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المقّدمة

عزيزي الطالب..... عزيزتي الطالبة
د معلّم البشرية.... الحمد للّه ربّ العالمين والصالة والسالم على سيّدنا محمّ

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

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

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

أنّ االنتقال سيكون من المنهج القائم على المحتو إلى منهج قائم على الكفايات والمعايير.
ي مهارة االستقصاء من خالل الحوار الذي يثير التفكير العلمي لد أبنائنا   وقد أعدّ الكتاب بطريقة تنمّ
ة والطاقة - األرض والفضاء)،  المتعلّمين، حيث اشتمل الكتاب على ثالث وحدات (علوم الحياة - المادّ

هات المنهج القائم على الكفايات والمعايير  عرضت بأسلوب شائق وتنظيم تربوي فاعل يعكس توجّ
وفلسفته.

ذها المتعلّمون، وتراعي في الوقت نفسه  عة المستو، يمكن أن ينفّ  كما اشتمل الكتاب على أنشطة متنوّ
ا توضيحيةً معبرةً عن الموضوعات في الوحدات  الفروق الفردية بينهم، باإلضافة إلى تضمين المحتو صورً

التعلُّميَّة، مع حرص الكتاب على التقويم البنائي في وحدات تعلُّميَّة مختلفة.
ية اكتساب المتعلّم المنهجية العلمية في التفكير والعمل، وإتقانه مهارات    وأكّدت فلسفة الكتاب على أهمّ

عقلية وعملية ضرورية على سبيل المثال (األنشطة والتجارب العملية واألثراء) والتي تساهم في تعميق 
المعرفة العلمية لد المتعلّم واكتسابه المهارات اليدوية في مجال العلوم والتقنية، باإلضافة إلى تنمية ميوله 

واتّجاهاته اإليجابية نحو العلم والعلماء فقد حرصت على ربط المحتو بالموادّ األخر مع واقع حياة 
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

 ونأمل من أولياء أمور المتعلّمين أن يوفّروا الجوّ المناسب لتحصيل أبنائهم.
اة منه، ويفيد أبناءنا المتعلّمين لما فيه  قنا بتقديم كتاب يحقّق األهداف المتوخّ  كما نأمل أن نكون قد وفّ

مها وازدهارها. الخير لبالدنا وتقدّ
واللّه نسأل التوفيق والسداد وآخر دعوانا

أنّ الحمد للّه ربّ العالمين
المؤلّفون





وحدة
علوم الحياةعلوم الحياة
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الوحدة التعّلمية الثانية:
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Ecosystem and biodiversity  النظام البيئي والتنّوع األحيائي
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Ecological balance  التوازن البيئي

Evironmental problems   المشكالت البيئية من حولنا
around us
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قال تعالى:
   � ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ �
سورة األعراف : ٥٦

ناته واألنهـار والبحيرات والمحيطات،  إنّ سـطح األرض وما فوقه وما تحتـه، والهواء ومكوِّ
ن البيئـة. وهذه  والتربـة ومـا يعيـش عليها من إنسـان وحيـوان ونباتـات، كلّ هـذه العناصـر تكوّ
نات سـواء أكانت حيّة أم  ا، واإلنسـان يعتمد على هذه المكوِّ نـات تعتمـد على بعضها بعضً المكوِّ

غير حيّة.

ô uμa
 áÄ«ÑdG äÉf uƒμe πYÉØàJ ∞«c

?É k°†©H É¡°†©H ™e

ô uμa
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ô uμa
 á q«ëdG äÉæFÉμdG ∞«°†J GPÉe
?É¡æe òNCÉJ GPÉeh ?áÄ«ÑdG ≈dEG

ô uμa
 CGô£J ób »àdG äÓμ°ûªdG »g Ée

 É¡¡LGƒj ∞«ch ?áÄ«ÑdG ≈∏Y
?¿É°ùfE’G

e

Life Science علوم الحياة

EcosystemEcosystem النظام البيئي النظام البيئي



15

دة كما في الشكل (1)، فيتفاعل معها النمل بطريقة ما. نات متعدّ تحتوي بيئة النمل على مكوِّ
 نات أخر ة بها وتتشـارك الحيّز نفسـه مع مكوِّ كذلـك تعيش باقـي الكائنات الحيّة في بيئة خاصّ
ن؟ وما هي أنواع البيئات  ا؟ وماذا تُكوّ نات؟ وكيف تتفاعل مع بعضها بعضً فيها. ما هي هذه المكوِّ

المختلفة على سطح األرض؟ 

شكل (1)

ل مشاهدتك. نات تربة حديقتك المدرسية، ثمّ سجِّ صنِّف مكوِّ

شكل (2) نات غير حيّة مكوِّ نات حيّة مكوِّ
ا في الحديقة. فْ كيف تتفاعل هذه األجزاء مع بعضها بعضً ناقِش زمالءك، ثمّ صِ

 
 

Ecosystem and biodiversity »FÉ«MC’G ´ qƒæàdGh »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG

á°SQóªdG á≤jóM »a IÉ«ëdG
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نات التي ستضعها مع سمك الزينة حتّى تكون  اُكتب المكوِّ
نات الحيّة  ـر اختيارك لهذه المكوِّ ـب. فسِّ في موطن طبيعي مناسِ

وغير الحيّة.
 
 

شكل (5)
ع في الصحراء التجمّ

شكل (3)
موطن طبيعي للبطّ

شكل (4)
المجموعة البيئية في بيئة الحشائش

فـي النظام البيئـي، تتفاعـل الكائنات الحيّة مـع بعضها 
ا، وكذلك مع األشياء غير الحيّة أو التي كانت حيّة. إنّ  بعضً
نـات الحيّة وغيـر الحيّة تتواجد كلّهـا في مكان  هـذه المكوِّ
دّ  عَ ى النظـام البيئي، كما شـاهدتها في تربـة الحديقة. تُ يُسـمّ
الصحـراء أو الغابـة أمثلـة على مواطـن طبيعيـة تعيش فيها 
أنواع مختلفة من الكائنات الحيّة. كما نر في الشـكل (3) 
أنّ البطّ يقضي معظم وقته في البحيرة أو بالقرب منها، وهذا 
دّ موطنها الطبيعي. فالمكان الذي يعيش فيه الكائن الحيّ  عَ يُ

ى الموطن الطبيعي. يُسمّ

لكلّ كائن حيّ دور مختلف يقوم به في موطنه الطبيعي، 
. تساعد هذه المجاالت  ى مجال الكائن الحيّ وهذا ما يُسـمّ
ع الكائنات الحيّة فـي الموطن الطبيعي.  المختلفـة على تنوّ
ة تجمعات الكائنات  إنّ الموطـن الطبيعي الواحد يضمّ عـدّ
عـات الكائنـات الحيّة التـي تعيش في  ى تجمّ الحيّـة. تُسـمّ

منطقة واحدة المجموعة البيئية.

ó«©°S »©«ÑW øWƒe
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شكل (6)

ـا أن تكون  تختلـف البيئـات الحيوية على سـطح األرض؛ فإمّ
فـي بيئـة المـاء أو فـي بيئة اليابسـة. ما هـي هـذه البيئـات الحيوية 
المختلفـة؟ ومـا هي أنـواع الكائنـات الحيّة التي تعيـش فيها؟ هل 

رأيت الحيوان في الشكل (6) من قبل؟ أين يعيش باعتقادك؟

ة الجليد القطبي قمّ
التندرا

الغابات المخروطية الشمالية (التايغا)
األراضي العشبية والسافانا
الغابات المطيرة المدارية األراضي العشبية المعتدلة

الصحراء

األيّل

الجمل

غزال الصنوبرأشجار 
المها

آكل 
النمل

األسودالدبّ 

الفيل

البطريق

النمر

القطبيالدبّ 
1

2
3

4567
8

9
10

11

الوحشيالحمار 

أنا أسكن في البيئة الحيوية.  * 
فِ البيئة الحيوية التي تعيش فيها.  *  صِ
د رقم الكائن الحيّ في البيئة الحيوية التي يعيش فيها على الخريطة.*  حدِّ
 *. فِ البيئة الحيوية التي تعيش فيها الكائنات الحيّة بحسب رقم الكائن الحيّ صِ

7 4 1
8 5 2
9 6 3

ر سبب اختالف البيئات الحيوية للكائنات الحيّة المختلفة.*  فسِّ
 

?»æÑ°SÉæj …òdG »©«Ñ£dG »æWƒe ƒg Ée
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ا باختالف في أنواع الكائنات الحيّة التي تعيش فيها. يكون االختالف في البيئات مصحوبً
فهنـاك عالقة وثيقة بين الكائن الحـيّ والموطن الذي يعيش فيه، وهذا االرتباط بين الكائن الحيّ 
نات الحيّة وغيـر الحيّة. فمـا العملية التي تقوم بهـا النباتات في  وبيئتـه يخلـق تداخالً بيـن المكوِّ
البيئة؟ ماذا تأخذ النباتات من البيئة وما الذي تضيفه إليها من خالل هذه العملية؟ وهل لها عالقة 

بعملية التنفّس لد الكائنات الحيّة؟ 

شكل (7)

الخروف يتنفّس

تقوم النباتات بعملية البناء الضوئي

  

 
 

اُكتب، على الصورة، ماذا يضيف الكائن الحيّ إلى البيئة، وماذا يستهلك منها.* 
نات الحيّة وغير الحيّة في الموطن البيئي.*  هناك   بين المكوِّ

»Fƒ°†dG AÉæÑdGh ¢ù qØæàdG Éà«∏ªYh áÄ«ÑdG
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ية سـقوط  ع البيئـات الحيويـة علـى سـطح األرض باختـالف درجة الحـرارة وكمّ تتنـوّ
األمطـار. فمنها مـا يكون على اليابسـة مثل الغابـات المدارية المطيرة، األراضي العشـبية، 
األراضي العشـبية المعتدلة، التنـدرا، التايغا والجليد القطبي، ومنها مـا يكون في الماء مثل 

األنهار، األفالج، البحار، المحيطات، البحيرات، البرك والمستنقعات.
ح الصور التالية البيئات الحيوية المختلفة على سطح األرض. توضّ

الغابات المدارية المطيرة
أشجارها كثيفة، غزيرة األمطار، تتميّز 
ـط الحـرارة اليومية طوال  بثبات متوسّ

ام السنة. أيّ

شكل (8)

شكل (9)

األراضي العشبية (السافانا)
أعشـابها طويلة، تقـلّ أو تنعـدم فيها 
األشجار. يتواجد أفضل نماذجها في 
أفريقيـا حيـث تكثر الحيوانـات آكلة 

األعشاب.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ
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األراضي العشبية المعتدلة
مـن  الداخليـة  المناطـق  فـي  منتشـرة 
ات. تمثّل المناطـق االنتقالية بين  القـارّ

الصحار والغابات المعتدلة.
شكل (10)

شكل (11)

التندرا
الثلـج  ويغطّيهـا  صغيـرة  أشـجارها 

ام السنة. والجليد معظم أيّ

شكل (12)

الغابات المخروطية (التايغا)
تحمـل  إبريـة  بـأوراق  أشـجارها  تتميّـز 
المخاريط، وتنمو في المناطق الشـمالية من 
الكرة األرضية التي تتّصف بشتاء بارد طويل 

كثير الثلوج وصيف قصير.

شكل (13)

الجليد القطبي
عتبَـر أبـرد مـكان على وجـه األرض،  يُ
وتعيـش غالبية الحيوانـات في القطب 
الشمالي أكثر منه في القطب الجنوبي.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ
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ا  عً ن تجمّ دة التي تكوّ ا أنواع الكائنـات الحيّة المتعدّ حً ا لبيئة صحراوية موضِّ ـم نموذجً صمِّ
ومجموعة بيئية.

.á≤jóëdG áHôJ äÉf uƒμe øY åëÑdG AÉæKCG äGRÉ qØ≤dG AGóJQG ≈∏Y ¢UôMpG
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د مصادر  ية تعدّ ا أهمّ دً ح أنواع الكائنات الحيّة في نظام بيئي معيَّن، محدِّ ا يوضّ اُكتب تقريرً
الغذاء لنوع معيَّن من الكائنات الحيّة.
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ل أن تخرج من المنزل من دون أن تتناول وجبة اإلفطار، بمَ ستشـعر؟ هل ستكمل يومك  حاوِ
من دون طعام؟ لماذا؟ إنّ الكائنات الحيّة تحتاج إلى مصدر طاقة لكي تعيش وتنمو. ما هو مصدر 
نتِج طاقتها وغذاءها بنفسـها؟ الطاقـة الرئيسـي للكائنـات الحيّة؟ وما هـي الكائنات الحيّة التـي تُ

وما هي الكائنات الحيّة التي تعتمد على غيرها كمصدر طاقة؟ وهل للكائنات الحيّة عالقة ببعضها 
ا في النظام البيئي؟ بعضً

د منهما المطلوب في الجدول. أمامك بيئتان قام اإلنسان ببنائهما. حدِّ

بيئة رقم (2)بيئة رقم (1)

بيئة رقم (2)بيئة رقم (1)

  كائن منتِج يصنع الغذاء

  كائن مستهلِك يأكل النباتات

  كائن مستهلِك يأكل الحيوانات

Charge your energy ∂àbÉW øë°TpG

áμp∏¡à°ùªdGh áépàæªdG á q«ëdG äÉæFÉμdG
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ô uμa
 äÉæFÉμdG êÉàëJ nΩ’EG

?áq«M ≈≤Ñàd AGò¨∏d áμp∏¡à°ùªdG

ô uμa
 á q«ëdG äÉæFÉμdG êÉàëJ nΩ’EG

?ÉgAGòZ ™æ°üàd áépàæªdGG

ل الكائنـات المنتِجة للغذاء،  إنّ الحيـاة علـى األرض تعتمد على طاقة الشـمس، إذ تحوّ
ر،  نة على شـكل غذاء (سـكّ ة من الشـمس إلـى طاقة مختزَ دّ مثـل النباتـات، الطاقة المسـتمَ
ا منه في أجزاء النبتـة. إنّ الكائنات الحيّة  نشـا). تسـتخدم النباتات هذا الغذاء وتختـزن بعضً
ى الكائنات  التي تسـتخدم ضوء الشـمس لتصنع الغذاء من الماء وثاني أكسيد الكربون تُسمّ

المنتِجة شكل(14-أ).
ـرة أو غير  تأتي الطاقة التي تحصل عليها الكائنات المسـتهلِكة من النباتات بطريقة مباشِ
ـرة، إذ تحصل آكالت النباتات على الطاقة مباشـرة من النباتـات، بينما تحصل آكالت  مباشِ
دّ  عَ اللحوم على الطاقة من النباتات بطريقة غير مباشـرة، أي عندما تأكل آكالت النباتات. وتُ
آكالت النباتـات واللحوم كائنات مسـتهلِكة، وهي الكائنات التي تسـتهلك الكائنات الحيّة 

األخر لتأمين غذائها شكل(14-ب).

(ب)شكل (14)(أ)

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ
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ها في تسلسل يبيّن انتقال الطاقة (الغذاء).. 1 عْ اِختر الكائنات الحيّة من البيئتين التاليتين، وضَ

13 2

134 2

134 2

ر.. 2 هل وضعت كائنًا حي�ا في أكثر من تسلسل واحد؟ فسِّ
 

عْ ما الكائنات الحيّة التي سيكون عددها أكبر في البيئتين السابقتين؟. 3 توقَّ
 

á©«Ñ£dG ¿ƒfÉb
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ا تبيّن انتقال الطاقة من كائن حيّ إلى آخر في النظام البيئي الصحراوي.. 4 اُرسم أسهمً

ماذا تالحظ على األسهم؟* 
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م  إنّ الطاقـة تنتقل من كائن حيّ إلى آخر في النظام البيئي. فالرسـوم البيانية التي تُسـتخدَ
ى السلسلة الغذائية. يات من كائن حيّ إلى آخر تُسمّ إلظهار كيفية انتقال الطاقة والمغذِّ

ويتبيّـن أنّ عدد الكائنات الحيّة المنتِجة للغذاء يفوق عدد الكائنات المسـتهلِكة للغذاء، 
ـنَ الكائنات  وعـدد الكائنـات آكالت النباتـات يفـوق عـدد الكائنـات آكالت اللحـوم. فمِ

المستهلِكة في النظام البيئي ما يمثّل الفريسة ومنها ما يمثّل المفترِس.
نةً  دة مكوِّ تترابط السالسـل الغذائية المختلفة فـي النظام البيئي فينتج عنها عالقـات معقَّ
الشـبكة الغذائية التي هي عبارة عن تداخل السالسـل الغذائية كلّها في مجموعة بيئية معيّنة. 
تُظهر الشبكة الغذائية بوضوح كيف تعتمد الكائنات الحيّة على بعضها ويفوق عدد األسهم 
الموجودة في الشبكة الغذائية عدد األسهم الموجودة في السلسلة الغذائية، حيث إنّ األسهم 

تظهر العالقات بين الكائنات الحيّة.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

O

اِبحث عن مجموعة من أسماء بعض الكائنات الحيّة في بيئة الكويت الصحراوية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. qôÑdG ≈dEG á∏MôH ∂eÉ«b óæY »YÉaC’G øe ÜGôàb’G QòMpG
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شكل (15)

لقد تعلّمـت أنّ الكائنات الحيّة في البيئة تتفاعل مع 
ا. ولكن ما الـذي قد يحدث عند إزالة أحد  بعضهـا بعضً
ع  عتبَر التنوّ أنواع الكائنات الحيّة من النظام البيئي؟ هل يُ
ا  ا أم مضر� ا جيّدً في الكائنات الحيّة فـي النظام البيئي أمرً

ر. بالبيئة؟ فكِّ

عْ دائرة حول االختالفات الستّة بين الصورتين اللتين تمثّالن البيئة البحرية. ضَ

توقّع ما سيحدث في الصورة عند الجهة اليمنى بعد فترة من الزمن.* 
 

ر توقّعك.*  فسِّ
 
 

ع في الكائنـات الحيّة في النظـام البيئي يخلق   فـي البيئة، بينما  نسـتنتج أنّ التنـوّ
يؤدّي نقص أحد عناصر النظام البيئي إلى حدوث   في البيئة.

Ecological balance »Ä«ÑdG ¿RGƒàdG

?áqà°ùdG äÉaÓàN’G Ée
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شكل (16)

بدأ اإلنسان يستوطن بيئات مختلفة، فبنى 
المدن على بيوت كائنات حيّة أخر موجودة 
فـي البيئة الطبيعيـة. نالحظ أنّ هنـاك تغيّرات 
عديدة تطرأ على البيئة كما في الشـكل (16)، 
مثـل تناقص أعداد بعض الكائنات الحيّة التي 
واألرانـب،  كالغـزالن  اإلنسـان،  يصطادهـا 
سـة  ؤ بعض الكائنات المفترِ ما أدّ إلـى تجرّ

على اإلنسـان ودخولها في سلسـلته الغذائية، كالدببة والنمور، وإلى نقـص عدد الفرائس وزيادة 
سة. عدد الكائنات المفترِ

شكل (17) اِنقراض أنواع الكائنات الحيّة
السنوات
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ما سبب الخلل البيئي الذي حدث في المثال السابق (شكل 16)؟* 
 

 فـي رأيـك، هل لإلنسـان دور فـي اختفاء بعـض الكائنـات الحيّة مـن مواطنهـا الطبيعية؟ * 
ر من خالل الرسم البياني. فسِّ

 

√ó©Hh ¿ qóªàdG πÑb á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG
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ما التوصيات التي تقترحها إلعادة التوازن البيئي؟* 
 
 

ا في النظام البيئي يمكن أن يعطّل الشـبكة  ا واحدً رً ا أو تغيّ اآلن، تسـتطيع أن تر كيف أنّ نقصً
الغذائية. فاختفاء أو زيادة كائن حيّ واحد في الشـبكة الغذائية يؤدّي إلى خلل في التوازن البيئي، 

ع في الكائنات الحيّة، نتجت تغيّرات في النظام البيئي إلعادة التوازن. وكلّما قلّ التنوّ

\

ـا أثر اإلخالل بأحد عناصر البيئة على  حً ا لنظام بيئي باسـتخدام صور، موضِّ م نموذجً صمِّ
الكائنات الحيّة.

