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الفكرة الرئيسة
كيف تتسبب الطاقة في حدوث تغيير؟

 الطاقة والشغل 6
واآلالت البسيطة

دة
ح
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ا
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در
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س

در
ال

س
در

ال

أشكال الطاقة  6.1
ما الطاقة؟  •

ما األشكال المختلفة للطاقة؟  •
كيف ُتستخدم الطاقة؟  •

تحوالت الطاقة والشغل  6.2
ما المقصود بقانون حفظ الطاقة؟  •

ما الطرائق التي يمكن للطاقة أن تتحّول بها؟  •
ما عالقة الطاقة بالشغل؟  •

اآلالت  6.3
ما المقصود باآلالت البسيطة؟  •

ما الطرائق التي تسّهل بها اآلالت الشغل؟  •
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أسئلة بيج كيلي

االستكشافية 
في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

نفاد الوقودنفاد الوقود
كانت فاطمة وأسرتها في إجازة، وكانوا يقودون السيارة منذ فترة طويلة، لذا أصبح 

خزان الوقود شبه فارغ، فسألت سارة أسرتها عما حدث للطاقة التي كانت تستخدمها 
السيارة، وفي ما يلي الحوار الذي دار بينهم:

  أعتقد أّن معظم الطاقة الموجودة في الوقود استهلكت ولم تعد  والد فاطمة:  
موجودًة. أصبح إجمالي الطاقة أقل بعد احتراق الوقود مقارنة بما 

كان عليه قبل ذلك.

  أعتقد أّن كمية الطاقة نفسها موجودة، لكن فقط في شكل  والدة فاطمة:  
مختلف. إّن الكمية نفسها من الطاقة التي كانت موجودة قبل 

احتراق الوقود ال تزال موجودة.

د طاقة جديدة عند احتراق    أعتقد أّن محرك السيارة ولَّ شقيق فاطمة:  
الجازولين، تتوافر اآلن طاقة أكبر من التي كانت موجودة قبل 

احتراق الوقود.

 اشرح ما يحدث لكمية  مع رأي أي من أفراد أسرة فاطمة تتفق أكثر؟ 
الطاقة الموجودة في الجازولين عند احتراقه في محرك السيارة.

177 الوحدة 6 الطاقة والشغل واآلالت البسيطة   
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استقصاء

س
در
ال

الروبوتات؟ ما الذي يجمع بين 
الطاقة وخط اإلنتاج هذا؟ تستخدم 

هياكل السيارات الطاقة عند الحركة، 
وتحول الروبوتات الطاقة الكهربائية 
إلى طاقة حرارية عند لحام األجزاء 

مًعا، هل يمكنك تحديد تحوالت أخرى 
للطاقة في هذه الصورة؟ 

دّون إجابتك في دليل 
األنشطة المختبرية .

أشكال الطاقة6.1
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نشاط استكشافي

 األسئلة الرئيسة 
ما الطاقة؟  •

ما األشكال المختلفة   •
للطاقة؟

كيف ُتستخدم   •
الطاقة؟

 المفردات

المفردات

energy الطاقة
الطاقة الحركية

kinetic energy  
الطاقة الكهربائية

electric energy  
طاقة الوضع

potential energy  
الطاقة الكيميائية

chemical energy  
الطاقة النووية

nuclear energy  
الطاقة الميكانيكية

mechanical energy  
الطاقة الحرارية

thermal energy  
الطاقة الصوتية

sound energy  
الطاقة الزلزالية

seismic energy  
الطاقة اإلشعاعية

radiant energy  

من أين تأتي الطاقة؟
كيف يمكنك تدفئة يديك عندما تكونان باردتين؟ يمكنك أن تفركهما أو أن 
تضعهما في جيبيك أو تقربهما من مدفأة. ما الذي يجعل يديك أكثر دفئًا؟
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اقرأ وأكمل نموذج السالمة في المختبر.  .1
أثناء إكمال كل من الخطوات التالية، الحظ التغّيرات التي تحدث   .2

لها في دليل األنشطة المختبرية، وناقش التغّيرات مع مجموعتك.  في كل حالة، اطرح السؤال: ما السبب في حدوث هذا التغيير؟ ثم وسجِّ
ل أفكارك. سجِّ

قم بفرك يديك بعضهما ببعض. ما الذي تشعر به؟  .3
استخدم عود ثقاب لكي ُتشعل شمعة. ماذا ترى وبم تشعر عند إبقاء   .4

يديك بالقرب من اللهب؟ كن حذًرا بجوار مصدر لهب مكشوف.
أشعل مصباًحا يدوًيا، من أين صدر الضوء؟  .5

الحظ األضواء المثبتة في سقف صفك. ما مصدر الضوء؟  .6

فّكر في اآلتي
ما مصدر كل من الضوء والحرارة في الخطوات 3 و 4 و 5 و 6؟  .1

المفهوم الرئيس ما عدد مصادر الطاقة المختلفة التي يمكنك   .2
تذكرها؟ اشرح كل مصدر باختصار واذكر أوجه االختالف في ما بينها.
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ما الطاقة؟
ربما تكون قد سمعت كلمة الطاقة ترد على شاشة التلفزيون أو الراديو أو 
اإلنترنت. تزعم اإلعالنات التجارية أن أحدث موديالت السيارات تتمّيز بكونها 
ف العلماء الطاقة بأّنها القدرة على إحداث  موفرة للطاقة. ما الطاقة؟ يعرِّ

تغيير.

إنطالًقا من هذا التعريف، ما دور الطاقة في عملية انتاج السيارات المبّينة 
في الصفحة السابقة؟ تستهلك غالبية السيارات نوًعا من أنواع الوقود، مثل 
الجازولين أو الديزل، كمصدر للطاقة. يحّول محرك السيارة الطاقة المخزنة 
في الوقود إلى شكل من أشكال الطاقة ليحرك السيارة. تستهلك السيارة 

الموفرة للطاقة، إذا ما قورنت بالسيارات األخرى، كميًة أقل من الوقود لقطع 
مسافة معينة.

