شريط الصق 

اف شفّ
ورقة نبات خضراء

طالء أظافر 
اف شفّ

شريحة من 
(ج)الزجاج (ب)(أ)

شكل (70)
مالحظاتي:

د   على سطحي ورقة النبات العلوي والسفلي.. 2 توجَ
د هذه التراكيب بكثرة؟. 3 أين توجَ

 
ى عملية خروج  تسـمح هذه التراكيـب بعملية خروج الماء على هيئة بخار ماء من النبات. وتُسـمّ

الماء من النبات عملية النتح.

äÉÑædG ¥Qh »ë£°S ≈∏Y IOƒLƒªdG Ö«cGôàdG



97

ضـت مريم في مختبر العلوم، ثالث شـتالت من نبات الفول، متسـاوية فـي الحجم تقريبًا  عرّ
ل النتح (البوتومتر) كما في الشكل التالي: ة ظروف، ووضعتها في جهاز يقيس معدَّ لعدّ

شكل (71)
(ج)(ب)(أ)

ح في الرسم البياني التالي: وكانت النتائج لنقصان الماء من الجهاز بعد عشر دقائق، كما هو موضَّ

شكل (72)

يلتر
ّ المل

اء ب
 الم

دان
فق

العوامل المؤثِّرة على النتح

الرياح
الضوء
الرطوبة

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ن بين فقدان الماء في الحاالت الثالث.. 1 قارِ
 
 

د العوامل التي تساعد على عملية النتح.. 2 حدِّ
 
 

íàædG á«∏ªY ≈∏Y óYÉ°ùJ πeGƒY
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ك الماء من الجذور إلى السـاق، ثـمّ إلى جميع أجزاء النبات. لكـن ما القو التي  يتحـرّ
ة الجاذبية األرضية؟ فالماء يرتفع  تسـاعد على نقل الماء من األسـفل إلى األعلى، عكس قوّ
بسبب عملية فقدانه، وغالبًا بسبب النتح الذي يحدث من خالل الثغور. والثغور هي فتحات 
صغيـرة موجودة على سـطحي ورقة النبات العلوي والسـفلي، تسـمح بتبـادل الغازات من 
وإلى النبات. وتحيط بالثغر خليّتان حارستان تحويان بالستيدات خضراء. وعدد الثغور في 

الطبقة السفلية للبشرة أكثر من عددها في الطبقة العلوية للبشرة.

ثغرخاليا حارسة

شكل (73): سطح ورقة النبات العلوي تحت المجهر
النتح هو عملية خروج الماء الزائد عن حاجة النبات عن طريق الثغور بصورة بخار الماء. 

ة تعمل على سحب  ومن خالل تبخر الماء من الثغور على سـطح أوراق النبات، تنتج قوّ
ة عوامل منها: الماء إلى أعلى خالل أوعية الخشب. وتعتمد عملية النتح على عدّ

درجات الحرارة العالية.. 1
سرعة الرياح المحيطة بالنبات.. 2
مد توفّر الرطوبة في الهواء والتربة.. 3
ملوحة التربة.. 4
نوع النبات.. 5

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ
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ذه للثغور والخاليا الحارسة لها. ا ونفِّ م نموذجً صمِّ

.∫É©à°T’G ™jô°S ôaÉXC’G AÓW ,¬ÑàfpG
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ي باستخدام النبات. ا لتنقية الهواء الجوّ م مشروعً صمِّ
 
 
 
 
 
 
 
 

ح العالقة بين عملية البناء الضوئي . 1 من خالل الجدول التالي، اُرسم النتائج بيانيا، ووضِّ
ودرجات الحرارة المختلفة في اليوم الواحد.

درجة الساعة
الحرارة

عدد فقّاعات األكسجين 
كلّ فترة زمنية

ا 1313 س5:00ْ صباحً
2024 س8:00ْ

2842 س11:00ْ
3322 س2:00ْ

شكل (74)1812 سْ 5:00 مساءً

يلتر
ّ المل

اء ب
 الم

دان
فق

الزمن بالدقائق
10 20 30 40

50
40
30
20
10

األكسجين. 2
فقّاعات 
األكسجين

ر ما حدث بتعبير واضح.  فسِّ
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ألوان أوراق النبات* 

شكل (75)

األصفـر  منهـا  مختلفـة،  ألـوان  النبـات  ألوراق 
واألحمـر باإلضافـة إلى ألـوان أخر كما فـي الصورة 
أمامك. ولكن، لماذا يحتاج النبات إلى الصبغة الخضراء 

(الكلوروفيل)؟
ولمـاذا تظهـر بعـض أوراق النبـات بألـوان غيـر اللون 

األخضر؟
وهل هناك ألوان أخر موجودة في ورقة النبات الخضراء وال نراها؟

1 .

شكل (76)

أوراق نبات 
السبانخ

صبغة النبات 
الخضراء

ورقة 
الكروماتوغرافي

إيثانول

اُذكر األلوان الناتجة على ورقة الكروماتوغرافي. 
 

نـة في أوراق . 2 ، مـا فائدة هذه الصبغـات الملوَّ توقَّـعْ
النبات المختلفة؟

 
ا، فهي تحوي  د في البالستيدة الخضراء تحديدً لد أوراق النبات المختلفة ألوان مختلفة توجَ
، الذي يسـاعد على اقتناص ضوء  ة صبغات، منها الكلوروفيل (أ) ذي اللون األخضر المزرقّ عدّ
ا من حيث التركيب عن  ا طفيفً الشمس. وهناك صبغة أخر هي الكلوروفيل (ب) تختلف اختالفً
 . الكلوروفيل (أ). وبسبب هذا االختالف، يختلف لون الكلوروفيل (ب) بلونه األخضر المصفرّ
ى كاروتينويدات مثل  دة، تُسـمّ ا العديد من الصبغات المسـاعِ وتحوي البالسـتيدة الخضراء أيضً
دة  الكاروتين والزانثوفيل، وتختلف في لونها من األصفر إلى البرتقالي. وتعمل الصبغات المساعِ
ة الضوئية التي ال يسـتطيع الكلوروفيـل (أ) أو (ب) امتصاصهـا، ثمّ تنقل  علـى امتصاص األشـعّ

طاقتها إلى الكلوروفيل (أ)، لتحفيز التفاعالت الكيميائية للقيام بعملية البناء الضوئي.

Structure of chloroplast Ió«à°SÓÑdG Ö«côJ

äÉÑædG ¥GQhCG »a á«ØîdG ¿GƒdC’G
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كاروتين

الزانثوفيل

كلوروفيل (أ)
كلوروفيل (ب)

شكل (77): صبغات ورقة 
نت على ورقة  نبات أخضر تكوّ

الكروماتوغرافي

ح الصبغات المختلفة  شكل (78): صورة توضّ
نة الموجودة في أوراق النبات الملوَّ

نة على ورقة فصل األصباغ  اُرسم تتابع الصبغات المستخلَصة من ورقة النبات، والمتكوّ
(كروماتوغرافي) مع توضيح األلوان.

ُ

.∫É©à°T’G ™jô°S ∫ƒfÉãjE’G ,¬ÑàfpG
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شكل (79)

ـبة لينمـو فيها. يجـب توفّر  يحتـاج النبـات إلـى بيئة مناسِ
نات فـي البيئة التي يتواجد فيهـا النبات. ما هي؟ ما  ة مكوِّ عـدّ
العوامـل التـي يجب أن تكـون موجودة فـي بيئـة النبات إلى 
بة للنبات  ل أن تخلق بيئة مناسِ جانب حاجاتها األساسية؟ حاوِ

في مكان ال يمكن أن يتواجد فيه. إالم سيحتاج؟

شكل (80)

رة على سـطح  ة لبناء محمية مصغَّ ما االحتياجات الخاصّ
المنزل؟

السبب اِحتياجات النبات في المحمية
  
  
  
  

نات أساسـية لينمو ويقـوم بعملية البنـاء الضوئي كمـا تعلّمتها. لكنّه  يحتـاج النبـات إلى مكوِّ
ية الماء  ـبة. كذلك علـى كمّ يحتـاج باإلضافـة إلى ذلك، إلـى أن تكون درجة الحرارة حوله مناسِ
ا إلى تربة خصبـة. فعندما تحوي التربـة العناصر الغذائية  دة. ويحتـاج أيضً أن تكـون بنسـب محدَّ
بصـورة متوازنـة وكافية لإلنتاج األمثل لمحصول معيَّن، نطلـق عليها تربة خصبة. ولكي نزيد من 
خصوبة التربة، نسـتخدم أسـمدة عضوية من مخلَّفات الحيوانات والنبات. وفي بعض األحيان، 
يتمّ اسـتخدام األسـمدة الكيميائية. كذلك يمكن اسـتخدام النفايات العضوية من بقايا الطعام أو 

المخلَّفات الزراعية كسماد طبيعي، لزيادة خصوبة التربة وتحسينها.