.πëædG á q«∏îH åÑ©J ’
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ع في  ا إلـى هرم الغـذاء (التنوّ يًا الكمّ والكيف مسـتندً ـا غذائي�ـا لإلنسـان مراعِ ـم نظامً صمِّ
المصادر الحيوانية والنباتية).
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إنّ اهتمامنا اليوم باألرض وبيئاتها الطبيعية، سيؤثّر بشكل كبير على العالم الذي نعيش فيه في 
تاحة  د نوع الطعام وجودة الحياة المُ السـنوات العشـرين أو الخمسين القادمة. وهذا األمر سـيحدّ
ة الحفاظ على األرض من المشكالت التي قد تخلّ في  لنا في السنوات القادمة. لذلك تُعتبَر مهمّ

ا لكلّ إنسان. ا جد� ا هام� توازنها أمرً

نات، من خالل المصادر  د اآلثار المترتّبة على المشكالت المتعلّقة بالبيئة بما فيها من مكوِّ حدِّ
المختلفة.

اآلثار المشكالت
 
ر  التصحّ
 
ردم الشواطئ 
 
اِستنزاف التربة 
 
الزحف العمراني 
 
الرعي الجائر 

ô uμa
 ∫ÓNE’G øY âéàf »àdG á«Ä«ÑdG äÓμ°ûªdG QÉKBG ¢†©H ≈∏Y âa qô©J ¿CG ó©H

?äÉj qóëàdG ∂∏àd qπM »a ô qμØJ ¿CG ∂æμªj πg ,»Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG äÉf uƒμªH

Environmental problems around us ÉædƒM øe á«Ä«ÑdG äÓμ°ûªdG

á«Ä«ÑdG äÉj qóëàdG
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تحتـاج التربـة إلى موادّ عضوية تحـوي العناصر الغذائيـة لتكون صالحة لنمـوّ النباتات فيها. 
ولكن من أين نأتي بهذه العناصر إلصالح التربة التالفة؟

يات؟*  راقِب محتويات سلّة المهمالت في مطبخ منزلك. ما النفايات التي تحتوي على مغذِّ
 

م تجربـة إلعادة العناصـر الغذائية المهدورة فـي النفايات والتي تأتـي من كائنات  ـر وصمِّ فكِّ
ب! يات. جرِّ كانت حيّة إلصالح التربة الفقيرة بالمغذِّ

ى الموادّ العضوية. تحتوي هذه الموادّ على  إنّ الموادّ التي تأتي من الكائنات بعد موتها تُسـمّ
ـا، مثل بقايـا الفواكه أو الخضـار أو أجزاء من  كربوهيـدرات أو بروتيـن أو دهـون أو جميعهـا معً
كائنات كانت حيّة كاللحوم أو العظام. وتتحلّل هذه الموادّ العضوية بفعل الكائنات الحيّة الدقيقة 
ف   عليها لتنمو وتكبر. وفي أثناء هذه العملية، تعيد العناصـر الغذائية إلى التربة. تُعرَ التـي تتغـذّ
هذه الكائنات الحيّة التي تساعد على تفكيك الكائنات الميتة ومخلَّفات الكائنات الحيّة وتحليلها 
يات الكافية لنموّ النباتات. ومن  بالمحلِّـالت. من دون المحلِّالت، لن تحتوي التربة علـى المغذِّ
ا الموادّ غير العضوية فال تتحلّل  األمثلة على المحلِّالت نذكر بعض أنواع البكتيريا والفطريات. أمّ

ا في البيئة. في التربة من خالل المحلِّالت، بل تبقى فترة طويلة جد�

áHôàdG ìÓ°üà°SpG
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ب  يحتاج اإلنسان إلى مساكن ليعيش فيها. ولكي يبني مسكنه، يجب أن يختار المكان المناسِ
القريب من األراضي الخصبة. ولتسهيل توافر الغذاء والماء، بدأ اإلنسان بالزحف على األراضي 
الزراعية. لكن كيف يمكن لإلنسـان أن يعيش من دون أن يؤثّر على النظام البيئي ويتسـبّب بموت 
الكائنـات الحيّـة وانقراضها وتلف التربة الخصبة؟ كيف يمكن أن نعيـش ونحافظ على البيئة في 

الوقت عينه؟

ا لتجعل مدينتك صديقة للبيئة. ح مشروعً اِقترِ
دة: البناء الرأسـي - طاقة الرياح - الطاقة الشمسية - البيوت الزجاجية - الحدائق  كلمات مسـاعِ

المعلَّقة - ترشيد استهالك الماء - إعادة تدوير النفايات - معالجة الماء المستهلَك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ô uμa
 ´QGõªdG ∫ƒM ó nLƒj Ée »a ∂dòch ,âjƒμdG áæjóe ∫ƒM ó nLƒj Ée »a ô uμa ,¿B’G

?´QGõªdG ≈∏Y ô qKDƒ«°S πgh ?∂àæjóe ≈∏Y ∂dP ô qKDƒ«°S πg .IôaƒdG á≤£æe »a

áÄ«Ñ∏d á≤jó°U »àæjóe
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ر  يـات كبيرة من النفايات من مدينة الكويت، تُعتبَر دخيلة على البيئة وال تختفي. فكِّ تخـرج كمّ
ية الغبار القادمة من الصحراء إلى المدينة والمزارع. في طريقة تعتمدها لتقليل كمّ

شكل (18)

لِ اقتراحك لوقف زحف التربة إلى داخل المدن والمزارع. سجِّ
 
 
 
 
 

ل المسـاحات الخضراء الخصبة إلى مسـاحات فقيرة بالحياة النباتية والحيوانية،  إنّ تحوّ
ل يحدث بسبب تلف التربة الخصبة، كما  ر. وهذا التحوّ ى التصحّ يحدث نتيجة ظاهرة تُسـمّ
ر ألسـباب طبيعية، مثل ارتفـاع درجة الحرارة وقلّـة األمطار وزيادة  تحدث مشـكلة التصحّ
كة  األمـالح في التربة، مـا يؤدّي إلى تقليل خصوبتها. كلّ هذه األسـباب تجعـل التربة مفكَّ
وقابلـة للزحف على المسـطَّحات الخضراء بحيث تُتلَف خصوبتهـا، أي قدرتها على إنتاج 

ع الحيوي. المحاصيل الزراعية، ما يؤثّر على التنوّ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

QÉÑ¨dG i qóëàæd



36

شكل (20)شكل (19)
اِسـتنزاف التربـة الزراعيـة يمكـن أن يحدث بسـبب 
الممارسـات الزراعية الخطأ. ويمكـن التغلّب عليها 
باستبدال األسمدة الكيميائية بأسمدة عضوية، وعدم 

استخدام المبيدات الحشرية.

ي على األراضي  الزحـف العمراني هو أن يتمّ التعـدّ
الزراعيـة الخصبـة وبنـاء مسـاكن اإلنسـان عليهـا. 
ويمكـن التقليـل منـه ببنـاء المبانـي بشـكلٍ عمودي 

وعدم البناء في األماكن الزراعية.

شكل (21)
الرعـي الجائـر هـو اإلفـراط في رعي الماشـية مـا يؤثّر 
علـى المروج الخضراء، وبالتالي يؤدّي إلى تعرية التربة 
ر. ويمكن التغلّب عليه من خالل تحديد أسوار  والتصحّ

دها. حول أماكن الرعي، ووضع لوحات إرشادية تحدّ
أحيانًا ينقل اإلنسان بنفسه التربة إلى مناطق ال توجد فيها تربة، كالشواطئ التي يقوم بردمها 
بغرض االسـتفادة من مسـاحات إضافية على الساحل للسـياحة أو لتوسيع المساحة األرضية، 
وحماية المنشآت المبنية على الشاطئ. ومثال على الشواطئ المردومة في دولة الكويت شاطئ 

الشويخ، فهل لهذا الردم تأثير على البيئة البحرية؟ وما هي اآلثار المترتبة على ذلك؟ اِبحث.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ
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ا  ح فيها اآلثار السـلبية لردم الشـواطئ على البيئة البحرية مسـتخدمً ـم حملة توعوية توضّ صمِّ
المعلومات التالية.

يتغيّر اتّجاه التيّار 
البحري، ما يؤدّي إلى 
ي نسبة الملوحة.تغيير في نسبة الملوحة.

تقلّل منطقة المدّ والجرز 
من إنتاجية بيوض األسماك 

واألصداف البحرية.
من إن
و

يموت المرجان والعوالق 
الحيوانية والنباتية بسبب 

حجب الضوء عنها.

يمو
الح
ح

تفقد البيئات الطبيعية 
األسماك والسالحف 

والطيور.

تغ

تفقد البيئات الطبيعية 

ثة  ث الرمال الملوَّ تُلوِّ
الشواطئ وتقتل الكائنات 

الحيّة البحرية.

ما هي خطّتك للحملة التوعوية؟
 
 
 
 
 
 

áfƒaóªdG ÅWGƒ°ûdG
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ح اآلثار السلبية على البيئة البحرية (جون الكويت) الناتجة من رمي المخلّفات. وضّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.∂àæjóe ÅWÉ°T áaÉ¶f ≈∏Y ß paÉM
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اِبحث عن مشاريع صديقة للبيئة واشرح كيف يمكن تطويرها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



استخالص النتائج
Draw conclusions

40

ـا في النظام البيئـي، وكذلك بينها  1  يحـدث التفاعـل بين الكائنـات الحيّة مع بعضها بعضً
وبين األشياء غير الحيّة أو التي كانت حيّة. إنّ هذه األجزاء الحيّة وغير الحيّة الموجودة 

ى النظام البيئي. كلّها في مكان ما تُسمّ
ع البيئات الحيوية على سـطح األرض، فمنها ما يكون على اليابسـة، ومنها ما يكون  2  تتنوّ

ا في أنواع الكائنات الحيّة. ع اختالفً في الماء، ويسبّب هذا التنوّ
ى الكائنات الحيّة التي تستخدم ضوء الشمس لتصنع الغذاء من الماء وثاني أكسيد  3  تُسـمّ

الكربون الكائنات المنتِجة.
ى الكائنات الحيّة التي تسـتهلك الكائنات الحيّة األخر لتأميـن غذائها الكائنات  4  تُسـمّ

المستهلِكة.
يات من كائن حيّ  م إلظهار كيفية انتقال الطاقة والمغذِّ ى الرسوم البيانية التي تُستخدَ 5  تُسمّ

إلى آخر السلسلة الغذائية.
6  تُعـرف الشـبكة الغذائية بأنّها تداخل السالسـل الغذائية كلّها فـي مجموعة بيئية، ويظهر 

ا. فيها بوضوح كيف أنّ الكائنات الحيّة تعتمد على بعضها بعضً
ع في الكائنات الحيّة في النظام البيئي توازنًا في البيئة، بينما يؤدّي نقص أحد  7  يخلق التنوّ

عناصر النظام إلى حدوث خلل في البيئة.
ل المسـاحات الخضـراء الخصبـة إلـى مسـاحات فقيـرة بالحيـاة النباتية  8  يحـدث تحـوّ

ر. ى التصحّ والحيوانية بسبب ظاهرة تُسمّ
ي علـى األراضـي الزراعية الخصبة وبناء مسـاكن  9  يُعـرف الزحـف العمراني بأنّـه التعدّ

اإلنسان عليها.
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ل: شمسالسؤال األوّ

ضفدع
أبو ذنيبة

يعسوب

حلزون

نباتات عشبية

سمكة

اِختر اإلجابة الصحيحة من العبارات 
التالية بوضع إشارة (✓) أمامها:

الجزء غير الحيّ في الشكل السابق هو:. 1
 الضفدع السمكة الشمس النباتات

الموطن الطبيعي ألبي ذنيبة هو:. 2
 جذع الشجرة اليابسة الماء العشب

الشكل السابق يمثّل:. 3
ا عً ا بيئي�ا مجموعة بيئية تجمّ  موطنًا طبيعي�ا نظامً

كلّ الكائنات التالية هي منتِجة ما عدا:. 4
 الحلزون الطحالب النباتات العشبية الحشائش

الكائن الحيّ الموجود بأعداد كبيرة في البيئة السابقة هو:. 5
 الحشرات الضفادع األسماك النباتات

إذا تمّ اصطياد جميع الضفادع في البيئة السابقة فإنّه:. 6
 يقلّ عدد الحشرات. يزداد عدد الحشرات.

 يزداد عدد النباتات. يزداد عدد أبي ذنيبة.
كلّ الموادّ التالية هي عضوية ما عدا:. 7

 الصخور الحشرات السمكة النباتات الميتة
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السؤال الثاني:
أكمل خريطة المفاهيم للنظام البيئي:

النظام البيئي

نات حيّة مكوِّ

الماء

السؤال الثالث:
قارن بين البيئات الحيوية التالية:

األراضي العشبية وجه المقارنة
(المعتدلة)

األراضي العشبية 
(السافانا)

الغابات المخروطية 
(التايغا)

الخصائص

اِسم كائن حيّ يعيش فيها
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السؤال الرابع:
ا إلى الرسم التالي: ب عن السؤال مستندً أجِ

الوفرة

المناطق التي تحتوي على نباتات في الكويت
ما هي المشكالت البيئية التي قد تواجه المناطق الزراعية في دولة الكويت؟

 
 
 

السبب:
 





NOx

CO الحبيبات

الوحدة التعّلمية الثانية

التلّوثالتلّوث
PollutionPollution

 Pollution and ecological   التلّوث واختالل التوازن البيئي
imbalance

Acid rain  األمطار الحمضية

Global warming  ِارتفاع درجة حرارة األرض

بات العضوية المتطايرة SO2 المركَّ
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ع ويسـكن بيئات جديدة بحثًا عن الموارد، ومع دخوله إلى هذه البيئات بدأ  بدأ اإلنسـان يتوسّ
ن  نات البيئة الحيّـة وغير الحيّة، حتّى أنّ إضافة أيّ مكوِّ ا على مكوِّ يغيّـر فيهـا. وهذا التغيّر أثّر كثيرً

ر. ر أو غير مباشِ جديد إلى البيئة من خالل نشاطات اإلنسان سيكون له تأثير مباشِ

ô uμa
?É¡«∏Y §≤°ùJ »àdG äÉJÉÑædG QÉ£eC’G πà≤J ∞«c

ô uμa
?áÄ«ÑdG ≈∏Y ô qKDƒJ »àdG I qQÉ°†dG qOGƒªdG »g Ée

ô uμa
?¢VQC’G IQGôM áLQO ≈∏Y CGô£J »àdG äGôq«¨àdG Ée

ô uμa
?¬àÄ«H »a äÉjÉØædG ™e ¿É°ùfE’G ± qô°üàj ∞«c

e

Life Science علوم الحياة

PollutionPollution التلّوث البيئي التلّوث البيئي
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شكل (22)

هنـاك مـوادّ إضافية قد تدخل على البيئـة الطبيعية 
وتغيّر فيها، وقـد تصدر هذه الموادّ اإلضافية بغالبيتها 
عـن نشـاطات اإلنسـان. هل سـيؤثّر هـذا التغيّر على 
مواقـع  هـل  الحيّـة؟  وغيـر  الحيّـة  البيئـة  نـات  مكوِّ
المطـارات في الكويت قريبة أم بعيدة من المدن؟ هل 
تؤثّـر مسـافة مواقـع المطـارات على حياة اإلنسـان؟ 
لماذا؟ هل الحظت حدوث تغيّرات في البيئة البحرية 

الطبيعية في الكويت؟ هل الحظت ظاهرة نفوق األسـماك على سـاحل الخليج العربي؟ ما سبب 
ذلـك؟ لمـاذا تفرض الـدول قوانين صارمة على ناقـالت النفط التّباع شـروط األمان وعدم ترك 
ب إلى البحر؟ كذلك لماذا تمنع الدول رمي النفايات في الحدائق؟ هل تسمح الدول  النفط يتسرّ
ة  بإجراء حفالت الشـواء على الشـواطئ وفي الحدائق؟ ماذا يحدث للنظام البيئي عند وجود مادّ
ر الكائنات الحيّة؟ ما  دخيلـة فيـه؟ ما المـوادّ التي قد تتواجد في األنظمـة البيئية وتؤدّي إلى تضـرّ

الموادّ الدخيلة التي قد تتواجد في الماء والهواء واليابسة؟

ف الضرر الذي قد يسبّبه.*  نًا إلى الماء، واستكشِ ف زيتًا ملوّ م بيئة بحرية وأضِ صمِّ
طبقة من الزيت

مصباح ضوئي

Pollution and ecological imbalance »Ä«ÑdG ¿RGƒàdG ∫ÓàNGh ç qƒ∏àdG

AÉªdG »a I qQÉ°†dG qOGƒªdG ∞ p°ûμà°SpG
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متها.. 1 اُكتب مالحظاتك بعد تواجد الموادّ الدخيلة في البيئة البحرية التي صمّ
 

نات الحيّة وغير الحيّة في البيئة البحرية.. 2 توقَّع تأثير مالحظاتك على المكوِّ
 

ا عن المـوادّ الدخيلـة التي أثّرت علـى البيئة . 3 صً  ناقِـش زمـالءك، ثمّ اكتـب بأسـلوبك ملخّ
ة أم مفيدة؟ البحرية. هل هي ضارّ

 
ـف والحظ الموادّ الدخيلة *   بعد مالحظتك تأثير الموادّ الدخيلة على البيئة البحرية، اِستكشِ

ي من حولك. في الهواء الجوّ

عها في أماكن مختلفة في مدرستك  عِ الهالم النفطي (الفازلين) على بطاقات بيضاء، ثمّ وزِّ ضَ
ة يوم كامل. اُرسم ما التصق على البطاقات. واتركها لمدّ

موقف السيّاراتالمختبرالساحةالحديقة
د مصادر هذه الموادّ الدخيلة.*  د الموادّ التي التقطتها من الهواء، ومن ثمّ حدِّ عدِّ

 
ية هذه الموادّ في األماكن األربعة.*  فْ كمّ ناقِش زمالءك، ثمّ صِ

 
ة في  هـل هنـاك موادّ دخيلة أخر قد تدخل في البيئات المختلفة؟ ماذا يعني تواجد الموادّ الضارّ

ة في البيئة؟ ض لهذه الموادّ الضارّ بيئتك؟ وما األجزاء التي يمكن أن تتعرّ

AGƒ¡dG »a I qQÉ°†dG qOGƒªdG § p≤àdpG
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ث وأسباب كلّ نوع. ح أنواع التلوّ من خالل مشاهدة فيلم تعليمي، اُرسم خريطة مفاهيم توضّ

ة في البيئة بشـكل مختلف بحسب أماكن تواجدها. ففي المناطق  ع الموادّ الضارّ قد تتوزّ
ية  لبة والسـائلة، وفي المدن تزداد كمّ الصناعية مثالً تكثر األدخنة والمخلَّفات الصناعية الصُّ
ا في المناطق الريفية، فنالحظ أنّ الهواء يكون أكثر  األدخنة الناتجة من عوادم السـيّارات. أمّ
دّ اإلنسـان المسـبِّب الرئيسي  عَ نقاوة وذلك بسـبب عدم وجود كثافة سـيّارات أو مصانع. ويُ
ثـات) باإلضافة إلـى بعض الظواهـر الطبيعيـة. وبالتالي  ة (الملوِّ فـي إدخـال الموادّ الضـارّ
ة إلى البيئة الطبيعية، ما يلحق الضرر بها ويحدث  ث بسبب إدخال الموادّ الضارّ يحدث التلوّ

ا في النظام البيئي. اضطرابً
نات غيـر الحيّة الثالثة في  ث في البيئة الطبيعية بحسـب تأثّر المكوِّ ع أشـكال التلوّ قـد تتنوّ
ة فيه كاألدخنة  ث الهواء يحدث بسبب وجود موادّ ضارّ البيئة وهي: الهواء، الماء، التربة. فتلوّ
ث  ا تلوّ ة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت. أمّ التي تحتوي على غازات ضارّ
ب النفط أو  الماء فيحدث بسـبب تغيّر خصائصه ما يجعله غير صالح لالسـتخدام بسـبب تسرّ
لبة  ث التربة عـن رمي النفايات الصُّ المبيدات الحشـرية أو ميـاه المجاري. كذلك قد ينتُج تلوّ
ث الضوضائي نتيجة األصوات  ث مثل التلوّ المنزلية أو الصناعية. وهناك أنواع أخر من التلوّ

ة كاليورانيوم إلى أحد عناصر البيئة. ب الموادّ المشعّ ث اإلشعاعي نتيجة تسرّ العالية، والتلوّ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

?ç qƒ∏àdG ´GƒfCG »g Ée
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ث البحر ث مياه البحر بماء المجاري(أ): ظاهرة نفوق األسماك بسبب تلوّ (ب): تلوّ