ال تقتصر مصادر الطاقة على الجازولين والديزل فقط، فالغذاء هو أيًضا 
ر األلواح الشمسية المبّينة في الشكل 1 الطاقة لـ  مصدر طاقة لجسمك. توفِّ
محطة الفضاء الدولية. ستقرأ في ما يلي، أّن الرياح والفحم والوقود النووي 

وباطن األرض والشمس ُتعَتَبر أيًضا مصادر للطاقة. إّن بإمكان الطاقة الناتجة 
عن كل من هذه المصادر، أن تتحّول إلى أشكال أخرى من الطاقة، كالطاقة 

الكهربائية. ففي كل مرة ُتشعل أحد المصابيح، تكون في صدد استخدام 
طاقة تحولت من شكل إلى آخر.

االنتهاء من هذا الدرس، دوِّن ما تعلمته في العمود الثالث.قبل قراءة هذا الدرس، دوِّن ما تعرفه سابًقا في العمود األول. وفي العمود الثاني، دوِّن ما تريد أن تتعلمه. بعد 

أكتشُف

ما تعلمتهما أريد أن أتعلمهما أعرفه

الشكل 1 تحتاج األقمار الصناعية إلى 
مصدر طاقة لتشغيل أنظمتها ولتظل 
في مدارها. تستخدم محطة الفضاء 

الدولية األلواح الشمسية لتوليد الطاقة.

ما الطاقة؟  .1

 

 التأكد من المفاهيم الرئيسة 

الوحدة 6  180
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الطاقة الحركية
لقد قمت لتّوك بقلب صفحة هذا الكتاب. لقد كان لهذه الصفحة أثناء 

قلبك إياها طاقة حركية، وهي الطاقة التي يكتسبها الجسم بسبب حركته. 
إّن لكل شيٍء يتحرك طاقًة حركية، بما في ذلك األجسام الكبيرة التي يمكن 

رؤيتها واألجسام الصغيرة، كالجزيئات واأليونات والذرات واإللكترونات.

الطاقة الحركية لألجسام
عندما تهب الرياح، تدور عنفات توربينات الرياح الظاهرة في الشكل 2. إّن 
لهذه الِرَيش طاقة حركية، ألّنها تتحّرك. تعتمد الطاقة الحركية على الكتلة. 
إذا كانت عنفات التوربينات أصغر حجًما وذات كتلة أقل، يكون لها طاقة 
حركية أقل. تعتمد الطاقة الحركية أيًضا على السرعة. فعندما تهب الرياح 
بشكل قوي جًدا، تتحرك العنفة بصورة أسرع ويكون لها طاقة حركية أكبر. 
عندما تتوقف الرياح، تتوقف الرَيش. عندما ال تتحرك العنفة، يكون مقدار 

طاقتها الحركية صفًرا. لذلك، فإّن أحد عيوب استخدام الطاقة التي تولدها 
الرياح يتمّثل في أّن الرياح ال تهب دائًما، مما يجعل إمداد الطاقة غير ثابت.

الطاقة الكهربائية
عندما ُتشعل مصباًحا أو تستخدم هاتًفا خلوًيا. فأنت تستخدم أحد أنواع 
الطاقة الحركية، وهي الطاقة الكهربائية. تذّكر أّن كل األجسام تتكّون من 
ذرات. تتحّرك اإللكترونات حول نواة الذرة وهي تنتقل من ذرة إلى أخرى. 
عندما تتحرك اإللكترونات، يكون لها طاقة حركية وتوّلد تياًرا كهربائًيا. إّن 

الطاقة التي يحملها التيار الكهربائي هي أحد أشكال الطاقة الحركية وتسمى 
الطاقة الكهربائية. 

يمكن إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق تحريك األجسام. عندما تدور 
عنفات توربينات الرياح، فإّنها تحّرك موّلًدا يحّول الطاقة الحركية للعنفات  
المتحركة إلى طاقة كهربائية. إّن الطاقة الكهربائية، التي تولدها الطاقة 

الحركية للرياح، ال ُتنِتج مخلفات.

الشكل 2 تحّول توربينات الرياح الطاقة 
الحركية للرياح إلى طاقة كهربائية.

أنشيء جدواًل مطوًيا رأسًيا يتكّون 
من 3 أعمدة × 4 صفوف، وسّمه 

لتنظيم مالحظاتك حول األشكال على النحو المبيَّن. استخدمه 
المختلفة للطاقة في كل فئة.

C353-18A-MSS12

مالحظاتأمثلة أشكال
الطاقة

احلركية

الوضع

الطاقة
الناجتة عن
املوجات

كهربائية electric مشتقة من 
الكلمة اليونانية electrum التي 
تعني "كهرمان"؛ وذلك نظًرا إلى 
أّنه تم توليد الكهرباء ألول مرة 
عبر فرك قطع من الكهرمان 

بعضها ببعض.

أصل الكلمة

2.  اكتب عيبًا واحدا للطاقة 
التي تولدها الرياح؟ 

 

 

التأكد من فهم النص

3.  لماذا تتغّير الطاقة 
الحركية للعنفات؟

 

التأكد من فهم الشكل

181 الدرس 6.1 أشكال الطاقة   
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طاقة الوضع
عندما ترفع ورقة عن األرض يصبح لها طاقة وضع، 

وهي طاقة مخزنة تعتمد على التفاعل في ما بين األجسام أو 
الجسيمات أو الذرات.

طاقة الوضع الجذبية
إّن طاقة الوضع الجذبية هي أحد أنواع طاقة الوضع المخزنة 
في جسم ما بسبب ارتفاعه عن سطح األرض. فالماء عند أعلى 
السد المبّين في الشكل 3 له طاقة وضع جذبية. تعتمد طاقة 

الوضع الجذبية على كتلة الجسم والمسافة التي تفصله عن سطح 
األرض. فكلما ازدادت كتلة الجسم وازدادت المسافة بينه وبين 

األرض، ازداد مقدار ما له من طاقة وضع جذبية.