Factors affecting plant growth äÉÑædG qƒªf ≈∏Y Iô uKDƒªdG πeGƒ©dG

∫õæªdG í£°S ≈∏Y á≤jóM
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شكل (81)

إذا  مـكان  أيّ  فـي  النبـات  زراعـة  يمكنـك 
ـبة، والعناصر األساسـية له.  توافـرت البيئـة المناسِ
فيمكنـك أن تـزرع النبـات فـي أماكن مغلقـة داخل 
ح الصورة  المنزل أو حتّى على سـطح المنزل. توضّ
المقابِلة مثاالً على حوض نبات يستخدم فوق سطح 
المنزل يراعـي وجود الحاجات األساسـية للنبات، 
ومسـار الماء الزائد عن حاجته. فكيف يتمّ تصريف 

الماء الزائد في البيئة الجديدة، حتّى ال ينغمر به النبات ويموت؟

نة. يات بعض النبات الذي له أوراق ملوَّ اِبحث في الشبكة العنكبوتية عن مسمَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِ

.iôNCG≈dEG áÄ«H øe äÉÑædG π≤f óæY áYGQõdÉH á q°UÉN äGRÉ qØb ¢ùÑdpG
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ية إعادة التدوير في خصوبة التربة. د أهمّ حدِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عبِّر عن طرق استكشاف صبغات البالستيدات الخضراء برسم عمل فنّي.



استخالص النتائج
Draw conclusions
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1  يصنـع النبات غذاءه بنفسـه عن طريق عملية البنـاء الضوئي، والتي يتّحـد فيها غاز ثاني 
أكسيد الكربون بالماء، الذي ينتج عنه غاز األكسجين والنشا.

2  تنقسم تفاعالت عملية البناء الضوئي إلى تفاعالت ضوئية، وتفاعالت ال ضوئية تتمّ في 
البالستيدات الخضراء.

ا وعائيـة تضمّ أوعية الخشـب واللحاء لنقل المـاء والغذاء، كلّ في  3  يحـوي النبـات حزمً
. مسار خاصّ

ا تنظّم عملية خروج الغازات ودخولها من وإلى النبات. 4  يحوي سطح ورقة النبات ثغورً
ة  ـم بها عدّ 5  تتـمّ عمليـة النتح في النبـات، وهي فقدان المـاء الزائد عـن الحاجة. وتتحكّ

عوامل، مثل الرياح ودرجة الحرارة والضوء والرطوبة.
6  ألوراق النبات صبغات مختلفة إلى جانب صبغة الكلوروفيل. وهي تساعد على اقتناص 

الطاقة الشمسية إلتمام عملية البناء الضوئي.
ـبة، من حيـث خصوبة التربة ووجود المعادن فيها،  7  يحتاج النبات إلى توافر البيئة المناسِ

بة، لينمو ويعيش. كذلك درجة الحرارة المناسِ
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ل: السؤال األوّ
ب عن األسئلة التي تليها. اِقرأ الفقرة التالية، ثمّ أجِ

ل عملية البناء الضوئي في محاصيل نبات الطماطم لديه في المحميات  أراد مزارع أن يزيد من معدَّ
ر أن يزرع نبـات الطماطم في أربـع محميات، مع  الزراعيـة، وذلـك لزيـادة إنتـاج الطماطم. فقـرّ
تغييـر نسـبة غاز ثاني أكسـيد الكربون فـي كلّ محمية. مع األخـذ باالعتبار أنّه قام بسـقي النبات 
ية الضوء  ية التربة نفسـهما، وكمّ ية نفسـها من الماء ووضع نوع وكمّ فـي المحميـات األربع بالكمّ

ظَ ما في الرسم البياني التالي. نفسها، وعدد النبات نفسه، والحَ

المحمية (أ)

25

20

15

10

5

0
المحمية (ب) المحمية (جـ) المحمية (د)

إنتاج الطماطم 
نسبة غاز بالكيلوجرام

CO2

ن بين المحميات األربع بعد تحليل المعطَيات في الرسم البياني السابق.. 1 قارِ
 
 
 

ن المزارع من زيـادة إنتاج محاصيل الطماطـم أكثر من المحمية . 2 ح طريقـة أخر تمكّ اِقتـرِ
(د).
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السؤال الثاني:
يته. ح أهمّ نات معادلة البناء الضوئي أو توضّ ن من مكوِّ بة تكشف عن كلّ مكوِّ عْ تجربة مناسِ ضَ

األكسجين

ثاني أكسيد الكربونالماء

النشاالكلوروفيل
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السؤال الثالث:
ا عرضيا من  ام، ثمّ أخذت مقطعً ة ثالثة أيّ ن باللون األحمر لمدّ قامـت ليلى بوضع نبتة في ماء ملـوَّ

ساق النبتة ووضعته تحت المجهر، والحظت الشكل التالي:

(أ)

(ب)

ب عن األسئلة التالية: أجِ
اِسم الجزء  (  أ  ):  

السبب:  
اِسم الجزء (ب):  

السبب:  
ا هو:   اِسم الجزء (أ) مع الجزء (ب) معً
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السؤال الرابع:
قام أحمد ببناء محمية زراعية، ولكن بعد فترة مات النبات الذي وضعه!

د أحمد على اكتشاف الخطأ الذي قام به.. 1 ساعِ
 
 

اِشرح كيف تقوم ببناء محمية زراعية من خالل ذكر ما يحتاج إليه النبات، كما ذكر األدوات . 2
بة لنموّ النبات. التي ستساعد على خلق بيئة مناسِ

 
 
 
 



الوحدة التعّلمية الثانية

يات ياتالمغذِّ المغذِّ
Nutrients

يات Types of nutrients  أنواع المغذِّ

My food list  قائمة طعامي

  الكربوهيدرات، البروتينات 
والدهون

  Carbohydrates٫ 
proteins and fats

Lab detective   الُمخبر الخيميائي

Food preservation  حفظ الطعام
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ي. يسـاعدك النظام الغذائي الخاصّ بك،  التغذيـة الجيّدة هي جزء مهمّ من نمط الحياة الصحّ
ية  ي، وذلك من خالل تناول كمّ إلى جانب النشاط البدني، على الوصول والحفاظ على وزن صحّ
ية المـوادّ الغذائية التي  يات ليعمل جسـمك على المسـتو األمثـل. تعتمد كمّ ـبة من المغذِّ مناسِ
يات  ة عوامل: العمر والجنس، ومسـتو النشـاط. وبتناولك المغذِّ تحتـاج إليها كلّ يوم على عدّ
ز  بشـكل صحيح، تقلّل من خطر اإلصابة بأمراض مزمنة (مثل أمراض القلب والسـرطان)، وتعزّ

ة بك. ة الخاصّ ة العامّ الصحّ

كيف تقرأ بطاقة 
يات بطريقة  المغذِّ
سهلة وذكية؟

م وجبتك  كيف تصمّ
ية  الغذائية الصحّ

بنفسك؟

ية أن تجعل  ما أهمّ
غذاءك متوازنًا؟

ما هي األمراض 
التي قد يسبّبها سوء 

يات  اختيار المغذِّ
بة لك؟ المناسِ

شكل (82)

NutrientsNutrients يات يات المغذِّ المغذِّ

Life Science علوم الحياة
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أطعمتي وأسرار غذائي* 

مجموعة الدهون 
ريات والزيوت السكّ

مجموعة الحليب 
اته ومشتقّ

مجموعة 
الخضراوات

مجموعة اللحوم 
وبدائلها

مجموعة 
الفواكه

مجموعة 
الخبز 
والحبوب

شكل (83)

نحصل على طعامنا من مصادر 
فقـد  تعـرف،  وكمـا  مختلفـة. 
ـمت األطعمـة التـي نتناولهـا  قُسِّ
إلى (6) مجموعات مختلفة كما 
ليتنـاول  ل،  المقابـِ الشـكل  فـي 
مـا  مجموعـة  كلّ  مـن  اإلنسـان 
ـرِض عليـك طبـق  يناسـبه. إذا عُ
ع من األطعمـة، فأيّ األغذية  منوَّ
سـتتناول منه؟ قـد تجذبك ألوان 
األرزّ  طبـق  أو  والعنـب  الجـزر 
بالدجاج، ولكن أيّهما يحتاج إليه 

؟ قد ترغب في تنـاول وجبة خفيفة، ولكن ما الموادّ الغذائية التي تشـتمل عليها؟  جسـمك ليتغـذّ
ف بعـض األطعمة الشـعبية بأطعمة خفيفـة، إالّ أنّنا ال نعـرف مد فائدتها ألجسـامنا؛ لذا من  تُعـرَ
تك وقدراتك  د في طعامك الذي تأكله يوميا. وهـل يؤثّر الطعام على صحّ المهـمّ أن تعـرف ما يوجَ