ث التربة بالنفايات ث الهواء بالدخان(ج): تلوّ (د): تلوّ
شكل (23)

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

ث البرّ والبحر في دولة الكويت. اِبحث عن الحمالت الكويتية للحدّ من تلوّ
 
 
 
 
 
 
 

.QÉÑ¨dG ΩÉ qjCG »a ºØdGh ∞fCÓd »bGƒdG ΩÉ qªμdG ¢ùÑdpG
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عية لتنظيف المدرسة وتوعية زمالئك على  اكتب خطّة تبيّن كيف تشارك في حمالت تطوّ
صة لذلك. رمي القمامة في األماكن المخصّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ث البيئي. م مطوية عن أنواع التلوّ صمِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52

 n � ع الحياة. قال تعالى إنّ ماء المطر مهمّ في البيئات الطبيعية، فوجوده يساعد على تنوّ
s r q p o � سـورة األنبيـاء : ٣٠. ولكـن هل يمكـن أن يحمل ماء المطر المتسـاقط موادّ 
نات حيّة وغير حيّة؟ وما  ة للبيئة الطبيعية بما فيها من مكوِّ ة؟ وما الذي قد تسبّبه الموادّ الضارّ ضارّ

نات البيئة؟ ة التي تحملها األمطار؟ وهل يمكن أن تؤثّر على مكوِّ هي هذه الموادّ الضارّ

وجه المقارنة

صخور داكنةصخور الحجر الجيري

عند وضع قطرات من 
الخلّ

مالحظاتي:  
 
 

مالحظاتي:  

عند وضع قطرات 
من حمض 

الهيدروكلوريك

مالحظاتي:  
 
 

مالحظاتي:  

ثة بالدخان. . 1 ة في األمطار التي تسقط في البيئات الملوَّ ة ضارّ يتواجد حمض الكربونيك كمادّ
هل في البيئة التي تحيط بك دخان؟ ما هو مصدره؟

 

Acid rain á«°†ªëdG QÉ£eC’G

ي
∂à«H AÉæÑd ¢VQCG π°†aCG ô nàNpG
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ر.. 2 ثات؟ فسِّ  توقَّع... هل سيكون المطر في بيئتك خاليًا من الملوِّ
 

ما هو قرارك النهائي اآلن؟ أيّ أرض ستبني بيتك عليها؟ ولماذا؟. 3
 
 

ـا، فما تأثيرها على  نات غير الحيّة كالصخور واضحً ة علـى المكوِّ إذا كان تأثيـر المـوادّ الضارّ
ب. نات الحيّة في البيئة الطبيعية؟ جرِّ المكوِّ

ماء صالح ماء + خلّ
للشرب

ة أسبوع.. 1 ظ التغيّرات على النبتتين بعد سقيهما بالماء الحمضي والماء الصالح للشرب لمدّ الحِ
 
 

ر.. 2 في اعتقادك، هل سيأكل حيوانك األليف هاتين النبتتين؟ فسِّ
 
 

ث المطر على الكائنـات الحيّة في البيئـة الطبيعية. ما تأثيره إذا اسـتمرّ لفترة . 3 ـعْ أثـر تلـوّ  توقَّ
طويلة؟

 
 

∞«dC’G ∂fGƒ«ëd Éª¡ª©£àd ø«ààÑædG p≥°SpG
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نات غير الحيّة. ناقِش مع معلّمك أثر األمطار الحمضية على الكائنات الحيّة والمكوِّ

 
 

ô uμa
 øjCG øe ?ô£ªdG AÉe ç qƒ∏àj GPÉªd ô uμa ,¿B’Gh
.åëHpG ?AÉªdÉH äóë qJGh äÉK uƒ∏ªdG √òg âJCG

. ي، ثمّ اكتبْ عنها بأسلوبك الخاصّ ث الهواء الجوّ ا عن مصادر تلوّ د فيلمً شاهِ
 
 
 
 
 
 
 
 

»°†ªëdG ô£ªdG ôKCG

… qƒédG AGƒ¡dG ç qƒ∏J QOÉ°üe
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نـات غير الحيّة في النظام  ي تأثيـر كبير على الكائنات الحيّة والمكوِّ ث الهواء الجوّ لتلـوّ
ي وجود دخان ناتـج عن االحتراق في المصانع  ث الهواء الجوّ البيئـي. من أحد أسـباب تلوّ
ة مثل  أو عن عوادم السـيّارات أو عن حرق النفايات. يحتوي هذا الدخان على غازات ضارّ
ل أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون والكلور وأكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت وأوّ
ا كما في الشـكل  ل أحماضً تتفاعل هذه الغازات في الجوّ مع بخار الماء في الهواء لتشـكّ
ثات الهواء  ل عندما تتفاعل ملوِّ (24). المطر الحمضي هو مطر يحتوي على أحماض تتشكّ
ناتهـا، فهي تجعل  مـع بخار المـاء. ولهذه األمطار الحمضية آثار جسـيمة علـى البيئة ومكوِّ
بعـض البحيرات عديمـة الحياة تقريبًا، وتـؤذي المحاصيل الزراعية كما في الشـكل (25) 
و(26). يظهر التأثير السلبي على األشياء غير الحيّة مثل تآكل بعض أنواع الصخور، والموادّ 

المصنوعة من الحجر الجيري وزيادة حموضة التربة.

شكل (24)

ثاني أكسيد الكربون
ترسيب رطب مطر حمضي

بات الكبريت مركّ بات النيتروجين مركّ

حرائق

ربون
د الك

كسي
ل أ وّ

أ
ريت

الكب
سيد 

ي أك
ثان

جين
يترو

د الن
كسي
أ

شكل (26) شكل (25)

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ
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ث الذي حدث في الكويت سنة 1990م. اِبحث على اإلنترنت عن آثار التلوّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¬H »ªëJ É k«bGh É keÉ qªc póJQpG ,¿ÉNódG hCG áHôJC’G ç qƒ∏J É¡«a OGOõj »àdG ΩÉ qjC’G »a

.∂«àFQ
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د األماكن األنسـب إلنشـاء المصانع فـي الدولة مسـتعينًا بخريطـة طبوغرافية لدولة  حـدِّ
الكويت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا عن كيفية حماية الجسـور مـن األمطـار الحمضية من خـالل البحث على  اُكتـب تقريـرً
اإلنترنت.
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قال تعالى:  
� ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð �
سورة الروم : ٤١

ا بعد يوم، وذلك بسبب التغيّرات التي يدخلها اإلنسان على البيئة، فنالحظ  إنّ األرض تتغيّر يومً
ا كانت عليه في األعوام السـابقة. ما سـبب هذا االرتفاع في  أنّ درجة حرارة األرض ارتفعت عمّ

درجات الحرارة؟ وكيف يحدث؟ وكيف يؤثّر على الحياة في األرض؟

اف (ب): لها غطاء شفّ (أ): بدون غطاء

ة نصف ساعة.. 1 ن درجة الحرارة بين العلبتين بعد وضعهما في الحديقة لمدّ قارِ
 

ر ما حدث.. 2 فسِّ
 

يجـب أن تبقى األرض دافئة بنسـب معيّنة حتى تسـتطيع الكائنات الحيّـة أن تعيش. ينتج هذا 
الـدفء عن بعـض الغازات مثل ثاني أكسـيد الكربون وبخـار الماء وغازات أخـر في الغالف 
ى هذه الغازات التي تعمل  ة المنعكسة من على سطح األرض. تُسمّ ي بحيث تمتصّ األشـعّ الجوّ
على تدفئة األرض الغازات الدفيئة. ولكن إذا بدأت درجة حرارة األرض تتجاوز النسبة الالزمة، 

ى هذه الظاهرة االحتباس الحراري. تُسمّ

Global warming ¢VQC’G IQGôM áLQO ´ÉØJQpG

IQGôëdG ¢ùÑM
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من خالل فيلم تعليمي، ناقِش بعض العوامل المسبِّبة لظاهرة االحتباس الحراري ثمّ اكتب عنها.
 
 
 

 الحظ العلماء زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء والغازات الدفيئة األخر
ي، مع بداية ظهور أنشـطة اإلنسان الصناعية مثل المصانع ومحطّات إنتاج  في الغالف الجوّ
الطاقة واسـتخدام وسائل النقل التي تطلق الدخان نتيجة احتراق الوقود، باإلضافة إلى قطع 
األشجار والنباتات في الغابات. ويظنّ العلماء أنّ عملية تدفئة األرض بدأت تزداد مع زيادة 
الغـازات الدفيئة، ما أدّ إلى ارتفاع فـي درجة حرارة األرض. ويتوقّع العلماء أنّه في خالل 
السنوات المئة المقبلة قد ترتفع درجة حرارة األرض. وقد تزيد بعض الظواهر الطبيعية نسبة 
ية اإلشعاع الشمسي من  ي لألرض، مثل البراكين وتغيّر كمّ الغازات الدفيئة في الغالف الجوّ

الشمس وحرائق الغابات.

شكل (27)

تدفئ الشمس األرض.
ي دون  تحول الغازات الدفيئة في الغالف الجوّ

إفالت قسم من الحرارة إلى الفضاء. عندما 
تزداد الغازات الدفيئة، تبقى نسبة أكبر من 

الحرارة قرب األرض، فترتفع درجة حرارتها.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

IQGôëdG áLQO ´ÉØJQG ÜÉÑ°SCG ∞°ûàcpG
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ر على زيادة درجة  هل يمكن أن تؤثّر النفايات التي تبقى على سـطح األرض بشـكل غير مباشِ
الحـرارة؟ نعـم، إذا قـام اإلنسـان بحرقها تنتج عنهـا غازات تـؤدّي إلى تدفئـة األرض واحتباس 
لبة  ر فـي حلّ للمعضلـة التالية: كيـف يمكننا أن نتخلّـص من النفايـات الصُّ الحـرارة. لذلـك فكِّ
ا في البيئة مثل البالسـتيك وعلـب الطعام الحديدية  التـي ال تتحلّـل طبيعي�ا وتبقى فترة طويلة جد�

ر. وزجاجات المشروبات؟ فكِّ

ر. مْ بإعادة مجموعة النفايات اليومية الظاهرة في الصور إلى البيئة. فكِّ قُ

كيف ستعيد هذه المجموعة من النفايات إلى البيئة؟. 1
 

ما هي خطّتك لمراقبة هذه النفايات بعد إعادتها إلى البيئة؟. 2
 

ا؟. 3 ما األشياء التي تحلَّل جزء منها أو تغيّرت في البيئة؟ وما األشياء التي لم تتغيّر أبدً
 
 

لبة.. 4 ا أخر للتخلّص من النفايات الصُّ ح طرقً اِقترِ
 
 

?É v≤M äÉjÉØædG »Øàîà°S πg
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لبة غير العضوية التي ال تتحلّل في البيئة مشكلة كبيرة يواجهها اإلنسان. تُعدّ النفايات الصُّ
يات كبيرة من نشاطاته المختلفة. لذلك يجب أن يلتفت لهذه المشكلة  فهو ينتِج نفايات بكمّ
ي، فهذه النفايات تؤذي البيئة وتحدث فيها خلالً يغيّر توازنها. لقد حاول اإلنسان  بشكل جدّ
التخلّـص من هذه النفايات من خالل ردمها في التربة على أعماق بعيدة عن سـطح األرض 
حتّى ال يصل أثرها إلى اإلنسان. ولكن لم يكن هذا الحلّ نهائي�ا، فبعض النفايات لم تتحلّل 
ولـم تختفِ في التربة، بل ظلّت موجودة. بعـض النفايات التي تحلّلت بدأت تبعث غازات 

ة وسريعة االشتعال إلى سطح األرض. مضرّ

ط المنطقة السكنية شكل (28): مردم نفايات القرين الذي يتوسّ
ر في طـرق أخر مثل إعادة اسـتخدام بعض المـوادّ التي تحتاج  وهنـا بدأ اإلنسـان يفكّ
ة، مثل البالسـتيك والموادّ المصنوعـة من الزجاج  إلـى ماليين السـنين لتتحلّل أكثـر من مرّ

ى إعادة التدوير. والمعادن، في أنشطته أو بعد أن تتمّ معالجتها، وهذا ما يُسمّ

شكل (29): إعادة استخدام اإلطارات واستخدامها 
لغايات جمالية في إحد رياض دولة الكويت

شكل (30): إعادة تدوير

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ
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اِبحث على اإلنترنت عن مردم نفايات القرين وكيف تمّ استغالل غاز الميثان الناتج عن 
تحلّل النفايات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.º¶àæe πμ°ûH ∞««μàdG Iõ¡LCG »a AGƒ¡dG äÉë u°Tôe ∞ u¶f
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ا للحدّ من ظاهرة االحتباس الحراري. ح فيه طرقً ا لموطن طبيعي توضّ م نموذجً صمِّ

ـم لوحة عن اآلثار السـلبية لظاهرة االحتبـاس الحراري فـي دول العالم بعد البحث  صمِّ
واالطّالع.



استخالص النتائج
Draw conclusions
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ة إلى البيئة الطبيعية، ما يلحق الضرر بها ويسبّب  ث بسبب إدخال موادّ ضارّ 1  يحدث التلوّ
ا في النظام البيئي. اضطرابً

نات غير الحيّـة الثالثة في  ث في البيئة الطبيعية بحسـب تأثّـر المكوِّ ع أشـكال التلوّ 2  تتنـوّ
البيئة وهي: الهواء، الماء، التربة.

ثـات الهواء مع بخار  ل عندما تتفاعل ملوِّ 3  يحتـوي المطر الحمضي على أحماض تتشـكّ
الماء.

ن الغازات الدفيئة من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وغازات أخر في الغالف  4  تتكوّ
ة المنعكسة من على سطح األرض. ي وتمتصّ األشعّ الجوّ

ية اإلشـعاع الشمسـي من الشـمس  5  تزيـد بعض الظواهر الطبيعية مثل البراكين وتغيّر كمّ
ي لألرض. وحرائق الغابات من نسبة الغازات الدفيئة في الغالف الجوّ



EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
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ل: السؤال األوّ
اِقرأ الفقرة التالية، ثمّ أجب عن األسئلة:

تُعتبَـر ظاهـرة المـدّ األحمر ظاهرة طبيعيـة تحدث في الميـاه البحرية نتيجـة ازدهار نوع من 
 عليها األسـماك  دة تتغذّ أنواع الطحالب النباتية، وهي كائنات حيّة دقيقة ال تُر بالعين المجرَّ
الصغيـرة، وتطفـو مـع األمـواج والتيّارات. تعطـي البحر لونًـا أحمـر كلونها، وتمثّـل المصدر 
يتها في الماء تسـتهلك كلّ  الرئيسـي لقاعدة السلسـلة الغذائية في البيئة البحرية. وعند ازدياد كمّ
 عليها  يات التي تتغذّ ية المغذِّ يتها إلى زيادة كمّ األكسجين المذاب فيه. وتعود أسباب زيادة كمّ
ي غير المعالَج، ومخلَّفات السفن  ث ماء البحر بماء الصرف الصحّ كاألمونيا والنترات نتيجة تلوّ

والناقالت، باإلضافة إلى درجة الحرارة المرتفعة التي تساعد على تكاثر هذه العوالق.
يبيّن الرسم البياني التالي نسبة األكسجين المذاب في الماء مع ارتفاع درجة الحرارة.

ذوبان األكسجين في الماء 
عند درجات حرارة مختلفة
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ماذا سيحدث للكائنات الحيّة في البيئة البحرية بعد فترة من الزمن؟* 
 

ما السبب؟* 
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السؤال الثاني:
اِقرأ الفقرة التالية، ثمّ أجب عن األسئلة:

ا عن المدن، إالّ أنّ لدخانها  بعـد تزايـد عدد المصانع في البلدان، وعلى الرغم من بنائها بعيدً
األسـود أثـر واضح على البيئة الطبيعية من حولها. فقد قلّـت الحيوانات التي تعيش في المنطقة 

ا من الدخان األسود. نفسها هربً

ان فزادت أمراض  ثة وغير صالحة للزراعة، وامتدّ أثر الدخان إلى السـكّ أصبحـت التربة ملوّ
الجهاز التنفّسي، كالربو، وظهرت أمراض جديدة مثل بعض أنواع السرطان.

لبة وغازية، وهو يحتوي على دقائق  ن الدخان الناتج عن االحتراق من موادّ سـائلة وصُ يتكوّ
ل أكسـيد الكربون وأكسيد  ة مثل غاز ثاني أكسـيد الكربون وأوّ سـوداء (السـناج) وغازات ضارّ

النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت.

كِرت في الفقرة السابقة؟*  ما هي الغازات الدفيئة التي ذُ
 
 

ث بحسب الفقرة السابقة؟*  ما هي اآلثار المترتّبة على التلوّ
 
 
 

أيّ مشكلة بيئية يمكن أن تسبّب أنشطة اإلنسان المذكورة في الفقرة السابقة؟* 
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السؤال الثالث:
ب عن السؤال: ل الرسم التالي، ثمّ أجِ أكمِ

ترسيب رطب مطر حمضي

بات الكبريت مركّ بات النيتروجين مركّ

حرائق

جين
يترو

د الن
كسي
أ

 
 

 

ما اسم المشكلة البيئية التي يمثّلها الرسم؟* 
 

ا آثار هذه المشكلة على البيئة وأسباب حدوثها.*  حً ل الخريطة الذهنية موضِّ أكمِ

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

أسبابها آثارها
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قال تعالى:  
   � I H G F E D C  �
سورة الرحمن : ٢٤

نهـا من السـباحة والغوص في  يًا تمكّ ة تأثير السـوائل لجسـم مغمور فيهـا جزئيًـا أو كلّ إنّ قـوّ
اصات من الغـوص في أعماق مختلفة  ن السـفن من الطفو فوق سـطح الماء والغوّ البحار، وتمكّ

في المحيطات، والجسور الخرسانية من الطفو على الرغم من حملها أوزان السيّارات الثقيلة.

شكل (32)شكل (31)

ô uμa
 §«ëªdG í£°S ≈∏Y ƒØ£J ¿CG á°UG qƒ¨dG ™«£à°ùJ ∞«c

?¬æe áØ∏àîe ¥ÉªYCG »a ¢Uƒ¨Jh

FlotationFlotation الطفو الطفو

Matter and Energy الماّدة والطاقة
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شكل (33)

شكل (34)

تطـلّ دولـة الكويت علـى الخليج العربـي، وفيهـا ميناء 
بحري يتمّ فيه التبادل التجاري بواسطة السفن الكبيرة. يمكن 
أن تحمـل هذه السـفن الكبيرة مئـات األطنان مـن البضائع، 
لب. يُصنع الفوالذ من الحديد  وهي مصنوعة من الفوالذ الصُّ
م عـادةً لصنـع هيـاكل قويـة مثـل ناطحـات  الـذي يُسـتخدَ
ـا لصنع  لب أيضً السـحاب. يمكـن اسـتخدام الحديـد والصُّ

ا. المسامير التي بواسطتها يتمّ تثبيت قطع من الخشب معً
ا  ا المسـامير الحديديـة، ونعلـم أيضً نحـن نعـرف جيّـدً
أنّـه عندمـا نضع مسـمار حديدي في وعاء مـاء يغوص إلى 
ا، لماذا يغوص المسـمار الحديدي في الماء بينما  القاع. إذً
ال تغوص السـفن الكبيـرة المصنوعة مـن الفوالذ؟ وكيف 

ب.  ر وجرّ يكون ذلك ممكنًا؟ وهل يمكن لموادّ مماثلة أخر أن تظهر نفس هذه الظاهرة؟ فكّ

شكل (35)

ذْ ورقتين متسـاويتين في القياسـات مـن ورق األلومنيوم  خُ
ـمْ بتشـكيل إحداهمـا على شـكل كرة  (cm × 10 cm 10)، وقُ

تَة واألخر على شكل قارب. مَ صْ مُ
تَة، والتي على شكل قارب في حوض فيه . 1 مَ صْ  توقَّع ما يحدث عندما تضع كال� من الكرة المُ

ماء.
 