في محطات توليد الطاقة الكهرومائية، يتدفق الماء، خالل 
توربينات، عند سقوطه من أعلى السد. تعمل موّلدات متصلة 

بالتوربينات أثناء دورانها على تحويل طاقة الوضع الجذبية للماء 
إلى طاقة كهربائية.

تمّثل محطات توليد الطاقة الكهرومائية مصدر طاقة نظيًفا 
للغاية، وهي تستخدم في الكثير من دول العالم. لكن رغم ذلك، 
قد تعيق محطات توليد الطاقة الكهرومائية حركة الحيوانات في 

الجداول واألنهار.

الشكل 3 تستخدم محطات توليد الطاقة الكهرومائية طاقة الوضع 
الجذبية المخزنة في الماء إلنتاج الكهرباء. 

4.  طاقة الوضع الجذبية؟

 

 

التأكد من فهم النص
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الشكل 4 يمّثل كل من الطاقة الكيميائية والطاقة النووية شكلين من أشكال طاقة الوضع.

الطاقة الكيميائية
إن معظم الطاقة الكهربائية المستهلكة في اإلمارات 

العربية يتّم انتاجها من أنواع الوقود األحفوري مثل 
البترول والغاز الطبيعي والفحم. ترتبط الذرات التي 
تكّون أنواع الوقود األحفوري هذه بروابط كيميائية، 
ولهذه الروابط الكيميائية قابلية ألن تتكّسر، وبالتالي 
فإّن لها أحد أشكال طاقة الوضع التي ُتسمى طاقة 
كيميائية. الطاقة الكيميائية هي الطاقة المخزنة في 

الروابط الموجودة بين الذرات والمنبعثة منها.

عند احتراق أنواع الوقود األحفوري، تتكّسر الروابط 
الكيميائية بين الذرات المكوِّنة له. عند حدوث ذلك، 
تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية، وُتستخدم 
هذه الطاقة لتسخين الماء وتكوين البخار. يعمل البخار 
على تشغيل التوربين، المتصل بدوره بموّلد يوّلد طاقة 

كهربائية.

إّن أحد عيوب أنواع الوقود األحفوري يتمّثل في 
أّنها ُتطلق في البيئة مخلفات ضارة، مثل ثاني أكسيد 
الكبريت وثاني أكسيد الكربون. يتسّبب ثاني أكسيد 

الكبريت الموجود في الهواء في تكّون المطر الحمضي، 
ويعتقد معظم العلماء أّن ازدياد مستويات ثاني أكسيد 
الكربون في الغالف الجوي ُيسِهم في تغّير المناخ، ما 
يدفعهم على البحث عن أنواع وقود بديلة غير مضّرة 

بالبيئة.

ليست أنواع الوقود األحفوري المصدر الوحيد للطاقة 
الكيميائية، فالطاقة الكيميائية مخزنة أيًضا في األطعمة 

التي تتناولها. إذ يحّول جسمك الطاقة المخزنة في 
الروابط الكيميائية الموجودة في الطعام إلى طاقة 

حركية في عضالتك أثناء حركتها، وإلى طاقة كهربائية 
ترسل إشارات خالل األعصاب إلى الدماغ.

الطاقة النووية
إّن معظم الطاقة الموجودة على كوكب األرض َينتج 
من الشمس. تقوم عملية تسمى االندماج النووي، في 

الشمس، بالربط بين نوى الذرات ُمطلَقًة كميات كبيرة 
من الطاقة، أثناء العملية. على كوكب األرض، يتّم 

نة في  في محطات توليد الطاقة النووية، كتلك المبيَّ
الشكل 4، شطر أنوية بعض الذرات باستخدام عملية 
تسمى االنشطار النووي، ُيطلق كل من االندماج النووي 
واالنشطار النووي طاقة نووية، وهي طاقة مخزنة في 

نواة الذرة ومتحررًة منها. 

ُينتج االنشطار النووي كمية كبيرة من الطاقة انطالًقا 
من كمية قليلة فقط من الوقود. لكّن هذه العملية تنتج 
نفايات مشعة تشّكل خطورة ويصعب التخلص منها 

بشكل آمن.

لكريات الوقود النووي طاقة 
وضع مخزنة في نوى الذرات. 

للفحم طاقة وضع مخزنة في 
الروابط الكيميائية التي تربط 

بين الذرات. 
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دمج الطاقة الحركية وطاقة الوضع
تذّكر أّن الجسم في حركته له طاقة حركية. وغالًبا ما يكون لألجسام، 
مثل عنفة توربين الرياح، وللجسيمات، مثل الجزيئات واأليونات والذرات 

واإللكترونات، طاقة حركية وطاقة وضع.

الطاقة الميكانيكية
ُيطَلق على ناتج جمع طاقة الوضع والطاقة الحركية في نظام أجسام 

اسم الطاقة الميكانيكية، وهي طاقة تكون لنظام ما بسبب حركة أجزائه 
)الطاقة الحركية( وبسبب موقع أجزائه )طاقة الوضع(. إّن لجسم ما، مثل 
توربين الرياح المبيَّن في الشكل 5، طاقة ميكانيكية ألّن لألجزاء التي ُتَكوِّن 
النظام طاقة وضع وطاقة حركية. إّن للعنفة أثناء دورانها طاقة حركية 

بسبب حركتها وطاقة وضع جذبية بسبب المسافة التي تفصلها عن سطح 
األرض.

الطاقة الحرارية
إّن للجسيمات المكوِّنة لتوربين الرياح أيًضا طاقة حرارية. الطاقة 

الحرارية هي مجموع الطاقة الحركية وطاقة الوضع للجسيمات المكوِّنة 
للجسم. رغم أّنك ال تستطيع رؤية حركة الجسيمات الفردية، إال أّنها 

في الواقع تهتز إلى الخلف وإلى األمام في مكانها، وُتعطي هذه الحركة 
للجسيمات طاقة حركية. للجسيمات أيًضا طاقة وضع بسبب المسافة بينها 

وبين شحنتها.