الطبيعية؟

ل، ما تناولته في وجبة غذائية في األمس. سجِّ
 
 
 
 
 

Types of nutrients äÉj uò¨ªdG ´GƒfCG

∂eÉ©W »a ó nLƒj Ée ô pÑàNpG
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ظ األطعمة التي قمت بتسجيلها، هل يشمل طعامك جميع المجموعات الغذائية؟ الحِ
عة؟ لمعرفة ذلك، صنِّف طعامك السابق ضمن القوائم التالية: هل وجبتك الغذائية متنوّ

 
 
 
 

مصادر أخرنباتيةحيوانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل (84)
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ا تحويه وجبة إفطارك من القائمة السـابقة، باسـتخدام  ـمْ اآلن مـع مجموعتك بالكشـف عمّ قُ
ما يتوفّر لك في المختبر. وباسـتخدام الكواشـف الكيميائية التي وفّرها لك المعلّم، اِكشـف عن 

نات تلك األغذية. مكوِّ
 »a á«FÉ«ª«c qOGƒe q…CG ≥ p°ûæà°ùJ’h QòëH ∞°TGƒμdG ™e rπ neÉ©J ,∂àeÓ°S πLCG øe

.ôÑàîªdG

ن عند إضافة الكواشف على الموادّ؟ . 1 اُكتب مالحظاتك: ماذا يتكوّ

الموادّ
الكاشف

    
    يود

    بيوريت
    بندكت أو فهلنج

ادة، . 2 اِستعِن بمعلّمك لوضع كاشف البندكت على األنابيب، وأحكِم إغالق كلّ أنبوب بسدّ
ظ. ام مائي والحِ نه بحمّ ثمّ سخِّ

اِستنتاجي:  
 
 
 

∂eÉ©W äÉf uƒμe ∞ p°ûàcpG
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ع  ة الجيّـدة. ويتنوّ يات، وهـي ضرورية للصحّ ف بالمغذِّ يحـوي الغـذاء المتوازن ما يُعـرَ
يات التي يحويها. يات والكمّ الطعام وفق أنواع المغذِّ

يات؟ يات مختلفة؟ هل تعرف ماذا تعني المغذِّ هل تحوي تلك األطعمة مغذِّ
يات المغذِّ

يات العضوية المغذِّ يات الالعضوية المغذِّ وجه المقارنة
بات أساسية موجودة في الكائنات الحيّة مركَّ موادّ ال تنتجها الكائنات الحيّة تعريفها

الكربوهيدرات والدهون والزيوت 
والبروتينات والفيتامينات الماء واألمالح المعدنية أمثلة عنها

يات: أمثلة عن هذه المغذِّ
 *.Proteins البروتينات
 *.Carbohydrate الكربوهيدرات
 *.Lipids الدهون
 *.H2O Water الماء

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

الفيتاميناتالبروتيناتالكربوهيدراتالدهونالماء

شكل (85)
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 ¿CG qº¡ªdG øe øμdh ,ó q«L ôeCG ∫GóàYÉH äÉjƒ∏ëdG hCG áª°SódG áª©WC’G ∫hÉæJ

.É k°†jCG äGhGô°†îdGh ¬cGƒØdG øe Iô«Ñc äÉ« qªc ∫hÉæàJ

ح فوائد الغذاء. اِبحث في الشبكة العنكبوتية عن آيات قرآنية توضّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِ
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تسـاعدك دراسـتك للعلوم على اتّخاذ القرارات السـليمة في اختيار قائمة طعامك، فجسمك 
ية له. فما هي فائدة كلّ منها؟ هل تسـتطيع معرفة  يات المختلفة لما لها من أهمّ يحتـاج إلـى المغذِّ

يات للجسم بسهولة؟ ية كلّ من المغذِّ أهمّ

تدخل الدهون في بناء المخّ 
وتركيب النخاعين، وهي 

ة وظيفتها عزل األلياف  مادّ
العصبية الكهربائية وإرسال 
الرسائل العصبية أسرع. كما 

أنّ الفيتامينات، مثل فيتامين د 
وفيتامين ك وفيتامين هـ وفيتامين 

أ، تكون ذائبة في الدهون.

البروتينات من أهمّ موادّ البناء 
د في العضالت  للجسم، وتوجَ
والجلد والشعر (خاليا تحوي 

بروتينات).

ا  تُعتبَر الكربوهيدرات مصدرً
نة  ا للطاقة المخزَّ رئيسً

في الغذاء الذي يستهلكه 
اإلنسان.

بات عضوية  الفيتامينات مركَّ
، وهي  ة للكائن الحيّ مهمّ

يات  يات حيوية بكمّ بمثابة مغذِّ
محدودة. وللفيتامينات 
وظائف كيميائية حيوية 
عة، مثل تنظيم نموّ  متنوّ

الخاليا واألنسجة.

شكل (86)
نها  يـات التالية، ثمّ دوِّ يـات، اِبحث عن أمثلة عن أطعمة تحوي المغذِّ بعـد صنعك بطاقات المغذِّ

في الجدول التالي:
الدهون الكربوهيدرات البروتينات

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

My food list »eÉ©W áªFÉb

á∏eÉμàe á«FGòZ áÑLh QÉ«àNG ≈∏Y ∑óYÉ°ùàd äÉj uò¨e ábÉ£H ™æ°UpG
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شكل (87)

عتبَر البروتين االختيار الغذائي األكثر ذكاء. البروتينات  يُ
ى  نة من وحدات أصغر تُسمّ دة مكوَّ هي جزيئات كبيرة ومعقَّ

األحماض األمينية، توفّر مواد البناء الرئيسة لنموّ الجسم.
تحـوي البروتينـات الكاملـة جميع األحمـاض األمينية 
التـي يحتاج إليها الجسـم لتكوين بروتيناتـه. وهي موجودة 
ـا  أمّ والحليـب.  والسـمك  واللحـم  والبيـض  الجبـن  فـي 
البروتينات غيـر الكاملة والتي تفتقر إلى حمض أو أكثر من 
د في الحبوب والثمار،  األحماض األمينية األساسـية، فتوجَ

البروتين
Protein

الببتيد
Peptide

أحماض أمينية
Amino Acids

والحبوب الجافّة، مثـل الفاصوليا والفول. لذا 
ا، فإنّهـا تتّحد  عند تنـاول الفـول والحبـوب معً

ن بروتينات كاملة. وتكوّ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

ـاف واسكب عليه مقدار كوب من (3) وجبات خفيفة تتناولها. اُتركها (5) دقائق  ر ورق نشّ أَحضِ
تك. ها أفضل لصحّ ر أيّ اف، ثمّ قرِّ بة على الورق النشّ ية الدهون المترسّ ظ كمّ والحِ

É¡∏cCÉJ »àdG áØ«ØîdG äÉÑLƒdG ¢†©H ô pÑàNpG
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اِحذر الدهون الخفية!
ف بالدهون الخفية، مثل البطاطا المخبوزة أو  هناك بعض األطعمة الخفيفة التي تحوي ما يُعرَ
الصلصة الجاهزة للسـلطات أو الفشـار. فهي تُعتبَر وجبات خفيفة مع أنّها تحوي نسـبة عالية من 

الدهون.
 *

شكل (88)

يمكن الحصول على الدهون المشبعة من أنواع مختلفة 
مـن الحيوانـات، مثـل زيـت كبـدة الحـوت أو اللحوم 

والحليب والزبدة وصفار البيض.
الدهـون غيـر المشـبعة هي التـي تنتجها النباتـات، مثل * 

ار الشـمس،  زيت السمسـم، وزيـت الزيتون، وزيت دوّ
ا سائلة بحسب درجة الحرارة. وزيت الذرة، وغيرها من الزيوت. وتكون زيوتً

اِشحن جسمك بالطاقة!* 
لكي يعمل جسـمك بصـورة صحيحة، يحتاج إلـى الطاقة التي تنتج من النشـويات. فمن أين 
ريات.  ن السكّ ر النشويات إلى جزيئات أصغر، فإنها تكوّ يحصل جسمك على النشا؟ عندما تتكسّ
روز خالل  ر السكّ ريات. ينقسم سكّ ا من العديد من السكّ روز واحدً ر المائدة أو السكّ عتبَر سكّ يُ
ر عنب)، وفركتوز  ى جلوكوز(سـكّ ر البسـيط المسـمّ عملية الهضم إلى جزأين: أصغر من السـكّ
ر فاكهة). في الخاليا، يتّحد الجلوكوز باألكسـجين خالل عملية التنفّس الخلوي، فتنطلق  (سـكّ