ظ ما حدث.. 2 ب توقّعاتك والحِ جرِّ
مالحظاتي:  

ر ما حدث.. 3 فسِّ
 

Floating objects and objects immersed in water AÉªdG »a IQƒª¨ªdGh á«aÉ£dG ΩÉ°ùLC’G

∂àæ«Ø°S ™æ°UpG
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د سبب طفو األجسام على  اآلن، بعد أن تعلّمت كيف تجعل األجسـام تطفو، هل تسـتطيع أن تحدّ
ر وحاول اكتشاف ذلك من خالل التجربة التالية. سطح الماء؟ فكّ

اِتبع الخطوات التالية:
متهما في التجربة السابقة.. 1 ذْ قارب وكرة األلومنيوم اللذين صمّ خُ
ة سحب الميزان لكلٍّ من شكلي األلومنيوم.. 2 م الميزان الزنبركي لتحديد قوّ اِستخدِ

ى نيوتن. ة السحب على الزنبرك في الميزان تمثّل الوزن، وحدة قياس الوزن تسمّ تذكير: قوّ
وزن كرة األلومنيوم =   نيوتن. وزن قارب األلومنيوم =   نيوتن. 

ستستنتج أنّ وزن شكلي األلومنيوم هو نفسه. لماذا برأيك؟
 

عِ الشكلين كلّ على حدة داخل حوض فيه ماء.. 3 ضَ
مالحظاتي:  

ل النتائج.. 4 ة، وسجّ قِسْ وزن الشكل في كلّ مرّ
وزن قارب األلومنيوم فوق الماء =   نيوتن. 

وزن كرة األلومنيوم في الماء =   نيوتن.
هل الحظت أيّ فرق في النتائج؟ هل كنت تتوقّع مثل هذه النتائج؟ اِشرح.. 5

 
ل إجراء المزيد من التجارب على موادّ أخر غير األلومنيوم.. 6 حاوِ

وزن الجسم في الماء (ال يالمس القاع)وزن الجسم في الهواءوجه المقارنة
  نيوتن  نيوتنجسم يطفو على سطح الماء
  نيوتن  نيوتنجسم يغوص في الماء

اِشرح ما إذا كانت نتائجك مماثلة لنتائج تجربة قارب األلومنيوم وكرة األلومنيوم.. 7
 

ΩÉ°ùLC’G ≈∏Y AÉªdG ô«KCÉJ
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ا من  ا كبيرً يكمن السـرّ في تصميم جسـم السـفينة (الشـكل المجوف) بحيث يزيح مقدارً
م على شـكل حوض كبير فيه  نِعت منها السـفينة لم تصمَّ ية الحديد التي صُ الماء، ولو أنّ كمّ
تجاويف لغاصت السفينة في الماء كمسمار من حديد. يبيّن مثال السفينة أنّ طفو جسم ما ال 
ع جسـم في الماء فإنّه  ضِ ية الماء التي يزيحها. فإذا وُ ا على كمّ يعتمـد على وزنه فقـط بل أيضً

ية الماء التي يزيحها. ا من األسفل إلى األعلى يعادل وزن كمّ يواجه دفعً
ة التي يواجهها الجسـم إذا وضع في الماء فإنّ وزن الجسـم في الماء أقلّ من  ونتيجة القوّ
ى النيوتن. م الميزان الزنبركي لقياس وزن الجسم بوحدة قياس تسمّ وزنه في الهواء. يُستخدَ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

ناقِش خطورة الجبال الجليدية في الماء بعد مشاهدة فيلم تعليمي عن حادثة غرق سفينة 
تايتنك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.ôëÑdG »a áMÉÑ°ùdG AÉæKCG IÉéædG Iôà°S ¢ùÑd ≈∏Y ¢UôMpG
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ية طفـو الجليد وتكيّف الكائنـات الحيّة البحرية  ح أهمّ ـا تعليمي�ا يوضّ د وناقِش فيلمً شـاهِ
تحت الماء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اُكتب فقرة عن المدينة العائمة بلغة عربية سليمة.
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ك داخـل الماء، فإنّها  ا، ولكـن عندما تتحرّ إنّ حركـة السـلحفاة على سـطح األرض بطيئة جد�
تسـبح بسـرعة على عكس حركتها على اليابسـة. ما القو التي تؤثّر على حركتها في الماء وهي 

ف. غير موجودة على اليابسة؟ وكيف يمكن لوزن الجسم أن يتأثّر بهذه القو؟ اِستكشِ

ية شكل (36) السلحفاة المائية والسلحفاة البرّ

عِ الطبق في حوض فيه ماء.. 1 ضَ
م قلم رصاص لدفع الطبق نحو األسفل.. 2 اِستخدِ

شكل (37)

مالحظاتي:   
 

اِرفع القلم عن الطبق.. 3
مالحظاتي:  
استنتاجي:  

ضع بعـض الكـرات الزجاجية داخـل الطبق . 4
بشكل تدريجي.

مالحظاتي:  
 

استنتاجي:  
 

Buoyant force πFÉ°ùdG ™aO I qƒb

?AÉªdG »a ¢Uƒ¨j Ωƒ«æeƒdC’G øe É k≤ÑW π©éJ ∞«c
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تين: ض األجسام عند وضعها في الماء إلى قوّ تتعرّ
ة وزن الجسم نحو األسفل.*  قوّ
ة دفع الماء على الجسم نحو األعلى.*  قوّ

لهـذا السـبب نجد حركة السـلحفاة في الماء أسـرع مـن حركتها على اليابسـة. وكذلك 
اصـون يسـتطيعون الغوص تحت الماء حاملين أنبوبة األكسـجين من دون أن يشـعروا  الغوّ

بثقلها.
ة دفع الماء نحو األعلى مساوية لوزن الجسم. وقد يحدث  يطفو الجسـم عندما تكون قوّ
ة دفع الماء نحو األعلى مساوية  د أن تصبح قوّ ذلك على سطح السائل أو عند أيّ عمق بمجرّ

رتها. انات في قاعها وجوانبها ومؤخّ دة بخزّ اصات مزوّ لوزن الجسم، لذا تمّت صناعة الغوّ
اصة في أعماق مختلفة عن طريق ضبط وزنها لألسفل. عندما  ويمكن أن يتغيّر موقع الغوّ
ة دفع الماء  اصة، تصبح أثقل وزنًا وبالتالي تتجاوز قوّ انات الغوّ ح بدخول الماء إلى خزّ يُسـمَ
ة أخر للوزن. كذلك األمر بالنسبة  ة الدفع مساوية مرّ نحو األعلى، فتغوص حتّى تصبح قوّ
انات الـذي يتمّ عادةً باسـتخدام الهـواء المضغوط، بحيث  إلـى دفـع الماء إلى خـارج الخزّ
ية الماء الالزمة  م في كمّ اصة التحكّ اصة خفيفة الوزن فترتفع. ويمكن لقائد الغوّ تصبـح الغوّ
انـات بالماء وتفريغها  ـا للعمق الـذي يريد الوصول إليه مـن خالل ملء الخزّ انـات تبعً للخزّ

وملئها بالهواء.

شكل (38)

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

ّ ت



79

ة الالزمـة لحمله وهو خارج الماء . 1 ة الالزمة لرفع جسـم وهو في الماء والقوّ ن بين القوّ  قـارِ
باستخدام الميزان الزنبركي. 

ل القراءة على الرسم.. 2 سجِّ

شكل (39)

 
نيوتن

 
نيوتن

ة دفع السائل.. 3 احسب قوّ
 

ماذا حدث للماء عندما غمر الجسم؟. 4
 

ة، وبسـبب هذا الدفع فإنّ وزن الجسم  تدفع السـوائل األجسـام من أسـفل إلى أعلى بقوّ
(الظاهري) وهو مغمور في السائل يكون أقلّ من وزنه الحقيقي في الهواء.

ة دفع السائل على الجسم من أسفل إلى أعلى. ا لقوّ ويكون التغيّر الظاهري في الوزن مساويً

ا في السائل. أي أنّ التغيّر الظاهري في الوزن = وزن الجسم في الهواء - وزن الجسم مغمورً

ا في السائل. ة دفع السائل = وزن الجسم في الهواء - وزن الجسم مغمورً قوّ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

πFÉ°ùdG ™aO I qƒb ÜÉ°ùM
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اُرسم الجسم  في الكؤوس الثالث بحسب موقعه في الحاالت التالية:
ة وزن الجسم إلى األسفل. ة دفع السائل إلى األعلى أكبر من قوّ (  أ  ) إذا كانت قوّ
ة وزن الجسم إلى األسفل. ة دفع السائل إلى األعلى أقلّ من قوّ (ب) إذا كانت قوّ

ة وزن الجسم إلى األسفل. ة دفع السائل إلى األعلى مع قوّ ( ج ) إذا تساوت قوّ

(أ)

(ب)
(ج)

.¢Uƒ¨dG hCG áMÉÑ°ùdG πÑb AÉªdG ≥ªY øe ó scCÉJ
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اِستكشاف سرّ الماء* 
إنّ البيانـات التـي سـيتمّ ذكرهـا معروفـة منذ أكثر مـن 2000 عام عندمـا قام العالـم اليوناني 

أرخميدس بتجربته الشهيرة.

شكل (40)
ـا آخر  عْ كأسً ذْ كأس إزاحة فيه ماء يصل إلى مسـتو فتحته كما يظهر في الشـكل (40). ضَ خُ

ا لجمع الماء الذي يخرج من فتحة كأس اإلزاحة. أصغر حجمً
ا ذات أوزان مختلفة على أن تكون قابلة للغمر بالمـاء، والحظ وزنها في الهواء  ـعْ أجسـامً ضَ

ووزنها عندما تكون مغمورة داخل الماء.

Archimedes' principle ¢Só«ªNQCG IóYÉb



82

نِ الجسم باستخدام الميزان الزنبركي.. 1 زِ
ة دفع السائل حساب قوّ

ا في السائل ة دفع السائل = وزن مكعّب الحديد في الهواء - وزن مكعّب الحديد مغمورً قوّ
.   =   -  

وزن الجسم في الماء =   نيوتنوزن الجسم في الهواء =   نيوتن

نِ الماء المزاح باستخدام الميزان الزنبركي.. 2 زِ

حساب وزن السائل المزاح

زاح = وزن الكأس مع الماء - وزن الكأس فارغة وزن الماء المُ
.   =   -  

وزن الكأس مع الماء =   نيوتنوزن الكأس فارغة =   نيوتن

3 .. زاح =   ة دفع السائل على مكعّب الحديد ووزن السائل المُ ن بين قيمة قوّ قارِ
ة دفع السائل =   نيوتن وزن السائل =   نيوتنقوّ

زاح.. 4 ن بين قيمة حجم مكعّب الحديد وحجم الماء المُ قارِ
cm3   = حجم مكعّب الحديدcm3   = حجم الماء المزاح

?ìGõªdG πFÉ°ùdG ¿RƒH πFÉ°ùdG ™aO I qƒb ábÓY Ée
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يت باسـمه وهـي قاعدة  ـمّ ـل العالـم اليونانـي أرخميـدس إلى نتيجة من تجربته سُ توصّ
ا من أسفل إلى أعلى يساوي وزن السائل  ر جسم في سائل فإنّه يلقى دفعً مِ أرخميدس: إذا غُ

المزاح بالجسم المغمور.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

ة دفع السـائل على جسم وزنه  ة دفع الماء. احسـب قوّ د العوامل التي تتوقّف عليها قوّ حدِّ
في الهواء (5 نيوتن)، وعند غمره في السائل أصبح وزنه (3 نيوتن).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.á£°ûfC’G AGôLEG AÉæKCG ôÑàîªdG äGhOCG ≈∏Y ß paÉM
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اصات واسـتخدامها فـي حياتنا،  ـا تعليمي�ا عـن صناعة السـفن والغوّ د وناقِـش فيلمً شـاهِ
يتها. ة ناقالت النفط العمالقة وأهمّ بخاصّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا إلكتروني�ا حول المشـروعات التكنولوجية القائمـة على مبدأ الطفو من خالل  ـم ملف� صمِّ
البحث في مواقع التكنولوجيا الرقمية.
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شكل (41)

ا السفن الصغيرة المصنوعة من الخشب  اِستخدم الكويتيون قديمً
في تحميل البضائع، في حين باتوا يستخدمون اليوم السفن والبواخر 
الكبيرة الحجم المصنوعة من المعدن لتحميل البضائع ونقل النفط.

ر وناقش: فكّ
ة الدفع؟*  برأيك، ما هي العوامل التي تتوقّف عليها قوّ
ة دفع الماء على السفن المختلفة؟ *  هل تتساو قوّ
هل تؤثّر حمولة السفينة على طفوها على سطح الماء؟* 
ة الدفع باختالف نوع السائل؟*  هل تختلف قوّ

بات من األلومنيوم مختلفة الحجم باستخدام الميزان . 1 ة دفع الماء على ثالثة مكعّ  احسب قوّ
ل نتائجك في الجدول. الزنبركي، وسجِّ

cm3   = حجم المكعّبcm3   = حجم المكعّبcm3   = حجم المكعّب
فـي الهواء وزن المكعّب 

=   نيوتن  
وزن المكعّب في الهواء

=   نيوتن  
وزن المكعّب في الهواء

=   نيوتن  

وزن المكعّـب فـي
الماء =   نيوتن

وزن المكعّـب فـي
الماء =   نيوتن

وزن المكعّـب فـي 
الماء =   نيوتن

قّوة دفع الماء على المكّعب
  =   -  

قّوة دفع الماء على المكّعب
  =   -  

قّوة دفع الماء على المكّعب
  =   -  

Factors affecting buoyant force πFÉ°ùdG ™aO I qƒb É¡«∏Y ∞ qbƒàJ »àdG πeGƒ©dG

ا

?πFÉ°ùdG ™aO I qƒb ∞ qbƒàJ GPÉe ≈∏Y
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ة دفع الماء وحجم الجسم المغمور بالماء من بيانات الجدول . 2  اُرسـم العالقة البيانية بين قوّ
د في الرسم البياني نوع العالقة. السابق. حدِّ

حجم الجسم 
المغمور

ة الدفع قوّ

ر.   حاول أن ترفع البيضة إلى األعلى باستخدام األدوات المتاحة لك. فكِّ
ظ موقع البيضة. . 1 ية قليلة من ملح الطعام الناعم والحِ ف كمّ أضِ

مالحظاتي:  
 

اُرسم بقلم السبّورة خط�ا على الكأس.. 2
ظ . 3 ية أخر من ملح الطعام الناعم إلى الكأس نفسـها والحِ ف كمّ  أضِ

موقع البيضة. 
مالحظاتي:  

 
اُرسم بقلم السبّورة خط�ا على الكأس.. 4
ة دفع السائل؟. 5 ما العامل الذي أثّر على قوّ

 
 

ƒØWCG »æ∏©LpG
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الكثافة
(g/cm3) ة المادّ

 اِسـتعن بجدول كثافة الموادّ المختلفة (الشكل 42)، . 6
لإلجابة عن األسئلة التالية:

ماذا تعرف عن كثافة المادّة؟* 
 
 

ن بين كثافة األجسام وكثافة الماء.*  قارِ
 
 

د األجسـام التـي تطفـو على سـطح المـاء والتي *   حـدِّ
تغـوص فيـه فـي الجـدول التالـي، مسـتعينًا بجدول 

الكثافة.

13.6 الزئبق
7.9 الحديد
2.7 األلومنيوم

1 الماء
0.92 الثلج
0.8 الزيت

0.68 النفط
0.5 الخشب

شكل (42) كثافة الموادّ المختلفة

تغوصتطفونوع المادّةوجه المقارنة

أكثر كثافة من الماء
   

   

أقلّ كثافة من الماء
   

   

ô uμa
 •ƒ£îdGh ¢SCÉμdG ≈∏Y •ƒ£îdG ø«H ¬HÉ°ûàdG ¬Lh ƒg Ée

?(43) πμ°ûdG »a áæ«Ø°ùdG ≈∏Y á«∏Ø°ùdG
ee



88

شكل (43)

الماء العذبالماء المالح

ة مياه استوائية حارّ

مياه معتدلة صيفية

مياه معتدلة شتوية

مياه باردة شتوية

ة دفع السـائل على حجم الجسـم وكثافة السـائل المغمور به الجسـم، بحيث  تتوقّف قوّ
ة تغوص في السائل عندما تكون  ة دفع السائل بزيادة كلّ منهما. وهذا يعني أنّ المادّ تزداد قوّ
ة عندما تكون كثافة السائل أكبر من كثافة  ة، بينما تطفو المادّ كثافة السائل أقلّ من كثافة المادّ

لبة. ة الصُّ المادّ
ة أو  تمثّل الكثافة صفة فيزيائية لألجسام تعبّر عن عالقة وحدة الحجم بوحدة الكتلة لمادّ

ة). جسم ما (كتلة وحدة الحجوم من المادّ
وهكـذا يمكن جعل الجسـم األكثر كثافة مـن الماء يطفو فوق سـطحه، من خالل جعل 

ا ويحتوي على تجاويف. حجمه كبيرً
وبناءً على هذه النظرية، قام العلماء بصناعة السـفن والبواخر بحيث يسـمح لها حجمها 
يـة من الماء تسـاوي وزنهـا فتبقى طافية على سـطح الماء، لذا يجـب مراعاة أالّ  بإزاحـة كمّ

 حمولة السفينة الحدّ المسموح به. تتعدّ
ولهذا قام العالم صموائيل بليمسول برسم خطوط على جانب السفينة تمثّل حدّ األمان، 
د النظر إليها معرفة ما إذا كانت حمولة السفينة قد قاربت حدّ األمان أم ال  بحيث يمكن بمجرّ

يت هذه الخطوط نسبة له خطّ بليمسول. حسب الظروف المختلفة. وسمّ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ
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شكل (44)

كثافة منخفضة

يطفو
يطفو

يغوص

يغوص

ف جسم مجوّ
 كثافته اإلجمالية 
أقلّ من كثافة الماء

جسم مصمت
 كثافته اإلجمالية 
أكبر من كثافة الماء

 كثافته أقلّ من كثافة 
الماء  كثافته أكبر من كثافة 

الماء
كثافة عالية

أقلّ كثافةاألجسام التي تطفو على سطح الماء
أكثر كثافةاألجسام التي تغوص في الماء

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

ظ موضع البيضة في كلّ محلول. عْ بيضة في ثالثة محاليل مختلفة التركيز، والحِ ضَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.¬H ìƒª°ùªdG qóëdG áæ«Ø°ùdG ádƒªM i qó©àJ q’CG Öéj
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اصة وجهاز الهيمومتر لصنع نماذج لها. ناقش كيفية عمل الغوّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



استخالص النتائج
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م األجسام بحسب موقعها في الماء إلى نوعين: 1 تُقسَ
أجسام تطفو على سطح الماء.* 
أجسام تغوص في الماء.* 

ة عوامل: 2 يعتمد موقع الجسم في الماء على عدّ
فة على سطح الماء بينما تغوص األجسام *   حجم الجسـم (تطفو األجسام الكبيرة المجوَّ

الصغيرة المصمتة في الماء).
 كثافة الجسم (تطفو األجسام على سطح السائل إذا كانت كثافتها أقلّ من كثافة السائل، * 

بينما تغوص األجسام في السائل إذا كانت كثافتها أكبر من كثافة السائل).
ة دفع رأسـي�ا إلى أعلـى على جميع األجسـام المغمورة فيـه والطافية على  3  يؤثّـر المـاء بقوّ

سطحه.
تين: ض جميع األجسام المغمورة أو الطافية على سطح سائل لقوّ 4 تتعرّ

ة دفع السائل رأسي�ا إلى أعلى.*  قوّ
ة دفع وزن الجسم رأسي�ا إلى أسفل.*  قوّ

ة  ة دفع السـائل إلى األعلى وقوّ 5  يختلف موقع الجسـم في السـائل بحسـب العالقة بين قوّ
وزن الجسم إلى األسفل.

ة وزن الجسم.*  ة دفع السائل أكبر من قوّ  يطفو الجسم على سطح السائل إذا كانت قوّ
ة وزن الجسم.*  ة دفع السائل تساوي قوّ يعلق الجسم في السائل إذا كانت قوّ
ة وزن الجسم.*  ة دفع السائل أقلّ من قوّ يغوص الجسم في السائل إذا كانت قوّ

ة دفع السائل له. ر جسم في سائل فإنّ وزنه يقلّ بمقدار قوّ مِ 6 إذا غُ
ا في السائل. ة دفع السائل من وزن الجسم في الهواء ناقص وزن الجسم مغمورً ب قوّ 7  تُحسَ
ة دفع من أسفل إلى أعلى تساوي وزن السائل المزاح  ر جسم في سائل فإنّه يلقى قوّ مِ 8  إذا غُ

بالجسم المغمور.