الطاقة الحرارية األرضية
للجسيمات الموجودة في باطن األرض كميات كبيرة من الطاقة الحرارية، 

وتسمى هذه الطاقة طاقة حرارية أرضية. في محطات توليد الطاقة 
حة في الشكل 6، ُتستخدم الطاقة الحرارية  الحرارية األرضية، كتلك الموضَّ
لتسخين الماء وتحويله إلى بخار. يعمل البخار على تشغيل التوربينات في 
مولدات كهربائية، مما يحّول الطاقة الحرارية األرضية إلى طاقة كهربائية. 
ال تسبب الطاقة الحرارية األرضية أي تلوث تقريًبا. لكن يجب بناء هذه 

المحطات في مواقع تكون فيها الصخور المنصهرة قريبة من سطح األرض.

الشكل 6 تحّول محطات توليد 
الطاقة الحرارية األرضية الطاقة 
الحرارية للجسيمات الموجودة 

عميًقا في باطن األرض، إلى طاقة 
كهربائية. 

C351-04A-MSS12-E الشكل 5 يحتوي توربين الرياح
بالكامل على طاقة ميكانيكية، وتتمتع 
الجسيمات التي تكّون توربين الرياح 

بطاقة حرارية.
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الطاقة الناتجة عن األمواج
هل سبق أن شاهدت ارتطام األمواج على الشاطئ؟ عند ارتطام موجة 
كبيرة، تسمع صوت االصطدام. ينتج كل من الحركة والصوت عن الطاقة 

المحمولة بواسطة الموجة، إذ تتمثل األمواج في اضطرابات تحمل الطاقة من 
مكان إلى آخر. تحمل األمواج الطاقة فقط، ال المادة. 

الطاقة الصوتية
إذا صفقت بيديك مًعا، فإّنك تنتج موجة صوتية في الهواء. تنتقل الموجات 
الصوتية عبر المادة. إّن الطاقة الصوتية هي الطاقة المحمولة بواسطة 
الموجات الصوتية. تبعث بعض الحيوانات، كالخفاش المبّين في الشكل7، 
موجات صوتية إليجاد فريستها. إّن الفترة الزمنية التي يستغرقها انتقال 

الموجات الصوتية إلى الفريسة، ومن ثم عودة الصدى، تساعد الخفاش في 
معرفة موقع الفريسة التي هو بصدد اصطيادها.

الطاقة الزلزالية
ربما يكون قد سبق لك أن شاهدت تقارير إخبارية تعرض صوًرا فوتوغرافية 

 للضرر الناتج عن الزالزل، مماثلة لتلك المبّينة في الشكل 8. 
تحدث الزالزل عندما يتغّير موقع الصفائح التكتونية لألرض، أي أجزاء كبيرة 
من القشرة األرضية، بشكل مفاجئ. وتنتقل الطاقة الحركية لحركة الصفائح 
عبر األرض بواسطة الموجات الزلزالية. إّن الطاقة الزلزالية هي طاقة 

تنتقل عبر موجات تتحرك داخل األرض. إّن بمقدور الطاقة الزلزالية تدمير 
المباني والطرقات.

الشكل 8 تسببت الطاقة الزلزالية 
لزلزال كبير في إلحاق ضرر شديد بهذا 
المبنى. في بعض المواقع، تم تصميم 

المنازل ُشيِّدت حديًثا لتحمل العديد من 
الزالزل.

5.  إذا كان الخفاش بعيًدا جًدا 
عن الفريسة، فكيف من 
الممكن أن يتغّير الزمن 
الذي يستغرقه استقبال 

الموجة المرتدة؟

 

التأكد من فهم الشكل

الشكل 7 تستخدم الخفافيش الطاقة 
الصوتية الكتشاف مكان فريستها.

التأكد من المفاهيم الرئيسة 

6.   ما األشكال المختلفة 
للطاقة؟
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الطاقة اإلشعاعية
عندما تستمع إلى الراديو أو تستخدم مصباًحا لكي تقرأ أو تتصل 

بشخص مستخدًما هاتفك الخلوي، هل تفكر في الموجات؟ إّن الموجات 
الكهرومغناطيسية هي موجات كهربائية ومغناطيسية تتحرك متعامدًة، كما 
هو مبّين في الشكل 9. وُتعتَبر موجات الراديو وموجات الضوء والموجات 
الميكروويف، كلها، موجات كهرومغناطيسية، كما هو مبّين في الشكل10. 
قد تنتقل بعض الموجات الكهرومغناطيسية عبر المواد الصلبة والسوائل 

والغازات والفراغ. يطلق على الطاقة المحمولة بواسطة الموجات 
الكهرومغناطيسية اسم الطاقة اإلشعاعية.

تنتقل طاقة الشمس إلى األرض عبر موجات كهرومغناطيسية. تتكّون 
الخاليا الكهروضوئية، التي تسمى أيًضا خاليا شمسية، من مادة خاصة تحّول 
طاقة الضوء اإلشعاعية إلى طاقة كهربائية. ربما تكون قد استخدمت آلة 
حاسبة تعمل بالطاقة الشمسية، إذ إنها ال تحتاج إلى بطاريات ألّنها تحتوي 
على خلية كهروضوئية. ُتستخدم الخاليا الكهروضوئية أيًضا إلمداد األقمار 

الصناعية والمكاتب والمنازل بالطاقة. ثّمة وفرة في إمداد الطاقة الشمسية، 
نظًرا إلى سقوط الكثير من ضوء الشمس بسطح األرض. عالوًة على ذلك، ال 
ينتج عن استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة الكهربائية مخلفات أو 

تلوت تقريًبا. 

▼   الشكل 10 تنتقل الطاقة اإلشعاعية عبر أشكال مختلفة من الموجات الكهرومغناطيسية.

الشكل 9 تحمل الموجات 
الكهرومغناطيسية طاقة إشعاعية.