نة. خالل هذه العملية طاقة الجلوكوز المخزَّ

شكل (89)

ر جزيئات السكّ

الهضم

كربوهيدرات

جزيئات النشا
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الكربوهيدرات
نة من الكربون والهيدروجين واألكسجين.  يات عضوية مكوَّ هي مغذِّ

ن من جزيئات كبيرة. النشا هو مركَّب كربوهيدراتي مكوَّ
ما هي 

الكربوهيدرات؟

ة الدماغ والجهاز العصبي.  ، بخاصّ توفّر الطاقة لجسم الكائن الحيّ
وتساعد على عملية الهضم، وتنظّم اإلخراج، وتعمل على تخفيض 

. الدهون في الدم، وبالتالي خفض الكوليسترول الضارّ

ما فائدة 
الكربوهيدرات 

لنا؟

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

 ∂∏©éJ »àdG ±É«dC’G øe á«dÉY áÑ°ùf ,ÉWÉ£ÑdG πãe ájƒ°ûædG áª©WC’G πªëJ

.áæª°ùdG Ö qÑ°ùj É¡æe QÉãcE’G qøμdh ,™Ñ°ûdÉH ô©°ûJ
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يعتقد البعض أنّ الغذاء يفيد في بناء ونموّ الجسـم فقط. ولكن أثبتت الدراسـات أنّ لألطعمة 
ة وظائف مختلفة. ، بل يحتاج إليها للقيام بعدّ ة للجسم ال تقتصر على البناء والنموّ فوائد عدّ

ئ  يات، ثمّ اسـتقرِ ا تعليميا عن حاجة الوظائف المختلفة في الجسـم إلى المغذِّ د فيلمً شـاهِ
نتيجـة التحليل الطبّي، الموجود في األسـفل، لما يتناوله شـخص ما في خـالل فترة معيَّنة، 

له مع التفسير. وسجِّ

ينايرفبرايرمارس

كربوهيدرات
دهون
بروتينات

100
80
60
40
20
0

شكل (90)

التفسير شهر الحاجة
تحصل خاليا جسم اإلنسان على معظم الطاقة الالزمة لها من الموادّ 

الكربوهيدراتية. فبراير أعلى مستو للطاقة

ة للغاية لتخزين الطاقة وتكوين أغشية الخاليا  الدهون موادّ مهمّ
. ة للجلد والشعر، وتدخل في بناء المخّ والهرمونات والزيوت المهمّ يناير أعلى مستو لتكوين أغشية 

الخاليا وبناء المخّ
م لبناء أجزاء الجسم، مثل العضالت  البروتينات من أهمّ الموادّ التي تُستخدَ
م للنموّ وإصالح األنسجة المتهالكة أو ترميمها. والجلد والدم، كما تُستخدَ مارس أعلى مستو لبناء العضالت 

وإصالح األنسجة المتهالكة
 
 
 

ôμØ∏d AGòZ
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. ا تخطيطيا يبيّن فائدة الغذاء لجسم الكائن الحيّ ُاُرسم على ورقه A4 رسمً
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ح فيه مخاطر سوء التغذية (النحافة والسمنة). ا توضّ اُكتب تقريرً

يات لجسم اإلنسان بلغة عربية سليمة. ية المغذِّ ا تقديميا عن أهمّ م عرضً صمِّ
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تي بألوان طعامي*  صحّ
يات المختلفة التي يجب أن تتواجد في وجبتك اليومية،  هنـاك ألوان من األطعمة تمثّل المغذِّ

يات التي يحتاج إليها الجسم. فالغذاء المتوازن هو الذي يحوي جميع المغذِّ
ب أن تصنّف األطعمة بألوان مختلفة. ن طعامك؟ جرِّ كيف تستطيع أن تُوازِ

يات الموجودة في طعامك خالل اليوم الواحد في الجدول في  ية المغذِّ ن باأللوان الخشبية كمّ لوِّ
األسفل.

ي واألبيـض، والخبـز الكامـل، والخبـز األبيض،  الـذرة، والبطاطـا، واألرزّ البنـّ
والمعكرونة

الجبن، والبيض، واللحم، والسـمك، والحليب، والثمار، والحبوب الجافّة، مثل 
الفاصوليا والفول

زيـت كبـدة الحـوت، أو اللحـوم والحليـب، والزبـدة، وصفـار البيـض، وزيت 
ار الشمس، وزيت الذرة السمسم، وزيت الزيتون، وزيت دوّ

البرتقـال، والبابايـا، والكيوي، واألنانـاس، والفراولـة، والبروكلـي، والقرنبيط، 
والخضار ذات األوراق الداكنة

يات السائدة في طعامك: النتيجة النهائية للمغذِّ
يات الفيتاميناتالدهونالبروتيناتالكربوهيدراتالمغذِّ
رتِّب تصاعديا 

يات المهيمنة  المغذِّ
على طعامك
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ر.  واآلن، هل طعامك يناسب الرياضيين؟ فسِّ
 
 

شكل (91)

التفاعـالت  تنظيـم  علـى  الفيتامينـات  تسـاعد 
ل الغذاء إلى طاقة وأنسـجة حيّة.  الكيميائيـة التي تحوّ
يات صغيرة،  نا نحتاج إلى الفيتامينات بكمّ ا إلى أنّ ونظرً
سـيصاب جسـمك بالمرض إذا لم يكـن لديك القدر 
الكافـي منها في غذائك، ألنّ جسـمك ال يمكنه إنتاج 
أغلب الفيتامينات االثني عشر التي تحتاج إليها، والتي 
يجـب أن تصـل إليك يوميـا. في الجـدول التالي، أيّ 

األغذية يحوي الفيتامين الذي تحتاج إليه؟ 

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

اِبحث عن بعض هذه األغذية في الجدول.
دوره مصدره الفيتامين

ة العظام واألسنان والجلد والعين  ز صحّ يعزّ
(الرؤية في النور الخافت).

اللبن، البيض، الكبد، الخضراوات الخضراء 
والصفراء. A

يساعد الخاليا على استخدام الطاقة واألكسجين 
ة الجلد واألعصاب والدم  وهو ضروري لصحّ

والقلب.
البيض، منتَجات األلبان، اللحم، الحبوب، 

الخبز، الخضراوات.
B

المركَّب

ة العظام واألسنان وشفاء الجروح. ز صحّ يعزّ الطماطم، البطاطا، الفراولة، الخيار، الفاكهة 
الحمضية (الليمون). C

ة العظام واألسنان. ز صحّ يعزّ اللبن، البيض، التونة، السلمون، الكبد. D

يحمي أغشية الخليّة. الحبوب، األسماك، اللحوم، الزيوت النبـاتية، 
. الزبدة، الخسّ E

أساسي لتخثّر الدم ووقف النزيف. الخضراوات الخضراء الورقية، الطماطم. K
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يات مختلفـة، فاالنتباه إلى ما تأكل  : يجـب أن يحوي طبقك اليومي ما اليقـلّ عن 4 مغذِّ رْ تـذكــَّ
ة الجيّدة. ضروري لتتمتّع بالصحّ

شكل (93)شكل (92)

اِبحـث في الشـبكة العنكبوتية عن األطعمة التي يتناولهـا الرياضيون قبل إجراء التمرين 
الرياضي وبعده.
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يات  عند شـرائك منتَج غذائي، تجد على العلبة مجموعة من المعلومات حول محتو المغذِّ
ية تلك المعلومات، وكيف تقرأها؟ يتها. ما أهمّ داخله وكمّ

شكل (94)

يات حقائق المغذِّ
Nutrition facts
لكلّ ( 100) جرام

(160) السعرات الحرارية 
4% دهون 2.5جم 
% 8 زيوت مشبعه 15جم 

كوليسترول 10جم
3% صوديوم 75جم 
8% كربوهيدرات 25جم 

ألياف  0جم
ر 24جم سكّ
بروتين 8جم

2%  A فيتامين

ة. ية المادّ : اِقرأ كمّ الً أوّ

يات التي تحويها العلبة. ثانيًا: اِقرأ النسب المئوية لكلّ من المغذِّ

يات تناسبك أوهي أكبر أو أقلّ  ية المغذِّ ر ما إذا كانت كمّ ثالثًا:  قرِّ
من احتياجاتك.