استخالص النتائج
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ة دفع الماء على الجزء المغمور من السـفينة تسـاوي وزن السفينة  9  تطفو السـفينة ألنّ قوّ
وما تحمله.

ة يمكن ملؤها بالماء أو تفريغها  انات خاصّ اصة من الحديد ويتمّ تزويدها بخزّ 10  تُصنع الغوّ
م في موقعها داخل الماء. للتحكّ

ا للعمق الذي يريد الوصول  انات وفقً ية الماء الالزمة للخزّ اصة فـي كمّ ـم قائد الغوّ 11  يتحكّ
إليه أثناء الغوص.



EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
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السؤال األول:
ح الرسم المقابل ثالثة أشياء موجودة في البحيرة.  يوضّ
عْ إشارة (✓) في المربّع المقابل للعبارة الصحيحة: ضَ

ة دفع الماء على البطّة أقلّ من وزن البطّة.  قوّ
ة دفع الماء على السمكة أكبر من وزن السمكة.  قوّ

ة دفع الماء على الصخرة أكبر من وزن الصخرة.  قوّ
ة دفع الماء على الصخرة أقلّ من وزن الصخرة.  قوّ

السؤال الثاني:
عْ إشارة (✓) في المربّع المقابل للعبارة . 1 ضَ

الصحيحة:
لب أكبر من حجم السـائل    حجم الجسـم الصُّ

ج. داخل المخبار المدرَّ
لب  يسـاوي حجـم الماء    حجـم الجسـم الصُّ

ج. داخل المخبار المدرَّ
لب. ج أكبر من حجم الجسم الصُّ   حجم السائل داخل المخبار المدرَّ
لب. ج أقلّ من حجم الجسم الصُّ  حجم السائل داخل المخبار المدرَّ

ا يلي هي:. 2 لب تساوي g/cm3 2.5 فإنّ العبارة الصحيحة ممّ إذا كانت كثافة الجسم الصُّ
250 cm3 = لب  حجم الجسم الصُّ

100 cm3 = ج  حجم السائل داخل المخبار المدرَّ
100 cm3 ج أكبر من  حجم السائل داخل المخبار المدرَّ

100 g = لب  كتلة الجسم الصُّ
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السؤال الثالث:
ب عن األسئلة  ا لكثافتها. أجِ تِّبت في طبقات تبعً ح الشـكل المقابل مجموعة من السوائل رُ يوضّ

التالية:
د لون طبقة من السائل األكبر كثافة؟ . 1 حدِّ

 
د لون طبقة من السائل األقلّ كثافة؟. 2 حدِّ

 
اِفترض أنّ قيم كثافة السوائل هي كالتالي:. 3

1 g/cm3  13.6 g/cm3

0.68 g/cm3     0.8 g/cm3

عْ هذه القيم على الرسم في مكانها الصحيح. ضَ

السؤال الرابع:
ماذا تتوقّع أن يحدث لوزن الصخرة عند وضعها داخل الكأس الزجاجي؟

 
اِشرح السبب:
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السؤال الخامس:
حة في الشكل المقابل. ا األدوات الموضَّ أجر أحد المتعلّمين نشاطًا عملي�ا مستخدمً

ة دفع السائل (الماء) على الجسم.  الهدف من النشاط: تعيين قوّ
مة في *  بات المسـتخدَ  يبيّـن الجـدول التالي أحجـام المكعّ

النشاط.

المكعّب الثالثالمكعّب الثانيالمكعّب األول

حجم المكعّب

10 cm320 cm330 cm3

ب عن األسئلة التالية: من خالل دراستك قاعدة أرخميدس، أجِ
ة دفع السائل لألجسام المغمورة فيه؟. 1 ما هي العوامل التي تتوقّف عليها قوّ

أ.    
ب.    

ة دفع من الماء؟. 2 بات الثالثة سوف يلقى أكبر قوّ أيّ من المكعّ
 

م (الماء) بسوائل أخر مثل الزئبق والزيت،. 3 إذا تمّ استبدال السائل المستخدَ
ة دفع السائل عند استخدام الزئبق؟ علِّل إجابتك. أ. ماذا يحدث لقوّ  

 
ة دفع السائل عند استخدام الزيت؟ علِّل إجابتك. ب. ماذا يحدث لقوّ  
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السؤال السادس:
ية من ملح الطعام إلى الكوب في الشكل التالي: ر طفو البيضة فوق سطح الماء عند إضافة كمّ فسِّ

 
 
 
 



الوحدة التعّلمية الثانية

بات باتالعناصر والمركَّ العناصر والمركَّ
Elements and compounds

Discovering matter   ِاستكشاف المواّد

بات  Properties of elements    خواّص العناصر والمركَّ
and compounds

بات  Symbols of elements   رموز العناصر والمركَّ
and compounds
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نة من نـوع واحد من  ة مكوّ ة. فالعنصر عبارة عـن مادّ بـات هي أسـاس المـادّ العناصـر والمركَّ
ـب فهو عبارة عـن اتّحاد عنصريـن أو أكثر. ومع اختـالف العناصر واختالف  ـا المركَّ ات أمّ الـذرّ
ل موادّ مختلفة،  بات بعضها ببعض لتشكّ بات. تتفاعل هذه المركَّ ل العديد من المركَّ ترابطها، تتشكّ

ن الوجود بما فيه. وهكذا يتكوّ
ماذا تستدلّ من الصيغ الكيميائية؟

شكل (45)

عناصر مركَّب

C O2+ CO2
ة كربون 1 ذرّ ة أكسجين 2 ذرّ ة أكسجين ة كربون، 2 ذرّ 1 ذرّ

لبة والسائلة والغازية؟ ة الصُّ ما هي خواصّ المادّ

شكل (46)
عالمَ تدلّ هذه الرموز؟

شكل (47)

Elements and compoundsElements and compounds بات بات العناصر والمركَّ العناصر والمركَّ

Matter and Energy الماّدة والطاقة
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عة وكثيرة ومختلفة. ولكن كيف تميّز بين الماء والنحاس، وبين الحليب  الموادّ من حولنا متنوّ
ر والملح، وبيـن المغناطيـس والحديد والنحاس، وبيـن الحرير والصـوف، وبين العطر  والسـكّ

والبصل والثوم؟ وما هي أوجه التشابه بين هذه الموادّ؟

د كتلتها. . 1 ها على الميزان، ثمّ حدِّ عْ ذْ قطعة من النحاس وضَ خُ
ل قراءتك:  سجِّ

 

ها علـى لهب موقد . 2 عْ ـذْ قطعة النحـاس وضَ باسـتخدام الماسـك، خُ
بنزن.

مالحظاتي: * 
 

د كتلة قطعة النحاس بعد تسخينها على لهب موقد بنزن. . 3 حدِّ
ل قراءتك:  سجِّ

 
اِستنتاجي:  

 

Discovering matter qOGƒªdG ±É°ûμà°SpG

?¬æ«î°ùJ óæY ¢SÉëædG ô°üæ©d çóëj GPÉe
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لبة مثل ملح الطعام (كلوريد  ن بعض الموادّ من عنصرين أو أكثر، ومنها يوجد بالحالة الصُّ تتكوّ
الصوديوم)، ومنها يوجد بالحالة السائلة مثل الماء ومنها الحالة الغازية مثل ثاني أكسيد الكربون. 

هل يمكن فصل الماء إلى عناصره؟

1 .

شكل (48)

عِ الماء مع حمض الكبريتيك المخفَّف في أنبوب   ضَ
على شـكل حرف U. اغمـر قطبين مـن الكربون في 

طرفي األنبوبة ثمّ صلهما بمصدر للتيّار الكهربائي.
مالحظاتي:  

 
ب شظية مشتعلة إلى فوهة كلّ من األنبوبتين. الحظ ماذا يحدث.. 2 قرِّ

صوت فرقعة دليل على اشتعال غاز   * 
اِزدياد االشتعال دليل على غاز   * 

ن من عنصرين هما   و   اِستنتاجي: الماء مركَّب يتكوّ

1 .

شكل (49)

(أ)

(ج)(ب)

ف الماء إلى كبريتات النحاس.  أضِ
مالحظاتي:  

ف الماء إلى كربونات الكالسيوم.. 2 أضِ
مالحظاتي:  
اِستنتاجي:  

ي كربونات الكالسـيوم مـع كبريتـات النحاس في . 3 مـاذا نسـمّ
الماء؟ لماذا؟

 
 

¬JÉf uƒμe ≈dEG AÉªdG πu∏M

?AÉªdG »a Ωƒ«°ùdÉμdG äÉfƒHôch ¢SÉëædG äÉàjôÑc êõe óæY çóëj GPÉe
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م كربونات الكالسيوم في مجال الصناعة. اِبحث. يُستخدَ
 
 
 
 
 
 

يتها:*  العناصر وأهمّ
ة  ن العنصـر من مادّ تيـن. يتكوّ ة، وال يمكن تقسـيمها إلى مادّ العنصـر هو أبسـط صورة للمـادّ
م في صناعة السـيّارات والكثير من األدوات، وعنصر  واحدة، مثل عنصر الحديد، الذي يُسـتخدَ
م في صناعة أواني الطهي وهياكل الطائرات، وعنصر األكسـجين الذي  األلومنيوم الذي يُسـتخدَ

م في الترمومتر. هو غاز الحياة، وعنصر الزئبق الذي يُستخدَ

شكل (51)شكل (50)

شكل (53)شكل (52)

.áeÓ°ùdGh øeCÓd ôÑàîªdG »a äGRÉ qØ≤dG Ω póîà°SpG 
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يتها:*  بات وأهمّ المركَّ
ن المركَّب من اتّحاد عنصرين أو أكثر. يتكوّ

يمكن تحليل الماء إلى عنصريه بواسطة كهرباء البطّارية. ويتمّ التعبير عن ذلك بالمعادلة التالية:

الماء   أكسجين + هيدروجين
عنصر  عنصر مركَّب 

بمساعدة
كهرباء بطّارية

ـب المـاء السـائل وال يسـاعد علـى االشـتعال، فـي حين يشـتعل عنصـر غاز  ال يشـتعل مركَّ
الهيدروجيـن وعنصر األكسـجين يسـاعد على االشـتعال. تختلف صفـات المركَّب عن صفات 

ن منها. العناصر التي يتكوّ
يتها:*  المخاليط وأهمّ

تين أو أكثر، ويمكن فصله بطرق بسـيطة مثل الترشـيح، التقطير، قمع  ن الخليـط من مادّ يتكـوّ
ة غيـر متفاعلة مثل الماء  ا من أكثر من مادّ الفصـل، المغناطيـس وغيرها. قد يكون الخليـط مزيجً

ي وغيرها. والرمل، الرمل وبرادة حديد، الماء والملح، الهواء الجوّ
ا من المخاليط يحتوي على مذيب ومذاب. ا خاص� عتَبر المحلول نوعً يُ

شكل (55) شكل (54)
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اِختبرْ الماء مع ملح الطعام والفلفل عند إضافة الملح إلى الماء. 
مالحظاتي:  

 
عند إضافة الفلفل إلى الماء. 

 مالحظاتي:  
 

أيّهما يصبح مخلوطًَا؟  
 

د أنّ  ا عن حلقة نقاشـية بين مجموعتين من المتعلّميـن: المجموعة األولى تؤكّ اُكتـب تقريرً
تين. ن من مادّ د أنّ المحلول يتكوّ ة واحدة، والمجموعة الثانية تؤكّ ن من مادّ المحلول يتكوّ

 
 
 
 
 
 
 



104

ة.  بات والعناصر التي نراها في حياتنا ما هي إالّ أمثلة عن المادّ الموادّ كثيرة من حولنا، فالمركَّ
ة، والكربون عنصر  ة، والذهب عنصر وهو مـادّ ر مركَّب وهو مادّ ة، والسـكّ ـب وهو مادّ المـاء مركَّ

ة. وهو مادّ
 ن الموادّ؟ ومـا هي وحدات بنائها؟ وما هو أصغر جزء من المادّة؟ هل تسـتطيع أن تر مـمَّ تتكوّ

ب. أجزاء الموادّ الصغيرة؟ جرِّ

قْها. ما طعمها؟ . 1 ر وتذوَّ ذْ قطعة من السكّ خُ
مالحظاتي:  

 

قْ إحداها. . 2 ر إلى أجزاء صغيرة ثمّ تذوَّ فتِّت قطعة السكّ
مالحظاتي:  

 

ا من مسحوق . 3 قْ جزءً ر ثمّ تذوَّ رَّ في طحن السكّ اِستمِ
ر.  السكّ

مالحظاتي:  
اِستنتاجي:  

4 .. ة هو   ويحتفظ   أصغر جزء من المادّ

Properties of elements and compounds äÉÑ scôªdGh ô°UÉæ©dG q¢UGƒN

ô qμ°ùdG Ö q©μe â«àØJ
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أمامك كأس فيها ماء.. 1

لب إلى الماء. ماذا يحدث؟. 2 ية من برمنجنات البوتاسيوم الصُّ ف كمّ أضِ
مالحظاتي:  

 
ر ما حدث.. 3 فسِّ

 
 

ية من العطر في زاوية المختبر. ماذا يحدث؟. 1 شّ كمّ رُ
مالحظاتي:  

 
ر اختفاء العطر.. 2 فسِّ

 
 

AÉªdG »a Ωƒ«°SÉJƒÑdG äÉæéæeôH QÉ°ûàfpG

ô°ûàæj …ô£Y
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خواصّ الموادّّ
ة:. 1 حاالت المادّ

شكل (56)

شكل (57)

شكل (58)

ة على سطح األرض وهي:  هناك ثالث حاالت رئيسة للمادّ
ـة ومتقاربة من  لبة متراصّ ة الصُّ لبـة: جزيئات المـادّ  الحالـة الصُّ
لبة ذات  ة الصُّ ا وإيابًا، وتكون المادّ ا وحركتها ذهابً بعضهـا بعضً

شكل ثابت وحجم ثابت.
ا،  ة السائلة متقاربة من بعضها بعضً  الحالة السائلة: جزيئات المادّ
ة السـائلة  وتكـون حركـة الجزيئات فيها انسـيابية، ويكون للمادّ

ع فيه. حجم ثابت وشكل يتغيّر مع تغيّر الوعاء الذي توضَ
ا وغير  ة الغازيـة متباعـدة جـد�  الحالـة الغازيـة: جزيئـات المـادّ
ة في الحالة الغازية حجم  ة الحركة. ويكون للمادّ ة، وحرّ متراصّ
ا لحجم وشـكل المكان  وشـكل غير ثابتيـن يتمّ تحديدهما وفقً

الذي تتواجد فيه.
اللون: . 2

، مثل   تختلـف الموادّ فـي ألوانها، فنسـتطيع التمييز بيـن الموادّ
الشاي والحليب والقهوة، من خالل ألوانها.

شكل (60)شكل (59)

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

خ
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الطعم:. 3
ر والملح. ف على بعض الموادّ ونميّز بينها من خالل طعمها، مثل السكّ نتعرّ

شكل (62)شكل (61)
الرائحة:. 4

نميّز بين بعض الموادّ من خالل رائحتها، مثل العطر والبصل.

شكل (64)شكل (63)

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

.IôãμH ¬dhÉæJ rÖsæéJ ∂dòd ,¿É°ùfE’G º°ùL ≈∏Y ô qKDƒJ »àdG äÉÑ scôªdG øe ô qμ°ùdG ô nÑà© oj
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ر من خالل البحث في اإلنترنت واكتب بعض األسـطر عن أسباب  فْ على داء السـكّ تعرَّ
ر من النوع الثاني. داء السكّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اِبحث في اإلنترنت عن عالقة الحرارة بحركة الجزيئات.
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بات  بـات رموز تعبّـر عنها وتدلّ عليها. تخيَّلْ شـكل رموز العناصـر والمركَّ للعناصـر والمركَّ
ل عمل العلماء؟ وكيف نستفيد منها؟ ية صورة الرموز؟ وكيف تسهّ وصيغها. ما هي أهمّ

شكل (65)

ات:  باستخدام نموذج الذرّ
ق بين العنصر والمركَّب؟ كيف تستطيع أن تفرّ

 
ة عنصـر الصوديوم (Na)، ثمّ ارسـم . 1 ن من النموذج شـكل ذرّ  كـوِّ

تصميمك.

ة عنصر الكلور (Cl)، ثمّ ارسم تصميمك.. 2 ن من النموذج شكل ذرّ كوِّ

م . 3  باسـتخدام نموذج الصوديـوم (Na) ونموذج الكلور (Cl) الـذي قمت بتصميمهما، صمِّ
مركَّب كلوريد الصوديوم (Na Cl)، ثمّ ارسم تصميمك.

ما الفرق بين العنصر والمركَّب؟
 

Symbols of elements and compounds äÉÑ scôªdGh ô°UÉæ©dG RƒeQ

?Ö scôªdGh ô°üæ©dG ø«H ¥ qôØJ ∞«c
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 Iô°TÉÑe É¡∏°ùZ Öéj ,á«FÉ«ª«μdG qOGƒª∏d ø«©dG ¢V qô©J óæY

 .AÉªdÉH

Y

.(MgO) اُرسم نموذج مركَّب أكسيد المغنيسيوم
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فـت على العناصر، مثل الهيدروجين والهيليوم والكربون والنحاس والكالسـيوم وغيرها  تعرّ
ة كيف تكتب رمز العنصـر؟ وهل لها  مـن العناصـر التي من حولنا. ولكن هل سـألت نفسـك مـرّ

مفاتيح تدلّ عليها؟ وهل أسماؤها ترمز إليها؟

اُكتب رمز عنصر «أكسجين» (Oxygen)؟ . 1
اُكتب رمز عنصر «هيدروجين» (Hydrogen)؟ . 2
اُكتب رمز عنصر «كربون» (Carbon)؟ . 3
4 ..(Hydrogen) «و عنصر «هيدروجين (Helium) «ميِّز بين رمز كلّ من عنصر «هيليوم

 

ف على . 1   يشـير كلّ رمـز إلى أحد العناصر، بحيث تسـهل دراسـة العنصر من خـالل التعرّ
خصائصه الكيميائية والفيزيائية.

2 ..(Capital letter) إذا كان رمز العنصر يتألّف من حرف واحد، يُكتَب بحرف كبير
3 . ،(Capital letter) ا ل كبيـرً   إذا كان رمـز العنصـر يتألّف من حرفيـن، يُكتَب الحرف األوّ

.(small letter) ا والحرف الثاني يُكتَب صغيرً

شكل (66)

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

1

RƒeQ É¡d ô°UÉæ©dG
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رمز العنصراِستخدامات العنصراِسم العنصر

م في ملء المناطيد الهيليوم غاز خفيف يُستخدَ
Heوالبالونات.

م في الملح اليودي وأفالم اليود ر يُستخدَ مطهِّ
Iالتصوير.

م في النحاس فلزّّ جيّد لتوصيل الكهرباء يُستخدَ
Cuصناعة األسالك الكهربائية.

الفلزّّ السائل الوحيد عند درجة حرارة الزئبق
م في الترمومترات. الغرفة، يُستخدَ

Hg

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

 ΩhôÑdGh Qƒ∏μdG RÉZ πãe ,»°ù qØæàdG RÉ¡édG ≈∏Y á«FÉ«ª«μdG OGƒªdG ¢†©H ô qKDƒJ

.âjôÑμdG ó«°SÉcCGh

.(NaCl) اُرسم نموذج لمركَّب كلوريد الصوديوم
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بات  د في مجموعات الطريقة األنسـب إليجاد المعلومات عن أهـمّ العناصر والمركَّ حـدِّ
ا في قائمة، ثمّ ناقِشها مع زمالئك. لها تصاعدي� األكثر وفرة، وسجّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



استخالص النتائج
Draw conclusions
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ة ال يمكن تبسـيطها أكثر  ة. فالعنصر عبارة عن مادّ بات هي أسـاس المادّ 1  العناصر والمركّ
من ذلك.