C353-02A-MSS12

اجملال 
الكهربائي

اجتاه 
احلركة

إلكرتون

اجملال 
املغناطيسي

التأكد من المفاهيم الرئيسة 

7.   كيف ُتستخدم الطاقة اإلشعاعية؟

 

موجات الضوء 
املرئي

موجات الراديو

موجات امليكروويف

موجات األشعة حتت احلمراء
(انتقال الطاقة احلرارية من 

اجلسم كموجات)

اخلاليا الشمسية
(حتوّل الطاقة 

اإلشعاعية إىل طاقة 
كهربائية)

موجات األشعة حتت احلمراء
تستخدم بواسطة حاسوب 
لقراءة األقراص املضغوطة

موجات امليكروويف

vacuum الفراغ
حيز ال يحتوي على مادة

مفردات أكاديمية  
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هيم!
ص المفا

خي
تل

هيم!
ص المفا

خي
تل

ملخص بصري

س
در

ال

6.1  مراجعة

تلخيص المفاهيم!

ما الطاقة؟  .1

ما األشكال المختلفة للطاقة؟  .2

كيف ُتستخدم الطاقة؟  .3

تحتوي كريات الوقود النووي 
على طاقة وضع مخزنة في 

نوى الذرات.

لتوربينات الرياح أشكال 
مختلفة من الطاقة، 
بما في ذلك، الحركية 
والميكانيكية والوضع 

والحرارية.

ثمة أشكال مختلفة من 
الطاقة، بما في ذلك 

الطاقة الشمسية.
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أشكال الطاقة

استخدام المفردات
ف الطاقة بعباراتك الخاصة. عرِّ  .1

ز بين الطاقة الحركية وطاقة الوضع. ميِّ  .2

الطاقة المحمولة بواسطة موجات   .3
كهرومغناطيسية هي _________________.

استيعاب المفاهيم الرئيسة 

قارن بين الطاقة الزلزالية وطاقة الصوت.  .4

أي مما يلي ليس من أشكال الطاقة المخزنة؟  .5
الطاقة الكيميائية  .A  

الطاقة الكهربائية  .B  

طاقة الوضع الجذبية  .C  

الطاقة النووية  .D  

اشرح طريقة تحويل محطات توليد الطاقة   .6
الكهرومائية لطاقة الوضع إلى طاقة حركية.

تفسير المخططات
التلخيص امأل منّظم البيانات أدناه لتحديد   .7

ثالثة أنواع من طاقة الوضع.

طاقة
الوضع

التفكير الناقد
التطبيق في حفل تخرج يرمي أحد الطالب   .8

قبعته في الهواء. أثناء أي جزء من رحلة القبعة 
يكون لها أكبر قدر من الطاقة الحركية؟ متى 
يكون لها أكبر قدر من طاقة الوضع؟ فسر 

إجابتك.  

التقويم ما أشكال الطاقة المستخدمة عندما   .9
تشّغل مصباح مكتب ويسخن المصباح؟

التلخيص اذكر أنواع محطات توليد الطاقة   .10
المختلفة التي وردت في هذا الدرس وحّدد 

شكل الطاقة )الطاقة الحركية أو طاقة الوضع 
أو الطاقة اإلشعاعية( الذي تحّول إلى طاقة 

كهربائية في كل منها.
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استخدام 
األلواح الشمسية

تتجاوز وظيفة سطح المنزل منع دخول ماء األمطار إليه! إذ إنه يكون مجهًزا 
بألواح شمسية توفر بعض احتياجات المنزل من الطاقة. توّلد األلواح الشمسية 

الكهرباء بدون استخدام الوقود األحفوري.

C353-50A-MSS12

الطبقة اخللفية

طبقة
مضادة لالنعكاس شبه موصل

معاجل

ضوء الشمس

التيار الكهربائي

غطاء زجاجي

تتكّون األلواح الشمسية الكبيرة، كتلك الموجودة على سطح هذا المنزل، 
من العديد من الخاليا الكهروضوئية الفردية. يشير المصطلح كهروضوئية إلى 

تحوُّل الطاقة من ضوء إلى كهرباء.

تحتوي األلواح الشمسية على مجموعة متنوعة من المكّونات، لكل منها 
وظيفة مهمة. تحتوي غالبية األلواح الشمسية على طبقة علوية من الزجاج 

تحمي األجزاء الموجودة داخل اللوح. تحت الزجاج ثّمة طبقة مضادة لالنعكاس 
تساعد اللوح في امتصاص ضوء الشمس بداًل من عكِسه. في الجانب الخلفي، 
ثّمة طبقة مصنوعة مخّصصة لحماية اللوح الشمسي من السخونة المفرطة.

يتدفق التيار الكهربائي من اللوح   ▲
الشمسي إلى األجسام الموجودة 

في المنزل التي تستخدم الكهرباء، 
كمصابيح اإلضاءة، ويعود إلى 

اللوح الشمسي في حركة دائرية 
كاملة.

الطاقة المستمدة من ضوء الشمس

تحتوي هذه األلواح الشمسية على   ▲
مواد يمكنها تحويل الطاقة من شكل 

إلى آخر.

يحتوي منتصف اللوح الشمسي على عدد كبير من الخاليا الكهروضوئية الفردية. 
هنا تتّولد الطاقة! في الخلية الكهروضوئية، يصطدم ضوء الشمس بشبه موصل 
ُمعالج، أو شبه موصل يشتمل على ذرات عناصر أخرى تزيد من قابلية التوصيل. 
ُتخِرج الطاقة الموجودة في ضوء الشمس اإللكترونات الموجودة في شبه الموصل 
الُمعالج من مواقعها وتزودها بطاقة للتحرك. تذّكر أّنه عندما تتحرك اإللكترونات، 

توّلد تياًرا كهربائًيا. تتيح األسالك المتصلة بشبه الموصل الُمعالج لإللكترونات 
المتدفقة أو التيار الكهربائي، االنتقال إلى الدارات الكهربائية الموجودة داخل المنزل 

والعودة مرة أخرى. 