المعلومات الغذائية
ة على كوب واحد (228جم) حجم الحصّ

تين تحوي العبوة حصّ
ة الواحدة المحتو في الحصّ

سعرات الدهون 110 السعرات 250 
* المحتو اليوم %

18 %الدهون الكلية 12 جم
15 %الدهون المشبعة 3 جم 
الدهون المتحولة 3 جم
10 %الكوليسترول 30 ملجم
20 %الصوديوم 470 ملجم

10 %الكربوهيدرات الكلية 31 جم

لتقليل مخاطر اإلصابة بأمراض القلب، يجب استعمال البطاقة 
ية قليلة من الدهون المشبعة  الغذائية لتحديد األغذية التي تحوي كمّ

جة والكوليسترول. والمهدرَ
جة في قيمة االحتياج اليومي، لكن تستهلك  ال تدخل الدهون المهدرَ

بأقلّ نسبة ممكنة ألنّها ترفع من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
ن قيمة االحتياج اليومي لمجمل الدهون جميع أنواع الدهون. تتضمّ

ا في الدم، يجب استبدال  للمحافظة على الكوليسترول منخفضً
جة بالدهون غير المشبعة األحادية  الدهون المشبعة والمهدرَ

رات والزيوت النباتية  د في األسماك والمكسَّ دة التي توجَ والمتعدّ
ية الصوديوم للحدّ من خطر ارتفاع ضغط  السائلة. يجب تقليص كمّ

الدم.

ة واحدة من  تستند المعلومات على بطاقة الحقائق الغذائية إلى حصّ
ة. اُنظر إلى  المنتَج، ولكن معظم المنتَجات تحوي أكثر من حصّ

ة وعدد الحصص في المنتَج. حجم الحصّ
ة، فإنّك بالتالي تضاعف عدد السعرات  عندما تتناول ضعف الحصّ

الحرارية والعناصر بما فيها قيمة االحتياج اليومي. عندما تقارن 
ة  دْ من أنّ حجم الحصّ السعرات الحرارية والعناصر بين منتَجين، تأكَّ

. ين متساوٍ في المنتجَ

ة في المنتَج،  تجد في هذه المنطقة عدد السعرات الحرارية لكلّ حصّ
ة. الخالي من  وكذلك السعرات الحرارية من الدهون لكلّ حصّ

الدهون ال يعني بالضرورة أنّه خالٍ من السعرات الحرارية. 
قد تحوي األغذية قليلة الدسم الكثير من السعرات الحرارية، مثل 

الكاملة الدسم.
ة الواحدة تمثّل 3 قطع  عندما يُكتَب على البطاقة الغذائية أنّ الحصّ
بسكويت تعطي 100 سعرة حرارية وافترضنا أنّك تناولت 6 قطع 

تين أو تناولت ضعف العدد  بسكويت، ذلك يعني أنّك تناولت حصّ
من السعرات الحرارية والدهون.

اِستخدام البطاقة الغذائية ليس فقط للحدّ من الدهون والصوديوم، 
ة  يات وألنّها ترفع من مستو الصحّ ا لرفع المغذِّ م أيضً ولكن تُستخدَ

الجيّدة وتقي من األمراض.
بعض األميركيين ال يأخذون كفايتهم من فيتامينات أ و ج 

والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد. يجب اختيار منتَج يحوي قيمة 
عالية من هذه العناصر لسدّ االحتياج اليومي منها.

ل  ال بدّ من الحصول على تغذية تحوي سعرات حرارية، لكن يُفضَّ
يات  الحصول على أغذية تحوي سعرات حرارية مع عناصر ومغذِّ

ة. لتحصل على اختيار أكثر صحّ

قيمة االحتياج اليومي هي القائد الشامل 
ة  يات بالحصّ لمساعدتك على ربط المغذِّ

من الغذاء التي تؤثّر على مجمل النظام 
الغذائي اليومي.

يستطيع مساعدتك على تحديد ما إذا كان 
د (5%  ا في عنصر محدَّ الغذاء غنيا أو فقيرً
وأقلّ يعني أنّه فقير بالعنصر. %20 و أكثر 
يعني أنّه غني بالعنصر). تستطيع استخدام 
نسبة االحتياج اليومي لعمل بدائل غذائية 

تضيفها إلى غيرها من األغذية طوال اليوم.
ز على  رْ أنّ قيمة االحتياج اليومي تركّ تذكَّ

نظام غذائي ذي 2000 سعرة حرارية.
قد تحتاج أقلّ أو أكثر من السعرات 
الحرارية، ولكن تظلّ قيمة االحتياج 

ا. ا مفيدً اليومي مقياسً

ية لها في  ر من أنواع الكربوهيدرات، المصادر الصحّ األلياف والسكّ
الفواكه والخضروات والفاصوليا والحبوب الكاملة. وهي مفيدة في 

تقليل مخاطر أمراض القلب وتحسين أداء الجهاز الهضمي.
دة د الحبوب الكاملة بلون أو اسم مثل الحبوب المتعدّ ال تُحدَّ

نات، مثل  الً في قائمة المكوِّ أو القمح. اِبحث عن الحبوب الكاملة أوّ
القمح الكامل، الشوفان، األرزّ البنّي.

ر، لكن تستطيع المقارنة بين  د قيمة االحتياج اليومي للسكّ ال توجَ
ر بالجرام. المنتَجات بحسب محتو السكّ

روز،  ر، مثل (السكّ يجب تحديد األغذية المضاف إليها السكّ
د الجسم بالسعرات  الجلوكوز، الفركتوز، شراب الذرة) التي تزوّ

يات مثل الفيتامينات والمعادن. د في المغذِّ الحرارية، وتوجَ
نات ال من البنود األولى  ر من قائمة المكوِّ دْ من عدم إضافة السكّ تأكَّ

إلى المنتج.
ا من  غالبية األميركيين يتناولون البروتين بكثرة ولكن ليس دائمً

مصادره الجيّدة. عندما تختار غذاء يحوي البروتين، مثل اللحوم 
ة والحليب ومنتَجاته، اِجعل اختيارك  والدواجن والبقوليات الجافّ

يتّجه نحو اللحوم الصافية والمنتَجات قليلة الدسم أو خالية الدسم.
شكل (95)

Lab detective »FÉ«ª«îdG ôÑî oªdG

عند
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يـة الدهون في الوجبـة، هل هي  ظ كمّ يات علـى المنتَج السـابق. الحِ اُنظـر إلـى بطاقـة المغذِّ
ية معيَّنة من  ا ال يسـتطيع تناول كمّ يات تفيدك؟ هل تعرف مريضً ـبة؟ هل يحوي المنتَـج مغذِّ مناسِ

ا الخطوات التالية: ر أم ال؟ اِبحث متّبعً ر؟  كيف تعرف إن كان المنتَج فيه سكّ السكّ

شكل (96)

 

اِسـتعِن ببرنامـج إلكترونـي لعمـل (مسـح ضوئـي) . 1
 ،(Barcode أو QR Reader) باسـتخدام أحد برامج
يـات الموجـودة فـي منتَجيـن غذائيين  لمعرفـة المغذِّ

يتها. مختلفين، وكمّ
منتَج (2) منتَج (1)

نات: المكوِّ
 
 

نات: المكوِّ
 
 

ية . 2 ـب لمريض اليسـتطيع تناول كمّ نـات المنتَجين، أيّهما، في رأيك، مناسِ بعـد معرفة مكوِّ
ية  ر بكمّ ر؟ هل تعرف السـبب في عدم قدرة هذا الشخص على تناول السكّ كبيرة من السـكّ

كبيرة؟
 
 
 
 

äÉj uò¨ª∏d »Fƒ°†dG í°ùªdG
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ري*  ك عن مرض السكّ معلومات تهمّ
ر الدم الناجم  هي متالزمة تتّصف بارتفاع شـاذّ في تركيز سـكّ
عـن عـوز هرمـون األنسـولين، أو انخفاض حساسـية األنسـجة 

لألنسولين، أو كال األمرين.
فـات خطيـرة أو حتّى إلـى الوفاة  ري إلى مضاعَ يـؤدّي السـكّ
ري يمكنه أن يتّخـذ خطوات معيَّنة  المبكـرة. إالّ أنّ مريض السـكّ

فات. للسيطرة على المرض وخفض خطر حدوث المضاعَ
إلـى  الغـذاء  تحويـل  مشـاكل  ري  بالسـكّ المصابـون  يعانـي 
طاقـة (التمثيـل الغذائي). فبعد تنـاول وجبة الطعـام، يتمّ تفكيك 
ر يُدعى الجلوكوز ، ينقله الدم إلى جميع  النشـويات فيه إلى سـكّ

خاليا الجسم لالستفادة منه.
شكل (97)

األعراض التي توحي بهذا المرض:
ل، زيادة اإلحساس بالعطش، وتنتج  ات التبوّ زيادة في عدد مرّ
ل، التعب  عنها زيادة تناول السـوائل لمحاولـة تعويض زيادة التبوّ
، فقدان الوزن رغـم تناول الطعام بانتظام، شـهية  الشـديد والعـامّ
ة هذه  أكبر للطعام، تباطؤ شـفاء الجروح، وتغيّم الرؤية. وتقلّ حدّ
ـا، أي أنّ هناك  ر الـدم طفيفً األعـراض إذا كان ارتفـاع تركيز سـكّ