نت من اتّحاد عنصرين أو أكثر. ة كيميائية تكوّ 2 المركَّب الكيميائي هو مادّ
ن منها. فالماء السـائل مثالً ال  ـب تختلف عن صفات العناصـر التي يتكوّ 3  صفـات المركَّ
يشتعل وال يساعد على االشتعال، فيما يشتعل غاز الهيدروجين ويساعد غاز األكسجين 

على االشتعال.
تين أو أكثر، يمكن فصله بطرق بسيطة مثل الترشيح، التقطير،  4  المخلوط هو مزيج من مادّ

قمع الفصل، المغناطيس، وغيرها.
ا من الفراغ. ة هي كلّ ما له كتلة ويشغل حيّزً 5 المادّ

ا،  ـة ومتقاربة من بعضها بعضً ة متراصّ لبة هي التي تكـون فيها جزيئات المادّ 6  الحالـة الصُّ
لبة ذات شكل وحجم ثابتين. ة الصُّ وتكون المادّ

ا،  ة متقاربة مـن بعضها بعضً 8  الحالـة السـائلة هي الحالـة التي تكون فيهـا جزيئات المـادّ
ة السـائلة حجم ثابت وشكل يتغيّر  وتكون حركة الجزيئات فيها انسـيابية، ويكون للمادّ

ع فيه. ا لشكل الوعاء الذي توضَ تبعً
ة الحركة. ا حرّ ة متباعدة جد� 9 الحالة الغازيّة هي الحالة التي تكون فيها جزيئات المادّ

ة واحدة من العنصر وعلى اسم العنصر. 10 رمز العنصر يدلّ على ذرّ
نة لجزيء  ات العناصر المكوِّ 11  الصيغة الجزيئية للمركَّب تدلّ على اسم المركَّب وعدد ذرّ

واحد من المركَّب.



EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
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ل: السؤال األوّ
أمامك رمزان للعنصرين التاليين، اُذكرهما:

الرمز H يدلّ على عنصر  . 1
الرمز He يدلّ على عنصر  . 2
؟  . 3 الً ف أوّ أيّ من العنصرين اكتُشِ
ما سبب كتابة رمز عنصر H ورمز عنصر He؟  . 4

السؤال الثاني:
.(H2O) نان األساسيان للماء إنّ عنصري األكسجين (O) والهيدروجين (H) هما المكوِّ

فْ على خواصّ الماء من خالل هذه التجربة: تعرَّ

ماذا يحدث لألكسجين المتصاعد عند تقريب شظية؟  . 1
ماذا يحدث للهيدروجين المتصاعد عند تقريب شظية؟  . 2
لة بغاز  . 3 اص معه أسطوانة محمَّ  يحمل الغوّ

وذلك لـ  
م غاز الهيدروجين في صناعة  . 4 يُستخدَ
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السؤال الثالث:
ة الثالث: تمثّل األشكال التالية حاالت المادّ

(ج)(ب)(أ)
يمثّل الشكل (  أ  )  
يمثّل الشكل (ب)  
يمثّل الشكل (  ج   )  

السؤال الرابع:
ها يعبّر عن جزيء مركَّب؟ أيّ من األشكال التالية يعبّر عن جزيء عنصر؟ وأيّ

(ج)(ب)(أ)
يعبّر الشكل (  أ  ) عن جزيء  
يعبّر الشكل (ب) عن جزيء  
يعبّر الشكل (  ج   ) عن جزيء  



الوحدة التعّلمية الثالثة

ا�حماض والقلوياتا�حماض والقلويات
Acids and alkalisAcids and alkalis

Acids in our daily life   األحماض في حياتنا اليومية

Acids around us  األحماض من حولنا

Neutralisation in solutions   ِاستكشاف التعادل في المحاليل

pH measuring   ِاختبار درجة الحموضة
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ة. فملح الطعام ناتج  تحتلّ األحماض والقلويات مساحة كبيرة في التفاعالت الكيمائيّة المهمّ
عن تفاعل مركَّب حمضي مع مركَّب قلوي. تحتوي أطعمة كثيرة على األحماض مثل الحمضيات 
اح الـذي يحتوي على حمض الماليـك، واللبن على  التـي تحتـوي على حمض السـتريك، والتفّ
ا في البناء، وكذلك في تصنيع األسـمدة الزراعية  م كثيرً ا القلويات، فتُسـتخدَ حمض الالكتيك. أمّ

واألدوية.

؟ ل محلوالً متعادالً كيف تشكّ

حمضقلوي

شكل (67)

شكل (68)

ما فائدة مقياس درجة الحموضة (pH)؟

ف على طعم الموادّ الحامضة؟ كيف تتعرّ

شكل (69)

ا�حماض والقلويات ا�حماض والقلويات 
Acids and alkalisAcids and alkalis

Matter and Energy الماّدة والطاقة
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نتنـاول يومي�ـا العديد مـن األطعمـة الالذعة، مثـل الليمون وغيرهـا، كما أنّ هنـاك الكثير من 
اح والفلفل والملفوف والطماطم، تحتوي على أنواع مختلفة  الفواكـه والخضار، كالبرتقال والتفّ

من األحماض.

أحضر قطّارة فيها عصير ليمون، وقطّارة أخر فيها القليل من الخلّ وأخر فيها سـائل التمر 
ر األمر نفسه مع  عْ 4 قطرات من عصير الليمون على ورقة تبّاع الشمس أو (pH)، وكرِّ الهندي. ضَ

سائل الخلّ والتمر الهندي.
1 . .(pH) عند وضع قطرات من الليمون على ورقة تبّاع الشمس أو

مالحظاتي:  

2 ..(pH) عند وضع قطرات من الخلّ على ورقة تبّاع الشمس أو
مالحظاتي:  

3 ..(pH) عند وضع قطرات من التمر الهندي على ورقة تبّاع الشمس أو
مالحظاتي:  

ر كيف؟ تستطيع أن تغيّر المذاق الحمضي لبعض األطعمة بطرق كثيرة. فكِّ
 

شكل (70)

ل ورقة  إنّ األحماض هي موادّ ذات طعم الذع، تحوّ
تبّاع الشـمس الزرقاء إلـى اللون األحمر، ومن األحماض 
حمـض الهيدروكلوريـك وحمـض الكبريتيـك وحمض 

الكربونيك.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

Acids in our daily life á«eƒ«dG ÉæJÉ«M »a ¢VÉªMC’G

أ
?É¡b qhòJ ¿hO øe á«°†ªëdG áª©WC’G ≈∏Y ± qô©àJ ∞«c
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مـاذا يخطـر على ذهنك عندما تسـمع كلمـة حمض؟ يعتقد النـاس أنّ األحمـاض عبارة عن 
سـوائل يتصاعـد منها الدخـان، وتؤدّي إلى تآكل األجسـام عندما تقع عليها، مـا يعني أنّها خطرة 
ا. لكن ليسـت جميع األحمـاض كذلك، فمعظمنا يرغب في إضافـة القليل من الحمض إلى  جـد�

. طعامه، كالليمون أو الخلّ

شكل (71)

هل سبق لك أن استخدمت كاشف تبّاع الشمس؟ 
 كاشـف تبّاع الشـمس مفيد، يكون على شـكل شريط 
ورقي أو سائل. وهو صبغة يتغيّر لونها إلى األحمر مع 
ب ذلك  األحماض، وإلـى األزرق مع القلويـات. جرِّ

.(pH) على كاشف تبّاع الشمس أو

، ماء، صابون  ـعْ في كلّ واحـدة منها إحد المـوادّ التالية: خـلّ ـر ثـالث قطّارات، وضَ أحضِ
م ورقة تبّاع الشمس أو (pH) عليها. سائل، ثمّ استخدِ

النتيجةمالحظاتي

  خلّ

  ماء مقطّر

  صابون سائل

Acids around us ÉædƒM øe ¢VÉªMC’G

?…ƒ∏≤dG ƒg Éeh ?¢†ªëdG ƒg Ée
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بات الكيميائية؟ لماذا نستخدم أدلّة الكاشف على المركَّ
 
 
 
 
 
 
 
 

صفات األحماض وخصائصها:* 
ا.. 1 تتمتّع بمذاق حمضي قوي جد�
ل لون ورقة تبّاع الشمس إلى األحمر عند التفاعل معه. . 2 تحوّ

صفات القلويات وخصائصها:* 
ا وبملمس صابوني.. 1 تتمتّع بمذاق مرّ جد�
ل لون ورقة تبّاع الشمس إلى األزرق عند التفاعل معه.. 2 تحوّ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

*

مواد كاوية

  ¢ùeÓJ ¢VÉªMC’G ´óJ ’

.ô£N É¡°†©Ña ,∂jój
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ية األحماض:*  أهمّ
ية الحمضالحمض أهمّ

حمض 
الالكتيك

ن في العضالت أثناء التدريبات الرياضية  يتكوّ
المكثّفة. كما يوجد في الروب واللبن.

شكل (72)

حمض 
األسكوربيك

يعمل كمصدر لفيتامين C، ويتواجد في 
البرتقال والجوافة والطماطم.

شكل (73)

حمض 
الهيدروكلوريك

م في صناعة المنظِّفات الصناعية  يُستخدَ
راد طالؤها. وأسطح المعادن المُ

شكل (74)

حمض 
الكبريتيك

م في تركيب بطّاريات السيّارات وفي  يُستخدَ
تكرير البترول واأللياف الصناعية.

شكل (75)
ية القلويات:*  أهمّ

ية القلويالقلوي أهمّ

هيدروكسيد الدواء
المغنيسيوم

م في صناعة األدوية  يُستخدَ
ة لحموضة المعدة. شكل (76)المضادّ

أكسيد الكالسيومالصناعة
م في صناعة  يُستخدَ

األسمنت ومعالجة الماء 
شكل (77)وتقليل حموضة التربة.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

أ*
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اِفحص مشروبك:
فْ على األحماض التي أُضيفت إليها.  قات على حاويات المشـروبات، وتعرَّ اِقرأ الملصَ

ن مالحظاتك في الجدول التالي: ر ورقة تبّاع الشمس لفحصها، ودوِّ م مؤشِّ استخدِ
.∫ Ω 180 á©°ùdG

 .¢SÉfÉfC’G á¡μf ÜGô°T
,∂jôà°ùdG ¢†eÉM ,ôμ°S ,AÉe :äÉfƒμªdG

 π«ã«e »°ùcƒHôc ,á©«Ñ£∏d á∏KÉªªdG ¢SÉfÉfC’G á¡μf
 á¶aÉM OGƒe ,ê ø«eÉà«a ,ø«àμH ,Rƒ∏«∏°S

 ,(äGhõæH ΩƒjOƒ°U ,äÉHQƒ°S Ωƒ«°SÉJƒH)
.(ø«JhQÉcÉà«H) ¿ƒd

.á«YÉæ£°UE’G äÉ¡μædGh ¿GƒdC’G øe ∫ÉN .ôà°ùÑe

اِسم المشروب الغازي 
ة الحمضيةتأثيره على ورقتي تبّاع الشمسأو العصير اِسم المادّ
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ا مـن ألم في  ا في معدتـك؟ ما هو هـذا الحمض؟ هـل عانيت يومً هـل تعلـم أنّ هنـاك حمضً
ية زائدة من الحمض. تزور الطبيب ويكتب  المعدة؟ يحدث ذلك، أحيانًا، عندما تفرز معدتك كمّ

ة لتهدئة آالم المعدة. لك وصفة طبّية تحتوي على أقراص أو مساحيق خاصّ

شكل (78)
ناقِش زمالءك في المجموعة حول ما إذا كانت هذه األقراص أو المسـاحيق حمضية أم قلوية 

أم متعادلة.

ز سحاحة  ع فيها (mL 10) من محلول هيدروكسيد الصوديوم، ثمّ جهِّ ا وضَ جً ا مدرَّ ر كأسً أحضِ
تحتوي على (mL 10) من محلول حمض الكبريتيك المخفَّف.

10 mL

ج كأس مدرَّ

سحاحة

ع قطرة من كاشف الفينونفثالين في كأس هيدروكسيد الصوديوم.. 1 ضَ
مالحظاتي:  

 

Neutralisation in solutions π«dÉëªdG »a ∫OÉ©àdG ±É°ûμà°SpG

∫OÉ©àªdG »dƒ∏ëe
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ع الكأس أسـفل السـحاحة وبحذر افتح الصنبور لتنساب قطرات من حمض الكبريتيك . 2 ضَ
المخفَّف مع رجّ الكأس.

مالحظاتي:  
 

.mL   :مقدارحمض الكبريتيك المخفَّف
د نوع المحلول الناتج باستخدام ورقة تبّاع الشمس؟. 3 حدِّ

مالحظاتي:  
 

ج على موقد بنزن وابدأ بالتسخين.. 4 ع الكأس المدرَّ ضَ
مالحظاتي:  

 
استنتاجي: حمض + قلوي    +  
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هل تحبّ أن تضيف الملح إلى طعامك؟ * 
حتّـى لو لم تفعل ذلك بنفسـك، فهو موجـود في غالبية األطعمة التـي تتناولها، اُنظر إلى 
ا فيها. يُضاف الملح إلى غذائنا  قـات المثبَّتـة على أغلفة وعلب األطعمة، تجده مدرجً الملصَ

إلكسابه النكهة، كما يساعد على حفظ الطعام من الفساد.

شكل (79)

حقائق غذائية
(الوجبة) الحصة  حجم 

الحصص لكل وعاء
1 كوب (30 جرام)
تقريًبا  10

الكمية لكل حصة

110 السعرات من الدهن 17السعرات 

القيمة اليومية %

2 جم الكلية  % 3الدهون 

ــــــــعــــــــة 0  ــــــــشــــــــب دهــــــــــــــــــــــــــون م
جم 

0 %

0,5 جم دهون متحولة 
0 مجم % 0كوليسترول 

% 12صوديوم 280 جم

الكربوهيدرات الكلية 22 جم
3 جم ألياف غذائية 

7 %
12 %

سكريات 1 جم
3 جم بروتين 

A C%10فيتامين  %20 فيتامين 

%45 حديد%4كالسيوم

ن نتيجـة تفاعل حمض الكبريتيـك المخفَّف  ـب الكيميائـي الجديد الـذي تكوّ إنّ المركَّ
م في الكثير من األمور، منها  وكربونات الصوديوم هو ملح كبريتات الصوديوم الذي يُسـتخدَ
صناعة عجينة الورق (kraft pulp)، والمنظِّفات المنزلية باإلضافة إلى صناعة الزجاج، فهو 
اعات الهواء الصغيرة من الزجاج المصهور، فضالً عن اسـتخدامه في معالجة الماء،  يزيل فقّ

فهو يزيل الكلور ويطرد الغازات.

شكل (80)

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

*
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ا عن أضرار ملح الطعام على جسم اإلنسان. اُكتب تقريرً
 
 
 
 
 
 
 
 

ـة لجسـم اإلنسـان ولعمل اإلنزيمـات. اِبحث علـى اإلنترنت  إنّ درجـة الحموضـة مهمّ
يتها لجسـم اإلنسـان، واكتب بعض اإلنزيمات التي تعمل على أسّ  عن اإلنزيمات وأهمّ

هيدروجيني (pH) معيَّن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.ΩódG §¨°V ™aôj IôãμH ΩÉ©£dG í∏e ∫hÉæJ
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اِختالف درجة حموضة المحاليل* 
ف  تعلّمت أنّ األحماض موجودة في كلّ مكان من حولنا، وأنّ الطريقة المتعارف عليها للتعرّ
علـى هذه األحماض هي اسـتخدام ورقة تبّاع الشـمس. ولكن كيف نعـرف أنّ درجة الحموضة 

تختلف من محلول إلى آخر؟ هل لديك فكرة عن ذلك؟
ب الموضوع أكثر، هل تعتقد أنّ حموضة  ا أكثر من الالزم؟ لنقرّ هل شربت حليبًا وكان حامضً

ق من ذلك؟ جة؟ كيف يمكنك التحقّ ة طويلة خارج الثالّ ك لمدّ الحليب تزداد إذا تُرِ

شكل (81)

ل درجة حموضة المحاليل التالية. م جهاز قياس درجة الحموضة (pH meter) وسجِّ اِستخدِ

نوع المحلول
ماء مقطَّرشامبو أطفالخلّعصير الليمون

قيمة درجة 
الحموضة

الحدّ األعلى الذي ظهر هو   . الحدّ األدنى الذي ظهر هو  

pH measuring á°VƒªëdG áLQO QÉÑàNpG

π«dÉëªdG á°VƒªM áLQO
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ل درجة حموضة المحاليل التالية. م جهاز قياس درجة الحموضة (pH meter) وسجِّ اِستخدِ

نوع المحلول
ماء من زجاجةماء البحرماء الصنبورماء مقطَّر

 معدنية
قيمة درجة 
الحموضة

. الحدّ األدنى الذي ظهر هو   الحدّ األعلى الذي ظهر هو  
ر أسباب االختالف الذي ظهر في المحاليل المائية. فسِّ

 
ô uμa

?ÉæJÉ«M »a É vª¡e á°VƒªëdG áLQO ¢SÉ«≤e ô nÑà© oj GPÉªd

ز إلى  رمَ ة الحمض والقلـوي. يُ يمكنـك اسـتخدام مقياس درجة الحموضة لكشـف حـدّ
ى باإلنجليزية  ـا بالرقـم الهيدروجيني و تسـمّ درجـة الحموضـة بالرمـز (pH)، وتُعرف أيضً

ج من 0 إلى 14. Power of Hydrogen. إنّ درجة الحموضة هي عبارة عن مقياس مدرَّ

Ö«∏M 
GOƒ°U

õ«ÑÿG   

منظِّف أفران
مزيل ألوان

أمونيا
صابون

ماء نقيصودا الخبيز
حليب

موز
طماطم

عنب
ليمون

عصارة المعدة
بيض

13 141211109876543210
متعادل حمضيقلوي

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

?áØ∏àîe á«FÉe π«dÉëe »a á°VƒªëdG áLQO ∞∏àîJ πg
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ل أسماء الموادّ الحمضية والقلوية في الجدول التالي. ناقِش زمالءك حول الرسم السابق وسجِّ
القلوياتاألحماض

  

اِستنتِج من الجدول:
1 . .( أين يتواجد أقو حمض في الصورة؟ ( 
2 ..( أين يتواجد أقو قلوي في الصورة؟ ( 
 تمتلـك الموادّ الحمضيـة قيمة pH أقلّ من   ، وكلّما قلّت قيمة pH للحمض كلّما  . 3

ته.    قوّ
 تمتلـك المـوادّ القلوية قيمـة pH أكبر من    ، وكلّما زادت قيمـة pH للقلوي كلّما . 4

ته.    قوّ

ل درجة حموضة المحلولين التاليين. م جهاز قياس درجة الحموضة (pH) وسجِّ اِستخدِ

نوع المحلول
 

حمض الهيدروكلوريك
 

هيدروكسيد الصوديوم
pH قيمة  

ف حمض الهيدروكلوريك إلى أنبوب يحتوي على هيدروكسيد الصوديوم. أضِ
ر. اُلمس األنبوب، بم تشعر؟ فسِّ

 

ÉædƒM øe á°VƒªëdG áLQO

ôÑàîªdG π«dÉëe »a á°VƒªëdG áLQO
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 ô«ãμdG Ö qÑ°ùJ É¡JOÉjõa ,ÉæeÉ°ùLCG »a áæ q«©e á°VƒªM áÑ°ùf ≈∏Y á¶aÉëªdG Öéj

.¢VGôeC’G øe

ا بسيطًا عن خطورة األحماض والقلويات على أجسامنا. اُكتب تقريرً
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اِبحـث على اإلنترنت عن اإلجراءات السـليمة إذا انسـكب حمـض أو قلوي على طاولة 
المختبر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



استخالص النتائج
Draw conclusions
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1 صفات األحماض وخصائصها:
ا.*  تتمتّع بمذاق حمضي قوي جدً
تمتلك القدرة على التفاعل مع القلويات لتكوين ماء وملح.* 
ل لون ورقة تبّاع الشمس إلى األحمر عند التفاعل معه.*  تحوّ
تمتلك درجة الحموضة أقلّ من (7).* 

2 صفات القلويات وخصائصها:
ا وبملمس صابوني.*   تتمتّع بمذاق مرّ جد�
ل لون ورقة تبّاع الشمس إلى األزرق عند التفاعل معه.*  تحوّ
 تمتلـك درجـة الحموضـة أكثر مـن (7)، وعندمـا تصل إلـى درجـة (14)، تبلغ أعلى * 

مستويات تركيزها.

ن نتيجة تفاعـل حمض الكبريتيـك المخفَّف  ـب الكيميائـي الجديـد الذي تكـوّ 3  إنّ المركَّ
وكربونات الصوديوم هو ملح كبريتات الصوديوم.