حان
دورك!

 كيف ميكن أن تؤثر األلواح الشمسية يف حياتك؟ كيف تساعد  البحث والتقرير
التكنولوجيا احلديثة يف جعل صناعة األلواح الشمسية أقل تكلفة وأكثر فعالية يف 
االستخدام؟ احبث لتكتشف ذلك مث شارك ما تتعلمه مع باقي طالب صفك.

اجملتمع
الِعلم والِعلم و
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استقصاء

س
در

ال

 كائنات فضائية؟ 
قد يبدو األمر وكأنه غزو من الفضاء، 

لكن هذه السيارات التي تعمل 
بالطاقة الشمسية تتنافس في سباق. 

تحّول األلواح الشمسية الكبيرة 
الممتدة على عرض السيارات الطاقة 
اإلشعاعية التي تحّررها الشمس إلى 

طاقة كهربائية تحرك السيارات.

دّون إجابتك في دليل 
األنشطة المختبرية .

 تحوالت الطاقة 6.2
والشغل
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نشاط استكشافي

 األسئلة الرئيسة 

ما المقصود بقانون   •
حفظ الطاقة؟

ما الطرائق التي يمكن   •
للطاقة أن تتحّول بها؟

ما عالقة الطاقة   •
بالشغل؟

 المفردات
المفردات

تحوُّل الطاقة
energy 
transformation

قانون حفظ الطاقة
law of conservation 
of energy
work الشغل 

أّي ارتفاع ستبلغ؟
افترض أّنك مكلَّف بتصميم مسار لعربة أفعوانية، فهل يمكنك تصميمها بأي شكل 
تريده؟ هل يمكن أن تكون قمة التل الموجود في وسط المسار أعلى من نقطة 

االنطالق؟

E. DISPOSAL M. BIOLOGICAL

F. EXTREME
TEMPERATURE

G. SHARP OBJECT

N. FUME

H. ELECTRICAL

O. IRRITANT

I. CHEMICAL

J. FLAMMABLE

A. GOGGLES

B. CLOTHING
PROTECTION

L. ANIMAL SAFETY

P. RADIOACTIVE

C. HANDWASHING K. OPEN FLAME

D. GLOVES

E. DISPOSAL M. BIOLOGICAL

F. EXTREME
TEMPERATURE

G. SHARP OBJECT

N. FUME

H. ELECTRICAL

O. IRRITANT

I. CHEMICAL

J. FLAMMABLE

A. GOGGLES

B. CLOTHING
PROTECTION

L. ANIMAL SAFETY

P. RADIOACTIVE

C. HANDWASHING K. OPEN FLAME

D. GLOVES

 

E. DISPOSAL M. BIOLOGICAL

F. EXTREME
TEMPERATURE

G. SHARP OBJECT

N. FUME

H. ELECTRICAL

O. IRRITANT

I. CHEMICAL

J. FLAMMABLE

A. GOGGLES

B. CLOTHING
PROTECTION

L. ANIMAL SAFETY

P. RADIOACTIVE

C. HANDWASHING K. OPEN FLAME

D. GLOVES

E. DISPOSAL M. BIOLOGICAL

F. EXTREME
TEMPERATURE

G. SHARP OBJECT

N. FUME

H. ELECTRICAL

O. IRRITANT

I. CHEMICAL

J. FLAMMABLE

A. GOGGLES

B. CLOTHING
PROTECTION

L. ANIMAL SAFETY

P. RADIOACTIVE

C. HANDWASHING K. OPEN FLAME

D. GLOVES

اقرأ وأكمل نموذج السالمة في المختبر.  .1
ألصق أحد طرفي مسار تصنعه من مادة رغوية بالحائط أو بجسم   .2

 .70 –100 cm رأسي آخر بشكل أن يكون الطرف بعيًدا عن األرض بمسافة
ألصق الطرف اآلخر للمسار بكرسي لتجعله على شكل حرف U. توّقع   .3
المسافة التي قد تقطعها كرة زجاجية إذا أطلقتها من طرف المسار 
ل توقعك في دليل األنشطة المختبرية، ثم  اختبره. واستخدم عصا مترية لقياس االرتفاع الذي ُتسقط منه الكرة الملصق على الحائط، وسجِّ
الزجاجية في الطرف األول واالرتفاع الذي تبلغه في الطرف الثاني.

كرر الخطوة 3 عدة مرات باستخدام ارتفاعات مختلفة أعلى وأسفل نقطة   .4
االنطالق.

فّكر في اآلتي
ما العالقة بين االرتفاع الذي تبلغه الكرة الزجاجية واالرتفاع الذي انطلقت   .1

منه؟

المفهوم الرئيس في رأيك، هل يمكن أن تكون قمة التل عند نهاية مسار   .2
العربة األفعوانية أعلى من نقطة انطالق العربة األفعوانية؟ لَم أو لَم ال؟ 

اشرح ذلك مستخدًما مفهومي طاقة الوضع والطاقة الحركية.
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تحوالت الطاقة
كما قرأت في الدرس 1، فإّن أنواًعا مختلفة من محطات توليد الطاقة 
الكهربائية توفر الطاقة التي تستخدمها في المنزل والمدرسة. إّن تحوُّل 
الطاقة هو تحّول أحد أشكال الطاقة إلى شكل آخر، كما هو مبّين في 

الشكل 11. تتحول الطاقة الكهربائية في أسالك المصباح الحراري إلى طاقة 
حرارية.

تنتقل الطاقة أيًضا عندما تنتقل من جسم إلى آخر. عند انتقال الطاقة، 
فليس بالضرورة أن يتغّير شكلها. على سبيل المثال، تنتقل الطاقة الحرارية 

من مصباح حراري إلى الهواء ثم إلى البيض.