ر الدم. تناسبًا طرديا بين هذه األعراض وسكّ شكل (98)

ري هـو مركز  مركـز دسـمان ألبحاث وعـالج أمراض السـكّ
م العلمي. يقـع المركز في  سـة الكويـت للتقـدّ علمـي تابع لمؤسَّ
مدينة الكويت في منطقة شرق، اُفتُتح المركز في 6 يونيو 2006، 

ويهدف إلى:
ري.*  تشجيع البحث العلمي في مختلف جوانب مرض السكّ
ة.*  تعليم وتدريب المجتمع والعاملين في مجال الصحّ
مة.*  تطوير خدمات طبّية متقدّ شكل (99)
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شكل (100)

 

 

 

 

 É¡jƒëj »àdG (Calories) ájQGôëdG äGô©°ùdG á« qªc äÉj uò¨ªdG ábÉ£H …ƒëJ

 ’ ≈ qàM á«dÉ©dG ájQGôëdG äGô©°ùdG äGP áª©WC’G øe QòMÉa .»FGò¨dG è nàæªdG

.áæª°ùdÉH ÜÉ°ü oJ

د مد توافر الكربوهيدرات والبروتينـات والدهون في األطعمة في  ذ اسـتبانة، ثـمّ حدِّ نفِّ
المنزل.

 
 
 
 
 

á«dÉàdG á«FGò¨dG áÑLƒdG »a äÉj uò¨ªdG O uóM
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ري. ا غذائيا لمرضى السكّ ح نظامً اِقترِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ق الذكي للموادّ الغذائية. ك في حملة توعوية للتعريف بنظام التسوّ شارِ
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رة*  حافظة طعامي المبتكَ
ا، إذ إنّه من دون حفظ األغذية، يلزم  سـاعد حفظ األغذية على جعل الحياة الحديثة أكثر يسـرً
معظـم األفراد بزراعة الغذاء الخاصّ بهـم. ال يمكن نقل الغذاء من الريف إلى المدن من دون أن 
ض للفساد أو التلف بفعل اآلفات. لذلك، لم يكن من الممكن إنشاء مدن جديدة. وألنّه من  يتعرّ
يات الفائضة من الغذاء لالسـتخدام فـي الحاالت الطارئة،  ر حفظ الكمّ دون حفـظ الغذاء، يتعـذّ

ا. ا وانتشارً غالبًا ما تكون المجاعات أكثر شيوعً
ماذا سيحدث لو لم يتمّ تخزين الطعام في مكانه الصحيح؟

ل في الجدول التالي:. 1 ن الطعام؟ سجِّ أثناء زيارتك مطبخ منزلك، هل الحظت أين يُخزَّ

شكل (101)

3
1

2
4

مكان التخزين باألرقام األطعمة
توست 
علبة فول 
دجاج مثلَّج 
علبة تونا 
كيس معكرونة 
حليب طازج 
خيار 
طماطم 

ام؟ ما السبب في اعتقادك؟. 2 هل الحظت تلف الخبز أو التوست في منزلك في أحد األيّ
 

Food preservation ΩÉ©£dG ßØM

ïÑ£ªdGh ΩÉ©£dG
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1 . عـت في مكان رطـب ومظلم ودافـىء، واألخر ضِ اِفحـص قطعتـي توسـت: إحداهما وُ
ة أسبوع. عت في مكان جافّ لمدّ ضِ وُ

ل التغييرات التي تحدث على القطعتين.. 2 سجِّ
 
 
 

د شروط حفظ الطعام.. 3 حدِّ
 
 
 

ΩÉ©£dG ∞∏J
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شكل (102)

ة طويلة من دون حفظ، فإنّها تتلف.  إذا تركت األطعمة مدّ
فما الذي يسبّب تلفها؟

تسبّب البكتيريا والفطريات تلف األطعمة.
تنتشـر البكتيريـا فـي كلّ مـكان، وكذلـك الفطريـات. تنشـط 

بة والرطوبة. البكتيريا والفطريات عند توفّر الحرارة المناسِ
ا غير صالح لألكل.  البكتيريا والفطريات على الطعام بتحليله فتتلفه، ويصبح فاسدً تتغذّ

هل يمكنك حفظ أيّ نوع من األطعمة من دون أن يتلف؟

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

 .ôÑàîªdG »a OƒLƒªdG hCG Ió q«L á≤jô£H ¿ sõîªdG ô«Z hCG ±ƒ°ûμªdG ΩÉ©£dG ∫hÉæàJ ’

.∂à që°U ≈∏Y ®ÉØë∏d ,É kªFGO áÑ∏©dG ≈∏Y ¿ shóªdG I qƒÑ©dG AÉ¡àfG ïjQÉJ CGôbGh

ة أسـبوع من تاريخها، . 1 ة في داخلها لمدّ ة على أالّ تتلف المـادّ اِصنـع حافظتـك الخاصّ
 ح عليها تاريخ اإلنتاج واالنتهـاء. تحتاج إلى: برطمان، إحد مـع وضع الصقة توضّ
ة للحفظ  ـاح، إلخ...)، باإلضافة إلى مادّ المـوادّ التي ترغب في حفظها (مثل خيار، تفّ

ة قابلة لألكل بعد أسبوع. بحيث تصبح المادّ
قها في المربّع مع تدوين مالحظاتك.. 2 ر حافظتك، وألصِ صوِّ
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ر - اِحفظ*  اِختر - فكِّ
د في  عة، ومنها الفيتامينات التي توجَ يات متنوّ كمـا تعلم أنّه من الضروري أن يحوي طعامك مغذِّ
ا  الفواكه والخضراوات، لذا يجب أن تحرص على أن تأخذ مع وجبة إفطارك إلى المدرسة، قطعً
من الفواكه أو الخضراوات الطازجة لتناولها في وقت الفرصة، إالّ أنها بعد تقطيعها تتلف بسرعة. 
فما الذي يسبّب تلف األطعمة؟ وكيف تحافظ عليها من التلف حتّى تستطيع تناولها بعد فترة؟

ة أسباب لتلف األطعمة منها: هناك عدّ
ف الطعام . 1 جة يجعله يتحلّل ويتلف بفعل البكتيريا. ويُعرَ ترك الطعام من دون حفظه في الثالّ

الفاسد من تغيّر لونه أو رائحته أو طعمه.
ث بالميكروبـات العالقة بأجسـام هذه . 2 ضه للتلـوّ ا للحشـرات مـا يعرّ تـرك الطعام مكشـوفً

الحشرات، مثل الذباب والصراصير.
م في مقاومة الحشرات المنزلية.. 3 ث الطعام بالمبيدات الحشرية التي تُستخدَ قد يتلوّ

لكن كيف تحفظها من التلف؟

ة تحفظها من التلف. ع عالمة (✓) في المربّع المقابِل ألفضل مادّ احتك من التلف، وضَ اِحفظ تفّ

سكر
ماء

ملح
ليمون

شكل (103)
ر سبب اختيارك. فسِّ

 

ΩÉ©£dG ßØM
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حفظ الطعام يعني المحافظة على األطعمة من الفسـاد؛ حتّى يمكن االستفادة منها ألطول 
ة ممكنة، مع المحافظة على صفاتها الطبيعية، من حيث اللون والطعم والرائحة، وبالضرورة  مدّ

ها ما يلي: ة طرق لحفظ األطعمة من التلف، أهمّ م عدّ على قيمتها الغذائية. تُستخدَ

يعمل على وقف نشاط البكتيريا والفطريات، عن طريق 
جة، مثال (تبريد الخضار الطازجة). وضعها في الثالّ التبريد

يعمل على وقف نشاط البكتيريا وقتل معظمها، عن 
جة (الفريزر)،  د الثالّ طريق وضع الموادّ الغذائية في مجمِّ

مثال (تجميد اللحوم).
التجميد

يوقف نشاط البكتيريا والفطريات، عن طريق تبخير الماء 
ة، مثال  من األطعمة بواسطة الشمس أو آالت خاصّ

(تجفيف المشمش).
التجفيف

يوقف نشاط البكتيريا ويقضي على معظمها، من خالل 
ية كبيرة من الملح إليها، مثال (المخلّالت). إضافة كمّ التمليح

يوقف نشاط البكتيريا ويقضي على معظمها، من خالل 
ر إليها، مثال (الفواكه وصنع  ية كبيرة من السكّ إضافة كمّ

المربّى).
التسكير

ة المراد حفظها في ماء ساخن أو بخار.*  تُسلَق المادّ
ن العلب لطرد الهواء منهـا، ثمّ تُعبَّأ ويُضاف إليها *  تُسـخَّ

ا  د تبريدً بـرَّ م. ثمّ تُ ـل، وتُعقّ محلـول ملحي. بعدها، تُقفَ
ء). ئًا، مثال (تعليب البازالّ مفاجِ