ة الحمض والقلوي. م مقياس درجة الحموضة (pH meter) لكشف حدّ 4  يُستخدَ

الهيدروجينـي  بالرقـم  ـا  أيضً ف  وتُعـرَ  ،(pH) بالرمـز  الحموضـة  درجـة  إلـى  ـز  رمَ 5  يُ
.(Power of Hydrogen)



EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
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ل: السؤال األوّ
ن بين األحماض والقلويات بحسب الجدول التالي: قارِ

القلوياتاألحماضوجه المقارنة
  الطعم

ر تبّاع الشمس   مؤشِّ
  درجة الحموضة

  مثال

السؤال الثاني:
أمامك أنابيب اختبار على الشكل التالي:

(1)(2)(3)
محلول الصودا الكاويةماء الجيرحمض الكبريتيك

د أيّ ورقة من أوراق تبّاع الشمس ستتأثر عند وضعها في كلّ من األنابيب: حدِّ
رقم (1)  * 
رقم (2)  * 
رقم (3)  * 
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السؤال الثالث:
ـب لها في  مـن خالل قيمة درجـة الحموضة (pH) في القائمـة (أ)، اُكتب نوع المحلول المناسِ

القائمة (ب):
القائمة (ب)القائمة (أ)
pH = 14 
pH = 7 

السؤال الرابع:
د نوع المحاليل التالية: حدِّ

حمض الكبريتيك.* 
 

كبريتات الصوديوم.* 
 

هيدروكسيد الصوديوم. * 
 

السؤال الخامس:
بة: اُدرس الرسم التالي ثمّ امأل الفراغات بالكلمات المناسِ

pH14131211109876543210

   





وحدة
ا�رض والفضاءا�رض والفضاء
Earth and SpaceEarth and Space

الوحدة التعّلمية األولى: 
Soil التربة 





الوحدة التعّلمية ا�ولى

التربةالتربة
Soil

نات التربة Components of soil   مكوِّ

Types of soil   أنواع التربة

Agricultural soil   التربة الزراعية

Green Kuwait   كويتنا الخضراء
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قال تعالى:
� 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( & % $ # " ! �
سورة األعراف : ٥٨

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² �
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ

� Ü Û Ú 
سورة البقرة : ٢٦٤

ناتها  ة في اإلعجـاز. إذ إنّ التربـة  بمكوِّ ى اللّه فـي هذه اآلية التربـة بالبلد، وهـذه قِمّ لقـد سـمّ
وكائناتهـا الحية تشـبه البلـد. فهي تحتوي على مسـاكن العديد مـن الكائنات الحيّـة والمجهرية 
لها إلى موادّ بسيطة في إطار دورات   على الموادّ العضوية وتحوّ كالفطريات والبكتيريا التي تتغذّ
جيوكيميائية، كدورة النيتروجين والفوسفور والكبريت، وهي تعمل من دون انقطاع طيلة السنة.

ر وتحتوي على الهواء واألكسـجين للتهوية  كما تحتوي التربة على قنوات مياه السـيل والتبخّ
ومساكن تأوي هذه الكائنات (حبيبات الرمل والطين).

ô uμa
?áHôàdG ´GƒfCG ∞∏àîJ πg

ô uμa
 IOhO πãe áHôàdG »a ¢û«©J âæc ƒd
 áHôàdG πμ°T ¿ƒμ«°S ∞«μa ,¢VQC’G

?É¡«a ¢û«©J »àdG

ô uμa
 áª«¶©dG ájB’G √òg ø«H §HGôdG Ée
?áHôàdG äÉbÉ£fh Iô≤ÑdG IQƒ°S øe

e

Earth and Space ا�رض والفضاء

SoilSoil التربة التربة
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ن اليابسـة من صخور وتربة، وهي تمثّل الطبقة  ن سـطح األرض من يابسـة وماء، وتتكوّ يتكوّ
السـطحية أو الخارجيـة لسـطح األرض. كذلـك توجد التربة في كلّ مكان على سـطح اليابسـة، 
وتكـون سـميكة في بعض مناطق اليابسـة، مثل السـهول، والمـروج الخضراء، وأوديـة األنهار. 

اة من الرمال. وتكون طبقة رقيقة فوق الجبال، وأحيانًا نجد الصخور على سطح األرض معرَّ
  ﴾ j i h g ﴿ :منذ القدم، اِستفاد اإلنسان من التربة لزراعة المحاصيل، قال تعالى
﴿ p o n m l k ﴾ سورة الواقعة : ٦١-٦٤، ولصناعة األواني الفخارية، قال تعالى: 

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  ﴿
b a ` _ ^ ] \ [ Z Y  X ﴾ سورة القصص : ٣٨

نت؟ ما أصل التربة؟ وكيف تكوّ

1 .

شكل (82)

ذْ عيّنة من تربة المدرسة وافحصها بيدك.  خُ

م تلك العيّنة واتبع الخطوات التالية:. 2 اِستخدِ

ل  ة واتركها وسجِّ (ج)  رجّ الجرّ
مالحظاتك.

ية قليلة  ة كمّ عْ في الجرّ (ب)  ضَ
من تربة الحديقة.

عْ فيها ماء. ة وضَ ذْ جرّ (أ) خُ

مالحظاتي:  
ر السبب.   فسِّ

Components of soil áHôàdG äÉf uƒμe

áHôàdG äÉf uƒμe ∞ p°ûàcpG
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نات التربة في الزجاجة.. 3 اُرسم مكوِّ

الدبال

التربة

األساس الصخري

الفتات األمّ

شكل (83)

.í«ë°üdG É¡fÉμªH äÉfÉ«ÑdG pπ p°U qºK áHôàdG äÉbÉ£f ∫ƒM É kª∏«a ó pgÉ°T
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. ناتها مستعينًا بمفتاح الحلّ ل على الرسم البياني مكوِّ صك أجزاء التربة الدبالية، سجِّ بعد تفحّ

شكل (84)

(  أ  ) هواء 25%
(ب) ماء 25%

( ج ) موادّ عضوية 5%

 

  

 

شكل (85)

ô uμa
 ∫ÉM »a Ö°ùædG ∂∏J ∞∏àîJ πg

?áHôàdG ô q«¨J



144

تنتـج التربـة عن عوامـل مختلفة من التجوية أثّـرت على صخور اليابسـة، وعملت على 
ا أن يكون قد استقرّ في مكانه، أو انتقل  تكسيرها وتفتيتها وطحنها. وهذا الفتات الصخريّ إمّ
ب في أماكن أخر. لذلك ستجد  بواسـطة عوامل التعرية مثل الرياح والماء الجاري، وترسّ

نات التربة تختلف من مكان إلى آخر. أنّ مكوِّ
ى التربة الجيّدة الصالحة للزراعة بالتربة الزراعية الخصبة وهي الوسـط الذي تنبت  تُسـمّ
فيـه النباتـات وتُثبّت جذورها وتحصل منه على ما تحتاج إليـه من ماء وغذاء لتنمو. ويوجد 
ى ديدان األرض تعيش في التربة الغنية بالموادّ العضوية. فهل تعرف في أيّ طبقة  ديدان تُُسمّ

من طبقات التربة تعيش؟

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

الدبال

الصخر األمّ
األساس 
الصخري

التربة التحتية

.¬«a ¢û«©J …òdG ¿ÉμªdG ≈∏Y ± qô©ààd ¢VQC’G IOhO QÉ°ùe q§N º°SQoG
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ô uμa
?áYGQõ∏d Ióq«L á«YGQõdG áHôàdG π©éj …òdG Ée

شكل (86)

زراعيـة  تربـة  تحـوي  معدنيـة  علبـة  نّا  سـخّ إذا 
سـنالحظ انتشـار رائحـة تشـبه رائحـة أوراق النباتات 
وجذورهـا المحترقة، ما يـدلّ على أنّ التربـة الزراعية 
تحوي أجزاء من النباتات، مثل أوراق األشجار وجذور 
النباتات، أو بقايا الحيوانات التي تموت في التربة ويتمّ 
تحلّلهـا وتفتّتها إلـى حبيبات دقيقـة. وتختلط حبيبات 
ن الدبال  الصخـور ببقايا الموادّ النباتية والحيوانية لتكوّ

ا، إذ يتحلّل إلى  ا سـليمً ها نمو� د الدبـال النباتات بالموادّ الالزمة لنموّ فـي التربة الزراعية. يُزوّ
ها النباتات عبـر الجذور. كما أنّ الدبـال غني بعناصر  مـوادّ بسـيطة تذوب في المـاء، وتمتصّ

النيتروجين والكبريت والفوسفور والبوتاسيوم، وهي موادّ تحتاج إليها النباتات لتنمو.

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

ق صورة نبتة في منزلك. ألصِ

.áHôàdG ¢ü qëØJ óæY äGRÉ qØb Ω póîà°SpG



146

ية أجزاء التربة الزراعية بالنسبة إلى النباتات. ح أهمّ اُرسم خريطة ذهنية توضّ

ضها بأسـلوب  ة أخر واعرِ ح أجزاء التربة الدبالية باأللوان أو أيّ مادّ م مزهرية توضّ صمِّ
فنّي.
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شكل (87)

ع  تتساقط األمطار على التربة، ونالحظ بعد توقّفها أنّها تتجمّ
ب بسـرعة من البعض اآلخر. كان يُطلَق  في  بعض األماكن وتتسـرّ
ة  ا على األراضي التي تجمع الماء وتحتفظ به لمدّ في الكويت قديمً
طويلـة اسـم الخباري كمـا في الشـكل (87)، مثل خبـاري حولي 

م طينها في  وخبـاري الفحيحيـل، وكذلك المطينة وهي حفر واسـعة بعمق ذراع أو أكثر، يُسـتخدَ
ه حولها  ع فيه ماء المطر بشـكل تلقائي. ويحبّ الكثير من الناس التنزّ البناء ما يجعلها مكانًا يتجمّ

فهي كانت تتواجد بالقرب من البيوت شرق حولي. فما سبب هذه الظاهرة؟
ô uμa

 øcÉeCG »a á«FÉe ∑ôH ¿ qƒμJ ÖÑ°S Ée
?iôNCG øcÉeCG »a É¡f qƒμJ ΩóYh áæ q«©e

ا  عْ في كلّ واحدة نوعً هة قطعة من القطن، ثمّ ضَ عْ في الفوّ اِقطع قناني بالستيكية مستهلَكة وضَ
ا. ال تنسَ أن تسـقي عيّنات الزرع  ا في القناني الثالث وانتظِر أسـبوعً عْ بذورً ا من التربة. ضَ مختلفً

ل مالحظاتك. ية الماء نفسها، ثمّ سجِّ الثالث كلّ يوم بكمّ

وجه المقارنة

دبالية رملية طينية نوع التربة
نموّ البذور

ع  ية الماء المتجمّ كمّ
في قعر القنّينة

ر إجابتك. في اعتقادك، أيّ من أنواع التربة السابقة يُطلَق عليه الكنز البنّي؟ فسِّ
 

Types of soil áHôàdG ´GƒfCG

» qæÑdG õæμdG
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هل نسبة الهواء بين جزيئات التربة متساوية؟ أجرِ التجربة التالية لمعرفة نوع التربة التي تحتوي 
على معظم الفراغات الهوائية بين جزيئات التربة.

100 ml ماء
50 ml تربة

(ج)

100 ml ماء
50 ml تربة

(ب)

100 ml ماء
50 ml تربة

(أ)
ما هو نوع التربة التي حصلت على مساحة أكبر؟. 1

 
ر إجابتك.. 2 فسِّ

 
 

لتكون التجربة صحيحة، أيّ الشروط التالية يجب أن تبقى على نفس المقدار: حجم المخبار، 
ية الماء؟ ية التربة، كمّ نوع التربة، كمّ

 

شكل (88)

ة العضوية المتحلّلة في التربة الدبال  ى المادّ تُسمّ
ن  ة داكنـة اللون تتكوّ  (humus) وهـو عبارة عن مادّ
عند تحلّل بقايا الحيوانات والنباتات. يساعد الدبال 
على تكوين فراغات في التربة يشـغلها الهواء والماء 

ان عنصرين ضروريين للنباتات.  اللذان يعدّ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

?ôÑcCG AGƒ¡dG á« qªc ¿ƒμà°S ô«HÉîªdG q…CG »a :∑AÉbó°UCG sóëJ
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نت التربة؟ كيف تكوّ
نت التربة بتفكّك الصخور نتيجة التجوية وهي العملية التي بواسطتها يتفكّك الصخر  تكوّ
المنكشف والموادّ األخر، فيختلط الفتات الصخري بالموادّ العضوية والماء والهواء على 

سطح األرض. وبالتالي تُعتبَر عملية التجوية المسؤول الرئيسي عن تكوين التربة.
ا تدريجي�ا أينما يوجد أسـاس صخري منكشـف. واألساس  ن التربة أيضً وبالتالي تتكوّ
نة  الصخـري هو طبقـة تتأثّر بالتجويـة تدريجي�ا فيتفتّـت إلى جزيئات أصغـر فأصغر، مكوِّ

ة األساسية للتربة. المادّ
ن التربة. ح تكوّ اِستعِن بالفقرة السابقة إلكمال المخطَّط التالي الذي يوضّ

 

 

 

صخر
تجوية

 πH ,É¡H ΩÉªàg’G »æ©J ’ AÉªdG IOÉjõa .AÉªdG øe áÑ p°SÉæe á« qªμH äÉYhQõªdG p≥°SpG

.äÉJÉÑædG äƒe ≈dEG … qODƒJ ób
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شكل (89)

ض األساس   مفهوم التربة كونها حبيبات نتجت عن تعرّ يتعدّ
 الصخـري للتجويـة، إلـى كونها خليط مـن الرواسـب والمعادن 
والمـوادّ العضويـة المتحلّلـة والهـواء والمـاء. اُنظر إلـى الصورة 
المقابلـة. مـاذا لو كنت تعيـش في التربة مثل الـدودة؟ أيّ نوع من 

التربة تختار؟ لماذا؟ أجرِ التجربة التالية لتساعدك على اإلجابة.

ل الجدول التالي. م العدسة المكبِّرة لفحص أنواع التربة وأكمِ اِستخدِ

شكل (90)

اُرسم حجم 
حبيبات التربة

نوع التربة
حجم الحبيبات

المسافة بين الحبيبات
ا  رتِّب أنواع التربة تصاعدي�

بحسب حجم حبيباتها.

ا إلى النشاط السابق، التربة التي اختارتها الدودة هي   استنادً

Agricultural soil á«YGQõdG áHôàdG

¢VQC’G IOhO â«H
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شكل (91)

ض  تُعتبَر التربة من أهمّ موارد األرض، لكن يمكن أن تتعرّ
للتلـف أو الفقـدان، ويمكـن أن تُسـتهلَك أو أن تفقد خصوبتها 
بسـبب تكرار زراعة المحصول نفسـه لفترة طويلة. يمكن إعادة 
ة جديدة عبـر زراعة محاصيـل جديدة فيها  تخصيـب التربة مـرّ
عتبَر الفول السـوداني من  باإلضافـة إلى تطوير طرق الزراعة. ويُ
ة أخر ألنّها  المحاصيل التي تساعد على جعل التربة خصبة مرّ

ي في التربة لوجود بكتيريا عقدية في جذورها. من النباتات البقولية التي تثبّت النيتروجين الجوّ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ

ح دورك في الحفاظ على التربة من التدمير في البرّ خالل فترة  ق أو ارسم صورة توضّ ألصِ
التخييم.

ية الزراعة. ا عن أهمّ اُكتب آية قرآنية أو حديثًا شريفً
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شكل (92)

أدّ اكتشاف النفط إلى طفرة في كافّة المجاالت في 
فتـرة  ففـي  الزراعـي.  المجـال  ومنهـا  الكويـت،  دولـة 
الخمسـينات، اقتصـرت الزراعـة فـي القطـاع الحكومـي 
علـى االهتمـام بالتجميـل والتحريـج الـذي تحتـاج إليـه 

ة والشـوارع. ومع نهاية السـتّينات ومطلع السـبعينات، بدأ  المـدارس والمرافـق والحدائق العامّ
االهتمام بالزراعة اإلنتاجية شيئًا فشيئًا، وبدأ القطاع األهلي ينشئ المزارع في الوفرة والعبدلي.

ا ملحوظًا من قبل الحكومة في تطوير  امنا هذه، فنشهد اهتمامً ا في أيّ أمّ
المجـال الزراعي ودعم المنتجات الزراعيـة الكويتية، إذ أقامت الحكومة 

ة لدعم المنتَجات الكويتية تحت شعار "منّا وفينا". حملة خاصّ
ف على نباتات  ة للزراعة، وتعرّ مْ بزيارة حديقة الشـهيد أو الهيئة العامّ قُ

وتاريخ الزراعة في الكويت.

م حلـوالً لتحويل  ـم ورقة A4 باسـتخدام التجـارب لتقدّ صمِّ
تربة الكويت الرملية إلى تربة زراعية. 

Green Kuwait AGô°†îdG Éæàjƒc

á«YGQR áHôJ ≈dEG á«∏eôdG âjƒμdG áHôJ πjƒëJ
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شكل (93)

تعاني الكويت من ظروف مناخية قاسية تعيق 
عملية اسـتصالح األراضي. ولكنّ الفرد الكويتي 
تغلّـب علـى الظـروف البيئية، ونجـح المزارعون 
الكويتيـون فـي توطيـن أصنـاف زراعيـة عديدة، 
آخرها الذرة الحمراء والبطّيخ األبيض والبرتقالي 

والقطن.

كيف يمكن استغالل األراضي الصحراوية في الكويت للزراعة؟ 
قات المناخية؟  وكيف يمكن التغلّب على المعوِّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

âjƒμdG »a áYGQõdG
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ن نتيجة تحلّل بقايـا النباتات  نات األساسـية للتربـة الزراعية. ويتكـوّ عتبَـر الدبـال من المكوِّ يُ
ى هذه الكائنات المحلِّالت  والحيوانات بفعل الكائنات الحيّة الدقيقة التي تعيش في التربة. تُسمّ

وهي كائنات تفتّت بقايا الكائنات الميتة إلى أجزاء صغيرة وتهضمها باألنزيمات.

ن مالحظاتك في الجدول التالي. ظ سرعة نموّ النبتة و دوِّ الحِ

وجه المقارنة
تربة بدون سماد عضويتربة فيها سماد عضوي

سرعة نموّ النبتة

ل في ركن الخضار  بعد زيارتك السوق المركزي، سجِّ
أسماء محاصيل زراعية يتمّ إنتاجها في الكويت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

?»ààÑf ´QRCG øjCG
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المناظرة العلمية* 
فـت على أنواع التربة الطينية والرمليـة والدبالية وصفات كلّ منها وعيوبها ومميّزاتها. هل  تعرّ

ن من استخدامها في الزراعة؟ يمكنك تحسين أنواع التربة في الكويت لتتمكّ
ة تجارب لتحسـين التربة منها مشـروع تطوير منتَج  قـام معهد الكويت لألبحـاث العلمية بعدّ
ن من الكبريت والبكتيريا المؤكسـدة لتحسـين التربة الصحراوية وغيرها من المشـاريع. هل  مكوَّ

ذة؟ تعرف مشاريع أخر منفَّ

ذة في دولـة الكويت  رة المنفَّ اِبحـث عن المشـروعات المتطـوّ
ا عنها  ل اإلنتاج الزراعي ونوعه، واكتب تقريرً وعن تأثيرها على معدَّ

.A4 على ورقة
د طرق استصالح األراضي الصحراوية ومنها: تتعدّ

غسل التربة

توفير الماء الالزم 
للزراعة

الزم 

زراعة النباتات

غسل الت

اتات

اِستخدام طرق 
حديثة في الزراعة

ا الماء توفي

إضافة الدبال

ه و وي ر ص ضي

اِستصالح تربة األراضي 
الصحراوية

IQ qƒ£ªdG á«YGQõdG äÉYhô°ûªdG
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لقد عملت الكويت على اسـتصالح أراضيها لتأمين المخزون الغذائي من الخضار والفواكه، 
ولكن هل استطاعت تحقيق ذلك؟ أجرِ النشاط التالي لمعرفة ذلك.

يمكن لدولة الكويت تأمين اإلنتاج الزراعي 
واللجوء إلى استيراد المحاصيل الزراعية.

ن دولة الكويت من تأمين اإلنتاج  عدم تمكّ
الزراعي واللجوء إلى استيراد المحاصيل 

الزراعية.
األسبابالحلول والمقترحات

á«ª∏©dG IôXÉæªdG ó≤©d ø«àYƒªée ≈dEG ø«ªq∏©àªdG º«°ù≤J
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قات كالتالي: ة طرق لتطوير قطاع الزراعة وواجهت بعض المعوِّ اتّبعت دولة الكويت عدّ
1 .