حفظ الطاقة
افترض أّنك تشّغل مفتاح اإلضاءة. تمّر الطاقة اإلشعاعية المنبعثة من 

المصباح بأشكال أخرى متعددة قبل أن تستقبل عينك أشعة الضوء، إذ إنها 
كانت طاقة كهربائية داخل أسالك المصباح وقبل ذلك كانت طاقة كيميائية 
في الوقود في محطة توليد الطاقة الكهربائية. ينص قانون حفظ الطاقة 
على أّن الطاقة تتحّول من شكل إلى آخر، لكنها ال يمكن أن ُتستحدث أو 
تفنى، صحيح أن الطاقة يمكن لها أن تغّير أشكالها، إال أّن إجمالي كمية 

الطاقة الموجودة في الكون ال يتغّير.

االنتهاء من هذا الدرس، دوِّن ما تعلمته في العمود الثالث.قبل قراءة هذا الدرس، دوِّن ما تعرفه سابًقا في العمود األول. وفي العمود الثاني، دوِّن ما تريد أن تتعلمه. بعد 

أكتشُف

ما تعلمتهما أريد أن أتعلمهما أعرفه

يحّول transform تغيير الشكل 
أو البنية

مفردات أكاديمية

الشكل 11 تتحّول الطاقة الكهربائية 
إلى طاقة حرارية في المصباح 
الحراري لفقاسة البيض، وتنتقل 
الطاقة الحرارية من المصباح إلى 

البيض.

التأكد من المفاهيم  الرئيسة 

  ما المقصود بقانون حفظ   .1
الطاقة؟
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C353-05A-MSS12

الطاقة اإلشعاعية 
(الشمس)

الطاقة الكيميائية 
(جزيئات النبات)

الشكل 12 أثناء ركوبك عربة أفعوانية )قطار المالهي(، تتحول طاقة الوضع الجذبية لديك إلى طاقة حركية ثم تعود لتتحول إلى طاقة وضع 
جذبية مرة أخرى.

الشكل 13 إلنجاز العمليات الحيوية، 
يجب على اإلنسان والحيوان تحويل 
الطاقة الكيميائية في النباتات إلى 

أشكال أخرى.

العربات األفعوانية
هل سبق أن فكرت في تحوالت الطاقة التي تحدث أثناء حركة عربة 
أفعوانية؟ تنطلق معظم العربات األفعوانية ساحبة الراكب إلى قمة مرتفع 

كبير، وعندما تصل إلى أعلى المرتفع، تزداد المسافة بين الراكب وبين األرض 
وبالتالي تزداد قوة الوضع. تالًيا، يهبط الراكب نزواًل، إلى أسفل التّل، وتتسارع 
حركته، فتتحول طاقة الوضع الجذبية إلى طاقة حركية. عند أسفل المرتفع، 
تكون طاقة الوضع الجذبية منخفضة، لكن الطاقة الحركية تكون مرتفعة، 
وتعود هذه الطاقة الحركية مرة أخرى لتتحول إلى طاقة وضع جذبية عند 

صعود الراكب إلى التل التالي.

النباتات والجسم
ح في الشكل 13، يحّول  عند حدوث عملية البناء الضوئي، كما هو موضَّ
النبات الطاقة اإلشعاعية المنبعثة من الشمس إلى طاقة كيميائية، يتم 

تخزينها في روابط جزيئات النبات. عندما تتناول البروكلي، يفّكك جسمك 
الروابط الكيميائية الموجودة في الجزيئات المكوِّنة له، وُيطلق هذا األمر 

طاقة كيميائية يحولها جسمك إلى الطاقة التي يحتاجها، مثل الطاقة الالزمة 
للحركة والتحّكم في درجة الحرارة وغيرها من العمليات الحيوية.

C353-04A-MSS12

طاقة الوضع اجلذبية مرتفعة
الطاقة احلركية منخفضة

1

الطاقة احلركية مرتفعة
طاقة الوضع اجلذبية منخفضة

2

GPE = طاقة الوضع اجلذبية
KE = الطاقة احلركية

الدرس 6.2 تحوالت الطاقة والشغل          193  
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محطات توليد الطاقة الكهربائية
منذ حوالي 300 مليون عام، تحدث عملية البناء الضوئي في النباتات، وال 
تزال هذه العملية مستمرة حتى يومنا هذه. خّزنت النباتات القديمة الطاقة 
اإلشعاعية المنبعثة من الشمس في صورة طاقة كيميائية وذلك في روابطها 
الجزيئية، وبعد موتها، ُطِمَرت النباتات تحت الرواسب. ومع مرور الكثير من 
الزمن والتعّرض لضغط الرواسب فوقها، تحولت هذه النباتات إلى وقود 
أحفوري. عندما تحرق محطات توليد الطاقة الكهربائية الوقود األحفوري 

على أنواعه، فإّنها تعمل على تحويل الطاقة الكيميائية المتحررة من جزيئات 
النباتات المتواجدة منذ ماليين األعوام إلى طاقة كهربائية تستخدمها في 

منزلك ومدرستك.

كما قرأت في الدرس 1، تتحول، أيًضا، أشكال أخرى للطاقة، مثل الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية األرضية والكهرومائية، إلى طاقة 

كهربائية بواسطة محطات توليد الطاقة الكهربائية.

الطاقة والشغل
عندما تدرس من أجل االختبار، فهل أنت تبذل شغاًل؟ قد يبدو األمر 

كذلك، لكنه ليس شغاًل كما حّدد الِعلم. إّن الشغل انتقال للطاقة يحدث 
عندما تؤثر قوة في جسم ما على طول مسافة معينة وفي اتجاه الحركة 
نفسه. تذّكر أّن القوى تكون قوى دفع أو سحب. عندما ترفع جسًما، فإّنك 
تنقل الطاقة من جسمك إليه. عندما يرفع الصبي الطبول في الشكل 14، 
فإّنها تتحّرك ويكون لها طاقة حركية. كلما ارتفعت الطبول عن األرض، 

اكتسبت طاقة وضع جذبية، وبذل الصبي شغاًل على الطبول.