التعليب

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ
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ـبة لحفـظ المنتَج  اِختـر مـا يناسـب من البطاقـات المرفَقـة، واكتبها أمـام الطريقة المناسِ
ل سبب اختالف طرق حفظ األطعمة. الغذائي، ثمّ سجِّ

التجميد التسكير
التجفيف التمليح

 

 

 

سبب اختالف طرق حفظ األطعمة:
 
 

ِ

 AÉ¡àfG ïjQÉJ øe ró scCÉJh ,äÉÑs∏©ªdG ∂FGô°T óæY G kQòM rø oc

 ¿ƒμj øjõîà∏d IO sóëªdG IôàØdG ó©H É¡qfC’ ,É¡à«MÓ°U

.∞∏à∏d kÓHÉb É¡∏NGO »a …òdG ΩÉ©£dG
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ة؟ في رأيك، أيّ الطرق التالية هي األفضل في تسجيل تاريخ انتهاء العبوّ
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ا عن الطريقة الحديثة لحفظ األطعمة. رً ا مختصَ اُكتب تقريرً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



استخالص النتائج
Draw conclusions
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يات إلى عضوية والعضوية. 1 تنقسم المغذِّ
يات المفيدة للجسم وتُصنَّف إلى دهون مشبعة وغير مشبعة. 2 الدهون من المغذِّ

نة من الكربون والهيدروجين واألكسجين. يات عضوية مكوَّ 3 الكربوهيدرات هي مغذِّ
ن  ر إلى جزيئات أصغر تكوّ ن من جزيئات كبيرة تتكسّ 4  النشا هو مركَّب كربوهيدراتي مكوَّ

ريات. السكّ
ة الدماغ والجهـاز العصبي.  ، بخاصّ 5  توفّـر الكربوهيـدرات الطاقة لجسـم الكائن الحـيّ

وتساعد على عملية الهضم وتنظّم اإلخراج وتعمل على تخفيض الدهون في الدم.
يات التي يحتاج إليها الجسم. 6 الغذاء المتوازن هو الذي يحوي جميع المغذِّ

ل الغذاء إلى طاقة وأنسجة  7  تساعد الفيتامينات على تنظيم التفاعالت الكيميائية التي تحوّ
حيّة.

يات التي يحويها المنتَج الغذائي. ية المغذِّ يات معلومات عن نوع وكمّ 8 تحوي بطاقة المغذِّ
بات عضوية تُصنَّف ضمن الكربوهيدرات، وتتميّز بشكل عامّ بطعم  ريات هي مركَّ 9  السكّ

م في األطعمة واألشربة للتحلية. حلو؛ لذلك تُستخدَ
ر الدم الناجم عن عجز  ري هو متالزمة تتّصف بارتفاع شـاذّ في تركيز سـكّ 10  مرض السـكّ

هرمون األنسولين، أو انخفاض حساسية األنسجة لألنسولين، أو كال األمرين.
 البكتيريا   ـبة والرطوبة. تتغـذّ 11  تنشـط البكتيريـا والفطريـات عند توفّـر الحـرارة المناسِ

ا، غير صالح لألكل. والفطريات على الطعام بتحليله فتتلفه ويصبح فاسدً
ا. 12 ساعد حفظ األغذية على جعل الحياة الحديثة أكثر يسرً

13  حفظ الطعام يعني المحافظة على األطعمة من الفساد؛ حتّى يمكن االستفادة منها ألطول 
ة ممكنـة، مع المحافظة علـى صفاتها الطبيعيـة، من حيث اللون والطعـم والرائحة،  مـدّ

وبالضرورة على قيمتها الغذائية.
14  طرق حفظ الطعام من التلف هي: التبريد – التجميد – التجفيف – التمليح – التسكير – 

التعليب.
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ل: السؤال األوّ
مته إلى زميلتها في المدرسة المصابة بمرض  ا غذائيا، وقدّ اِشترت نورة من الجمعية التعاونية منتَجً

ة، واكتب األسباب. ري فلم تأكله. ما السبب؟ اِقرأ البيانات على العبوّ السكّ
نات المكوِّ المعلومات الغذائية المنتَج

روز -  نات: طحينة سمسم فاخر - سكّ المكوِّ
جلوكوز - فركتوز - ملح الليمون (إي 330) 

عرق حالوة - فانيليا مكسبات طعم ورائحة 
(فانيلين) - مستحلبات - ليميثين (322)

المعلومات الغذائية
ة كوب واحد (228جم) حجم الحصّ

تين تحوي العبوة حصّ
ة الواحدة المحتو في الحصّ

سعرات الدهون 110 السعرات 250 
* المحتو اليوم %

18 %الدهون الكلّية 12 جم
15 %الدهون المشبعة 3 جم 
لة 3 جم الدهون المتحوّ
10 %الكوليسترول 30 ملجم
20 %الصوديوم 470 ملجم

10 %الكربوهيدرات الكلّية 31 جم

السبب:  

السؤال الثاني:
د رسم الهرم الغذائي بشكل صحيح. أعِ
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السؤال الثالث:
ن وجبة غذاء متكاملة. ن في الرسم التالي أطعمة لتكوّ باستخدام األلوان الخشبية، لوِّ

حليب

السؤال الرابع:
يات إلكمال الكلمات المتقاطعة. اِستعِن بالمغذِّ
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السؤال الخامس:
اِختر اإلجابة الصحيحة: 

إذا تناول أحمد غذاءه كما في الهرم الغذائي المقابِل لفترة طويلة:. 1
سيصبح بطالً رياضيا..أ
ري..ب سيعاني أمراض السكّ
ا نباتي الطعام..ج سيصبح شخصً
سيعاني مرض ارتفاع ضغط الدم..د

أيّ من الجمل التالية تمثّل فائدة البروتينات للجسم:. 2
رة وإصالحها..أ تعمل على نموّ األنسجة المتضرّ
ة الدماغ والجهاز العصبي..ب توفّر الطاقة لجسم الكائن الحيّ بخاصّ
يات الذائبة إلى الخاليا والفضالت الذائبة إلى الخارج..ج تحمل المغذِّ
ل الغذاء إلى طاقة وأنسجة حيّة..د تنظّم التفاعالت الكيميائية التي تحوّ

يات تُصنَّف على أنّها غير عضوية:. 3 مغذِّ
البروتينات.أ
الكربوهيدرات.ب
الدهون.ج
الماء.د

يات التي تمثّل الشكل التالي:. 4 المغذِّ
البروتين.أ
الكربوهيدرات.ب
الدهون.ج
الماء.د
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ها األفضل؟. 5 ري وأرادت اختيار نوع من الفاكهة التالية. أيّ سعاد مريضة بمرض السكّ
الفراولة.أ
الموز.ب
العنب.ج
التمر.د

ل، زيادة اإلحساس بالعطش، . 6 ات التبوّ شعر يوسف باألعراض التالية: زيادة في عدد مرّ
، فقدان الوزن رغم تناول الطعام بانتظام، شهية أكبر على الطعام: التعب الشديد والعامّ

دليل على إصابته بمرض السرطان..أ
دليل على إصابته بارتفاع ضغط الدم..ب
ري..ج دليل على إصابته بمرض السكّ
دليل على إصابته بمرض الكلى..د

أيّ العبارات صحيحة بالنسبة إلى تناول الخضراوات الخضراء الورقية؟. 7
يساعد الخاليا على استخدام الطاقة واألكسجين..أ
ة العظام واألسنان..ب ز صحّ يعزّ
يحمي أغشية الخاليا..ج
أساسي لتخثّر الدم ووقف النزيف..د



المشروع العلميالمشروع العلمي
Scientific ProjectScientific Project

ِاستخدام المجّسات والروبوت لحماية الناس والسّيارات من الحوادث
Using sensors and robots to protect people from car accidents  
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: تعليمات للمشروع العلمي الً أوّ

المشـروع العلمي عبارة عن إعداد مشـروع يقوم المتعلّم بالدور الرئيسـي فيه من حيث . 1
التخطيـط واإلعـداد والتنفيذ. ويقـوم معلّم الفصل باإلشـراف عليه بالتوجيه واإلرشـاد 

والمساعدة إن احتاج.
ـات والروبـوت لحمايـة الناس . 2 ـن المشـروع العلمـي موضـوع اسـتخدام المجسّ يتضمّ

والسيّارات من الحوادث، فعلى المتعلّم البحث واالستكشاف عن هذا الموضوع.
ا يكون فرديا أو ضمن مجموعة من المتعلّمين، بحدّ أقصى ثالثة.. 3 المشروع إمّ
عمل المشروع من إنتاج المتعلّم نفسه من دون كلفة.. 4
ـات والروبـوت لحمايـة النـاس . 5 أن يكـون المشـروع العلمـي حـول اسـتخدام المجسّ