شكل (94)

 الزراعـة النسـيجية: هـي عمليـة استنسـاخ خاليـا أو أنسـجة 
أو أعضـاء من النباتات األمّ وإكثارها في أوسـاط غذائية تحت 
م بها في المختبر. تساعد على تطوير أصناف  تحكَّ مة ومُ بيئة معقّ

من البطاطس مقاومة للملوحة وزراعة النخيل وغيرها.
قات:  المعوِّ  

ية.*  اِرتفاع التكلفة المادّ
ة النامية في بعض أصناف النخيل وهي من أهمّ *  ة انحناء القمّ هات بخاصّ  ظهور تشوّ

ا اقتصادية. الظواهر التي تحدث أضرارً
 مشـروع إنتـاج المركَّب الكبريتي الحيـوي: هو عبارة عن تحويـل مخلَّفات الكبريت . 2

ـب كبريتي حيوي مفيد  ة بالبيئة إلى مركَّ الناتجـة عـن مصافي البترول الكويتية الضـارّ
م لتحسين التربة الصحراوية وزيادة اإلنتاج النباتي. يُستخدَ

قات:  المعوِّ  
بات *   اِنتشـار مخلَّفات الحرب العراقية بعد حرب الخليج من دبّابات ومدافع ومركَّ

ا. عً ا مربّ وذخائر فوق مساحة من صحراء الكويت ال تقلّ عن 50 كيلومترً
تدهور األراضي الرعوية.* 
عـدم وجـود قوانين بيئيـة إلقامة المخيّمـات وتحديـد مواقع التخييم على أسـس * 

ومعايير علمية.
3 .

شكل (95)

 مشـروع زراعـة 35 مليون شـتلة نخيل 
الكويتيـة  يـة  البرّ البيئـة  تأهيـل  إلعـادة 
عبر إنتاج شـتالت من النباتات الفطرية 
داخل عـدد مـن المحميات المسـيَّجة 

ر بـ 1600 كيلومتر مربّع. بمساحة تُقدَّ
قات:  المعوِّ  

 *. قلّة مصادر الماء العذب الالزم للريّ
ملوحة التربة.* 
 *. ا وانخفاضها شتاءً ة الحرارة صيفً شدّ

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ
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4 .

شكل (96)

مشروع الزراعة المائية من دون تربة: هو نمط زراعي 
الطبيعيـة  المـوارد  محدوديـة  لمواجهـة  جديـد 

المتزايدة مثل ضعف التربة وشحّ الماء.
قات:  المعوِّ  

ارتفاع تكلفة الزراعة من دون تربة مقارنة بالزراعة التقليدية.* 
 مشـروع تثقيف المواطنين فـي مجال الزراعة من خالل إقامة الملتقيات تحت شـعار . 5

ية الزراعة والتشجير  الضوء على أهمّ وتسليط  خضراء"،  ا  مروجً الكويت  نجعل  ا  "معً
رة. وأساليب الزراعة المتطوّ

قات:  المعوِّ  
عدم وجود الوعي الكافي لد بعض المواطنين.* 

6 .

شكل (97)

أو  الخضـار  إنتـاج  هـي  المحميـة:   الزراعـة 
نباتـات الزينة داخـل أنفاق أو دفيئـات أو بيوت 
محميـة كبيـرة مـن البالسـتيك الخفيـف لتوفير 
ظـروف نمـوّ مالئمـة وحمايـة المحاصيـل من 
ا يسـاعد علـى إنتاج نباتات  تقلّبات الطقس، ممّ
معيّنـة بوفـرة في غير مواسـمها العاديـة، ما يزيد 

اإلنتاج ويقلّل تكلفة السلع النباتية مع ازدياد المحاصيل في األسواق طوال السنة.
قات:  المعوِّ  

 *. المناخ الصحراوي الحارّ
صغر المساحة الممكن استغاللها زراعي�ا ورداءة تربتها الرملية.* 
ه.*  ندرة الماء وشحّ

شكل (99) شكل (100)شكل (98)

∂ª¡a øe r≥ s≤ëJ
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مة من معهد الكويت  اِبحث عن الدراسات المقدَّ
لألبحاث العلمية الستغالل التربة الرملية للزراعة، 

ل نقاطًا عنها. وسجِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِ
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ا من خمسة أسطر عن سبب تدمير التربة في بعض مناطق الكويت. اُكتب تقريرً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا عن كيفية المحافظة على التربة من التدمير في دولة الكويت. اُكتب تقريرً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



استخالص النتائج
Draw conclusions
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ة طبقات هي: األسـاس الصخري والفتات األمّ والتربة التحتية  ن التربة من عدّ 1  تتكوّ
والتربة الفوقية والدبال.

ل التربة الزراعية الخصبة الوسـط الذي تنبـت فيه النباتـات وتُثبّت جذورها،  2  تشـكّ
وتحصل منه على ما تحتاج إليه من ماء وغذاء لتنمو.

ن عند تحلّل بقايا الحيوانات  ة داكنة اللون تتكوّ ف الدبال humus على أنّه مـادّ 3  يُعـرَّ
والنباتات.

م طينها في البناء، ما يجعلها  4  تُعتبَر المطينة حفر واسـعة بعمق ذراع أو أكثر، يُسـتخدَ
ع فيه ماء المطر بشكل تلقائي. مكانًا يتجمّ

5 تختلف نسبة الهواء بين جزيئات التربة الرملية والطينية والدبالية.
نـت التربة بتفكّك الصخور نتيجة التجوية وهي العملية التي بواسـطتها يتفكّك  6  تكوّ
الصخر المنكشف والموادّ األخر، مع اختالط الفتات الصخري بالموادّ العضوية 
والماء والهواء على سـطح األرض. لذلك تُعتبَر عملية التجوية المسـؤول الرئيسي 

عن تكوين التربة.
7 تختلف حبيبات التربة بحسب نوعها.

ف المحلِّـالت على أنّهـا كائنات تفتّت بقايـا الكائنات الميتة إلـى قطع صغيرة  8  تُعـرَّ
وتهضمها باألنزيمات.

دة مثل إضافـة الدبـال، زراعة  9  يتـمّ اسـتصالح األراضـي الصحراوية بطـرق متعـدّ
النباتات، غسل التربة، توفير الماء الالزم للزراعة، اِستخدام طرق حديثة في الزراعة.
رة في دولة الكويت ومنها الزراعة النسـيجية، مشـروع  ع طرق الزراعـة المطوَّ 10  تتنـوّ
إنتـاج المركَّب الكبريتي الحيوي، مشـروع زراعة 35 مليون شـتلة نخيل، مشـروع 

الزراعة المائية، الزراعة المحمية، مشروع تثقيف المواطنين في مجال الزراعة.
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ل: السؤال األوّ
أمامك ثالثة أنواع من التربة:

(1)

(2)

(3)

طين 50-100%
رمل 0-45%

طين 10-30%
رمل 25-50%

طين 0-10%
رمل 80-100%

) التربة الرملية.. 1 تمثّل العيّنة رقم ( 
يمكن تحسين التربة رقم (3) من خالل:. 2

 
 مـا هـي االختالفات بيـن التربـة (1) والتربة (2)؟ اُذكر أشـياء تجدها فـي التربة (2) وال . 3

تجدها في التربة (1).
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السؤال الثاني:
) وهي تتألّـف من جزيئات رمليـة كبيرة وقطع  التربـة التـي تجدها على الشـاطئ هـي رقم ( 

ى حبيبات الرمل مع بعض القطع الصغيرة من الحصى. ا من الصخور التي تُسمّ صغيرة جد�

(1)(2)(3)

ا في التربة الرملية؟ لماذا تعتقد أنّ النباتات ال تنمو جيّدً
 

) في الزراعة. لذلك نستخدم التربة رقم ( 

السؤال الثالث:
ا لنموّ بذرة داخل قنّينة. طلب المعلّم من يوسف رسمً

رسم يوسف

دباليةرمليةطينيةنوع التربة
ما الخطأ في الرسم؟ اُذكر السبب.
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السؤال الرابع:
ح الشكل التالي نسبة النفاذية في أنواع التربة الثالثة: يوضّ

) التربة الرملية.*  يُمثّل العمود رقم ( 
) أكثر تربة تحتفظ بالماء.*  يُمثّل العمود رقم ( 

2

نفاذية التربة

3

1

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

السؤال الخامس:
ل نوع التربة تحت كلّ رسم: سجِّ
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السؤال السادس:
ل كلّ نوع من أنواع التربة بالرسم الذي يمثّله: أوصِ

التربة الطينية

التربة الرملية

التربة الدبالية

السؤال السابع:
اُكتب ثالث طرق الستصالح األراضي الصحراوية.

1 . 
2 . 
3 . 

السؤال الثامن:
رة في دولة الكويت. اُكتب ثالث طرق للزراعة المطوَّ

1 . 
2 . 
3 . 





المشروع العلميالمشروع العلمي
Scientific ProjectScientific Project

Solar Energy الطاقة الشمسية
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طة إعداد مشروع علمي من قبل متعلّمي المرحلة المتوسّ
: تعليمات للمشروع العلمي:*  الً أوّ

 يتطلّـب المشـروع العلمـي إعـداد مشـروع يقـوم المتعلّم بالدور الرئيسـي فيـه، من حيث . 1
التخطيـط واإلعـداد والتنفيـذ. ويقـوم معلّـم الفصل باإلشـراف عليـه من خـالل التوجيه 

واإلرشاد والمساعدة إن احتاج المتعلّم إلى ذلك.
ق المشروع العلمي إلى موضوع الطاقة الشمسية وإلى طرق االستفادة منها في حياتنا. . 2  يتطرّ

لذلـك، يجـب على المتعلّم أن يبحث ويستكشـف طريقة السـتغالل الطاقة الشمسـية في 
حياتنا.

ا أو ضمن مجموعة من 3 متعلّمين كحدّ أقصى.. 3 يكون المشروع فردي�
ذ المتعلّم المشروع بنفسه ومن دون تكلّف.. 4 ينفّ
دها معلّم الفصل.. 5 يلتزم المتعلّم بالفترة الزمنية التي يحدّ

ثانيًا: أهداف المشروع العلمي:* 
إثارة االهتمام والفضول والرغبة لد المتعلّم الستكشاف أسرار العالم.. 1
معرفة المنهج العلمي وفهمه وتطبيقه في البحث.. 2
ا.. 3 مساعدة المتعلّم على تطوير مهاراته في مجال التواصل سواء خطابي�ا أو خطي�ا أو مهاري�
ل . 4  مساعدة المتعلّم على تطوير مهارات تفسير البيانات وتحليلها من خالل النتائج التي توصّ

إليها.
عة مـن الموارد مثل . 5  اِكتسـاب المتعلّـم مهـارات البحث العلمي باسـتخدام مجموعـة متنوّ

ت والكتب وغيرها. اإلنترنت والمقابالت والمجالّ
 اكتشـاف المتعلّم وجـود صلة بين ما يتمّ تعلّمه في الصفّ وما يحـدث في الحياة الحقيقية . 6

من حوله.
ين لالطّالع واكتشاف مشاريع . 7  تعزيز فرص فريدة من نوعها للمعلّمين والمتعلّمين والمهتمّ

صات قام بها متعلّمون غيرهم. دة التخصّ متعدّ
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ت ونُفِّذت بطريقة تختلف عن طريقة فهمه وتطبيقه . 8 دّ ف المتعلّم على مشاريع جديدة أُعِ تعرّ
لمشروعه العلمي.

ل المسـؤولية في . 9 تعزيز اسـتقاللية المتعلّم من خالل توفير الفرصة له بأخذ المبادرة وتحمّ
دراسة الموضوع الخاصّ به.

10. تنمية المسؤولية والنزاهة واالنضباط والعمل الجماعي لد المتعلّم.
11. تنمية مهارات تنظيم إدارة الوقت لد المعلّم والمتعلّم.

ثالثًا: شروط المشروع العلمي:* 
ح الفكرة.. 1 يتطلّب المشروع العلمي إعداد أو تصميم أو صنع نموذج يوضّ
  ينقسم المشروع إلى أربع وحدات: فكرة الطاقة الشمسية، تقرير المشروع، تعداد إيجابيات . 2

مة الستغالل الطاقة الشمسية في حياتنا، وإضافة رسوم بيانية في  وسلبيات الطريقة المصمَّ
ـبة طـوال فترة العمل  د هذه الوحـدات المعرفة والمهارات والنتيجة المكتسَ التقريـر. تحدّ

على المشروع.
حها معلّم الفصل.. 3 يعرض كلّ متعلّم مشروعه بحسب مواصفات وأبعاد وشروط يوضّ
م كلّ متعلّم وتطبيق الشروط بطريقة علمية.. 4 يعتمد المعلّم مخطَّطًا زمني�ا يتابع من خالله تقدّ

ا: شروط تقديم المشروع العلمي:*  رابعً
الجانب النظري: . 1

ا من إعداده يلخّص فيه فكرة المشـروع وخطوات تنفيذه. يشـمل التقرير  م المتعلّـم تقريرً يقـدّ
ة فيه والمصادر التي استند عليها المتعلّم والنتائج  يته واألدوات المستخدمَ أهداف المشروع وأهمّ
ح طريقة اسـتغالل الطاقة الشمسـية فـي حياتنا، وخطوات العمل،  ل إليها على أن يوضّ التي توصّ

ح مشروعه. ا بيانية توضّ واآلثار اإليجابية لفكرته. يرسم المتعلّم رسومً
مة خارجي�ا  مات المصمَّ يجب أن يكون المشروع من تنفيذ المتعلّم. تُمنَع المشاريع أو المجسّ

ا). (تجاري�
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الجانب العملي:. 2
ـذ المتعلّـم المشـروع المتمحور حـول فكرة إيجاد طريقة السـتغالل الطاقة الشمسـية في  ينفّ

حياتنا.
م طريقة لمشروع يهدف إلى استغالل الطاقة الشمسية في حياتنا. يصمّ

يتابع المعلّم المتعلّمين في خالل تنفيذ المشروع، ويحلّ أيّ مشكلة تواجههم.
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الخطوة األولى
مناقشة فكرة المشروع وتحديدها

تصميم مشروع يهدف إلى استغالل الطاقة الشمسية في حياتنا.

 
 
 

سؤال المشروع

  .1
  .2
  .3

وضع الفرضيات

التخطيط للمشروع
(التصميم)

اعتماد المعلّم:  
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الخطوة الثانية

 
 
 

تحديد األدوات والوقت
للمشروع

 
 
 

إجراء المشروع العلمي

 
 
 

كتابة النتائج والبيانات
(جداول، رسوم بيانية)

اعتماد المعلّم:  
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الخطوة الثالثة

تحليل النتائج وتفسيرها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اعتماد المعلّم:  
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الخطوة الرابعة
اإلجابة عن سؤال المشروع وتسليمه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

توصيات المعلّم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اعتماد المعلّم:  



175

ح طريقة الستغالل الطاقة الشمسية في حياتنا. م لوحة جدارية توضّ صمِّ

ـب مقدار الطاقة الشمسـية والطاقة الموفَّرة لتحسـين اإلنتاج مستعينًا بحلّ المسائل  اِحتسِ
الرياضية.
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االحتباس الحراري Global warming: زيادة ارتفاع درجة حرارة األرض.

إعادة التدوير Recycling: إعادة استخدام بعض الموادّ التي تحتاج إلى ماليين السنين 
 لتتحلّل، مثل البالستيك والموادّ المصنوعة من الزجاج والمعادن بعد معالجتها.

ل ورقة تبّاع الشـمس الزرقاء إلى اللون  األحماض Acids: موادّ ذات طعم الذع، تحوّ
 األحمر.

ها موطن طبيعي واحد. ة من الكائنات الحيّة يضمّ ع Population: أنواع عدّ التجمّ

ل المساحات الخضراء إلى مساحات فقيرة بالحياة  ر Desertification: تحوّ التصحّ
 النباتية والحيوانية.

ة إلى البيئة الطبيعية. ث Pollution: إدخال الموادّ الضارّ التلوّ

التربة الزراعية الخصبة Fertile agricultural soil: الوسط الذي تنبت فيه النباتات 
 وتُثبَّت جذورها، وتحصل منه على ما تحتاج لكي تنمو من ماء وغذاء.

ا  ة ومتقاربة من بعضها بعضً لبة متراصّ ة الصُّ لبة Solid state: جزيئات المادّ الحالة الصُّ
 وذات شكل ثابت وحجم ثابت.

ة السـائلة انسـيابية ومتقاربة من بعضها  الحالة السـائلة Liquid state: جزيئات المادّ
ع فيه. ا ولها حجم ثابت وشكل يتغيّر مع تغيّر الوعاء الذي توضَ  بعضً
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ة  ا وغير متراصّ ة الغازية متباعـدة جد� الحالـة الغازيـة Gaseous state: جزيئات المادّ

ة الحركة، وحجمها وشكلها غير ثابتين.  وحرّ

تين أو أكثر يمكن فصلهما. ن من مادّ الخليط Mixture: يتكوّ

ـم إلى جانب السـفينة وتمثّل حدّ األمان  خطّ بليمسـول Plimsoll line: خطوط تُرسَ
 على السفينة.

ن عند تحلّل بقايا الحيوانات والنباتات. ة داكنة اللون تتكوّ الدبال Humus: مادّ

الرعي الجائر Overgrazing: اإلفراط في رعي الماشية ما يؤثّر على المروج الخضراء 
ر.  ويؤدّي إلى تعرية التربة والتصحّ

ي على األراضي الزراعيـة الخصبة وبناء  الزحـف العمرانـي Urban sprawl: التعـدّ
 مساكن اإلنسان عليها.

الزراعة النسيجية Textile agriculture: عملية استنساخ خاليا أو أنسجة أو أعضاء 
م فيها في  مـة ومتحكَّ   مـن النبـات األمّ وإكثارها في أوسـاط غذائية تحـت بيئة معقَّ

المختبر.

م إلظهـار كيفية انتقال  السلسـلة الغذائية Food chain: الرسـوم البيانية التي تُسـتخدَ
يات من كائن حيّ إلى آخر.  الطاقة والمغذِّ

الشبكة الغذائية Food web: تداخل السالسل الغذائية كلّها في مجموعة بيئية معيَّنة.
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ة التي ال يمكن تبسيطها أكثر من ذلك. العنصر Element: المادّ

الغازات الدفيئة Greenhouse gases: الغازات التي تعمل على تدفئة األرض.

ر جسـم في سـائل، فإنّه يلقى  مِ قانـون أرخميـدس Archimedes' principle: إذا غُ
ا من أسفل إلى أعلى يساوي وزن السائل المزاح بالجسم المغمور.  دفعً

ف بالرقم الهيدروجيني. كاشف تبّاع الشمس Litmus paper: هو pH ويُعرَ

الكائنات المنتِجة Producers: الكائنات الحيّة التي تسـتخدم ضوء الشـمس لتصنع 
 الغذاء من الماء وثاني أكسيد الكربون.

الكائنات المستهلِكة Consumers: آكالت النباتات واللحوم.

. الموطن الطبيعي Natural habitat: المكان الذي يعيش فيه الكائن الحيّ

المجال Domain: دور الكائن الحيّ في موطنه الطبيعي.

عـات الكائنات الحيّة التـي تعيش في منطقة  المجموعـة البيئيـة Community: تجمّ
 واحدة.

الموادّ العضوية Organic materials: الموادّ التي تأتي من الكائنات الحيّة، وتحتوي 
ا.  على كربوهيدرات أو بروتين أو دهون أو جميعها معً



179

GlossaryGlossary المصطلحات العلميةالمصطلحات العلمية
المحلِّـالت Decomposers: الكائنـات الحيّـة التي تسـاعد على تفكيـك الكائنات 
  الميتـة ومخلَّفـات الكائنـات الحيّـة وتحليلها من خـالل تفتيتها إلـى قطع صغيرة 

وهضمها باإلنزيمات.

ل عندمـا تتفاعل  المطـر الحمضـي Acid rain: مطـر يحتـوي علـى أحماض تتشـكّ
ثات الهواء مع بخار الماء.  ملوِّ

المركَّب Compound: هو اتّحاد عنصرين أو أكثر.

المحلول Solution: نوع خاصّ من المخاليط يحتوي على مذيب ومذاب.

م لقياس وزن الجسم. الميزان الزنبركي Spring balance: أداة تُستخدَ

نات الحيّة وغير الحيّـة التي تتواجد كلّها في مكان  النظـام البيئي Ecosystem: المكوِّ
 واحد.
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