والسيّارات من الحوادث.
دها معلّم الفصل.. 6 يلتزم المتعلّم بالفترة الزمنية التي يحدّ
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ثانيًا: أهداف المشروع العملي

إثارة االهتمام والفضول والرغبة لد المتعلّم في استكشاف أسرار العالم.. 1
معرفة المتعلّم بالمنهج العلمي وفهمه وتطبيقه في البحث.. 2
مسـاعدة المتعلّم فـي تطوير مهاراته في مجال االتصال ســواء أكان خطابيـا أم خطّيا أم . 3

مهاريا.
مسـاعدة المتعلّم  فـي تطوير مهارات تفسـير البيانات وتحليلها، من خـالل النتائج التي . 4

ل إليها. توصّ
عة من الموارد، مثل . 5 اِكتساب المتعلّمين مهارات البحث العلمي باستخدام مجموعة متنوّ

ت والكتب، إلخ... الشبكة العنكبوتية والمقابالت والمجالّ
يظهر المتعلّم وجود صلة بين ما يتمّ تعلّمه في الصفّ وما يحدث في الحياة الحقيقية من . 6

حوله.
ين لالطّالع على . 7 تعزيز فرص فريدة من نوعها بالنسبة إلى المعلّمين والمتعلّمين والمهتمّ

صات قام بها متعلّمون غيره واكتشافها. دة التخصّ مشاريع متعدّ
ت ونُفِّذت بطريقة تختلف عن فهمه مشـروعه العلمي . 8 دّ ف على مشـاريع جديدة أُعِ التعرّ

وعن تطبيقه.
تعزيز اسـتقاللية المتعلّم مـن خالل توفير الفرصة له بأن يأخذ المبادرة والمسـؤولية في . 9

دراسة الموضوع الخاصّ به.
10. تنمية المسؤولية والنزاهة واالنضباط والعمل الجماعي لد المتعلّمين.

11. تنمية مهارات تنظيم إدارة الوقت لد المعلّم والمتعلّم.
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ثالثًا: شروط المشروع العلمي

ح . 1 يشـتمل المشـروع العلمي على إعداد أو تصميم مشـروع علمي أو صنع نموذج يوضّ
الفكرة.

وجـود أربـع وحـدات: فكـرة الروبـوت ، تقرير المشـروع، ربـط الفكرة بحلّ مشـاكل . 2
الحـوادث، إضافـة رسـوم بيانية فـي التقرير. تمثّـل هذه العناصـر المعرفـة والمهارات 

بة طوال فترة العمل في المشروع. والنتيجة المكتسَ
حها معلّم الفصل.. 3 تكون فكرة العرض بحسب مواصفات وأبعاد وشروط سيوضّ
م المتعلّمين وتطبيق الشروط بطريقة . 4 وجود مخطَّط زمني للمعلّم يتمّ من خالله متابعة تقدّ

علمية.
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الجانب النظري:* 
تقديم تقرير من إعداد المتعلّم يلخّص فيه ما يلي:. 1

فكرة المشروع..أ
أهداف المشروع..ب
ية المشروع..ج أهمّ
مة..د األدوات والمصادر المستخدَ
ل إليها..هـ النتائج التي توصّ
الرسوم البيانية..و

ـح اآلثار اإليجابية لفكرته في قدرة الروبوت على حماية الناس والسـيّارات، ويرسـم  يوضّ
ا بيانية لحلّ مشاكل الحوادث. رسومً

مة . 2 ـات المصمَّ ال بدّ أن يكون المشـروع من عمل المتعلّم، تُمنَع المشـاريع أو المجسّ
خارجيا (تجاريا).

الجانب العملي:* 
ـات والروبوت لحماية الناس . 1 د المتعلّم فكرة المشـروع وهي اسـتخدام المجسّ يحدّ

والسيّارات من الحوادث.
ـات أو الروبـوت لحماية النـاس والسـيّارات من . 2 ـم طريقـة السـتخدام المجسّ يصمّ

ات والروبوت. الحوادث من خالل ما تعلّمه حول المجسّ
يتابـع المعلّـم المتعلّميـن في خـالل تنفيذ المشـروع، ويتابـع أيّ مشـكلة تواجههم . 3

ويساعدهم على حلّها.

ا: شروط تقديم المشروع العلمي رابعً
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تصميم مجسّ أو روبوت لحماية الناس والسيّارات من الحوادث، باستخدم الجانب العملي.
الخطوة األولى

سؤال المشروع 

وضع الفرضيات

التخطيط للمشروع ( التصميم )

اِعتماد المعلّم:  

خطوات المشروع العلمي 
ه) (االستقصاء الموجَّ
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الخطوة الثانية
تحديد األدوات والوقت للمشروع 

 
 
 

إجراء المشروع العلمي

 
 
 

كتابة النتائج والبيانات 
(جداول – رسوم بيانية)

متابعة المعلّم:  
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الخطوة الثالثة
تحليل وتفسير النتائج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متابعة المعلّم:  
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الخطوة الرابعة
اإلجابة عن سؤال المشروع وتسليمه

 
 
 
 
 
 

توصيات المعلّم
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ا فيه اإليجابيات المتوقَّعة في حال استخدام تصميمك. حً م ملفا إلكترونيا موضِّ قدِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ات والروبوت ومد فاعليتها في حماية  نظِّم حلقة نقاشية حول كيفية استخدام المجسّ
السيّارات من الحوادث.

 
 
 
 
 
 
 
 



155

GlossaryGlossary المصطلحات العلميةالمصطلحات العلمية
.(A) ز إليه بالرمز رمَ ة التيّار الكهربائي ويُ األمبير Ampere: وحدة قياس شدّ

ي فـي مراكز األرصاد م لقياس الضغط الجوّ البارومتـر Barometer: جهـاز يُسـتخدَ
ية.  الجوّ

التيّار الكهربائي Electric current: حركة اإللكترونات في الدارة الكهربائية.

الثغور Stoma: عملية خروج ودخول الغازات من وإلى النبات.

حفـظ الطعـام Food preservation: المحافظـة علـى األطعمـة من الفسـاد؛ حتّى 
ة ممكنة مع المحافظة على صفاتهـا الطبيعية، من    يمكـن االسـتفادة منها أطول مـدّ

حيث اللون والطعم والرائحة، وبالضرورة على قيمتها الغذائية.

بـات عضويـة تُصنَّف ضمن عائلـة الفحوم  ريات Carbohydrates: هـي مركَّ السـكّ
م في    الهيدروجينية (الكربوهيدرات) وتتميّز بشـكل عامّ بطعم حلو، لذلك تُستخدَ

األطعمة واألشربة للتحلية.

يـة  بكمّ د  تُحـدَّ  :Measurement of electric current الكهربائـي  التيّـار  ة  شـدّ
 اإللكترونات التي تعبر نقطة معيَّنة من الدارة في الثانية الواحدة.

ضغـط الهـواء Air pressure: وزن عمود مـن الهواء الذي يضغط على مسـاحة أيّ 
ي.  شيء بارتفاع يعادل سمك الغالف الجوّ

فرق الجهد الكهربائي Electric potential difference: هو مقدار الطاقة الكهربائية 
 الالزمة لنقل وحدة الشحنات الكهربائية بين نقطتين.
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GlossaryGlossary المصطلحات العلميةالمصطلحات العلمية
.(V) ز إليه بالرمز رمَ الفولت Volt: وحدة قياس فرق الجهد ويُ

الكهربـاء السـاكنة Static electricity: هـي الشـحنات الكهربائيـة المتراكمـة على 
 الجسم نتيجة عملية االحتكاك أو الدلك.

م للكشـف عن وجود شـحنة كهربائية  ـاف الكهربائي Electroscope: يُسـتخدَ الكشّ
 على جسم وتحديد نوعها.

الكلوروفيل Chlorophyll: هي صبغة تساعد على امتصاص الطاقة الشمسية إلتمام 
 عملية البناء الضوئي.

ر الدم  ري Diabetes: هـو متالزمـة تتّصف بارتفاع شـاذّ في تركيز سـكّ مـرض السـكّ
  الناجم عن عجز هرمون األنسولين، أو انخفاض حساسية األنسجة لألنسولين، أو 

كال األمرين.

عمليـة النتـح فـي النبـات Transpiration in plants: هي فقدان المـاء الزائد عن 
ة عوامل، مثل الرياح ودرجة الحرارة والضوء والرطوبة. م فيها عدّ  الحاجة، وتتحكّ

ر إلى جزيئات  ن من جزيئات كبيرة تتكسّ النشـا Starch: هو مركَّب كربوهيدراتي مكوَّ
ريات. ن السكّ  أصغر تكوّ
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