على الجانب األيسر في الشكل 14، يظهر الصبي واقًفا والطبول مرفوعة 
في مكانها، وبما أّنه ال يحرك الطبول، فإّنه ال يبذل شغاًل عليها. لكي تبذل 
شغاًل على الجسم، يجب أن تكون حركة الجسم والقوة في االتجاه نفسه. 

يبذل شغل على جسم طالما أن القوة ال تزال مؤثرة فيه. 

الشكل 14 أثناء رفع الصبي للطبول فإنه يبذل شغاًل عليها. وما إن تستقر الطبول في مكان لها، ال يكون هناك شغل مبذول عليها.

التأكد من المفاهيم  الرئيسة 

2.   حّدد ثالثة تحوالت للطاقة 
تحدث بهدف توليد الطاقة 

الكهربائية.

 

التأكد من المفاهيم  الرئيسة 

3.   إذا بذلت شغاًل على جسم 
ما، فكيف تتغّير طاقته؟

 

وزن الطبول

قوة اجتاهها
وزن الطبول إىل أعلى

قوة اجتاهها 
 إىل أعلى

C353-06A-MSS12
رسوم بيانية توضيحية

ال شغالً على الطبول أثناء رفعه  يبذل الطبّ
هلا، وتزيد أثناء ذلك كلّ من الطاقة احلركية 

وطاقة الوضع اجلذبية للطبول.

ف بذل الطبال للشغل على الطبول ألنها  توقّ
ك يف اجتاه القوة املؤثرة. د تتحرّ مل تعُ

4.  ما تحوالت الطاقة التي 
تحدث أثناء رفع الطبول؟

التأكد من فهم الشكل

وزن الطبول

قوة اجتاهها
وزن الطبول إىل أعلى

قوة اجتاهها 
 إىل أعلى

C353-06A-MSS12
رسوم بيانية توضيحية

ال شغالً على الطبول أثناء رفعه  يبذل الطبّ
هلا، وتزيد أثناء ذلك كلّ من الطاقة احلركية 

وطاقة الوضع اجلذبية للطبول.

ف بذل الطبال للشغل على الطبول ألنها  توقّ
ك يف اجتاه القوة املؤثرة. د تتحرّ مل تعُ
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بذل الشغل

ما مقدار الشغل الذي تبذله عند رفع حقيبة ظهرك عن األرض؟ إذا 
رفعت حقيبة ظهر بقوة N 20 ، فإّنك تبذل مقداًرا من الشغل أقل من ذلك 
الذي تبذله إذا رفعت حقيبة ظهر بقوة N 40 ، فالشغل يعتمد على مقدار 

القوة المؤثرة في الجسم. 

يعتمد الشغل أيًضا على المسافة التي يجتازها الجسم أثناء الزمن الذي 
تؤّثر فيه القوة. إذا حملت حقيبة ظهر لمسافة m 1  فإّنك تبذل مقداًرا من 

الشغل أقل من ذلك الذي تبذله إذا حملتها لمسافة m 2 . افترض أّنك تلقي 
حقيبة ظهر في الهواء، عندما تلقيها، فإّنها تستمر في الحركة نحو األعلى. 
رغم أّن حركة الحقيبة تستمر بعد أن تفلتها من يدك، إاّل أنه ال يكون ثمة 
شغل مبذول عليها، وهذا عائد إلى أنك توقفت عن التأثير فيها بقوة أثناء 

حركتها في الهواء.

حساب الشغل
في ما يلي معادلة الشغل. إّن القوة هي القوة المؤثرة في الجسم، والمسافة 

هي المسافة التي يقطعها الجسم أثناء تأثير القوة فيه وباالتجاه نفسه.

معادلة الشغل
الشغل )بالجول( = القوة )بالنيوتن( × المسافة )باألمتار(

W = Fd                       

تقاس القوة في المعادلة بوحدات النيوتن )N(، بينما تقاس المسافة باألمتار 
)m(، ويكون ناتج ضرب وحدات النيوتن في األمتار هو وحدة نيوتن.متر 

.)J( ويطلق على النيوتن.متر أيًضا اسم الجول ،)N·m(

كلمة شغل )Work( مشتقة 
 ،ergon من الكلمة اليونانية

وتعني "نشاط"

أصل الكلمة

C353-19A-MSS12

والطاقة؟الشغلبنيما العالقة

أنشئ مطوية رأسية من 
صفحتين وسمها على النحو 
المبّين، واستخدمها لتلخيص 
العالقة بين الشغل والطاقة، 

بعباراتك الخاصة.
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الشكل 15 تنطلق طاقة حرارية إلى البيئة المحيطة أثناء تحوالت 
الطاقة وانتقالها في محركات سيارات السباق. 

الطاقة والحرارة
هل سبق أن سمعت العبارة احتراق المطاط؟ ُتصنع إطارات 
سيارات السباق من المطاط، ثمة تماس بين اإلطارات والطريق، 

فاإلطارات تتحرك فوق الطريق بسرعة شديدة. تذكر أّن االحتكاك 
هو قوة مؤثرة في سطحين يالمس كل منهما اآلخر، وأّن اتجاه 

االحتكاك يكون عكس اتجاه الحركة.

يؤدي االحتكاك بين إطارات السيارة والطريق إلى تحول بعض 
الطاقة الحركية لإلطارات إلى طاقة حرارية. إذا كانت سيارات 

السباق، تتحرك بسرعة شديدة، فإّن الطاقة الحرارية في اإلطارات 
تؤدي إلى أن يبعث مطاط اإلطارات رائحة احتراق.

في كل تحوُّل للطاقة وكل انتقال لها، يتحّول بعضها إلى طاقة 
حرارية، كما هو مبّين في الشكل 15، وتنتقل هذه الطاقة الحرارية 
إلى البيئة المحيطة. يطلق على الطاقة الحرارية التي تنتقل من 

منطقة ذات درجة حرارة مرتفعة إلى منطقة ذات درجة حرارة أقل 
ارتفاًعا اسم الحرارة، يسمي العلماء هذه الحرارة أحياًنا بالطاقة 

المهدرة ألّنه ال يمكن توظيفها بسهولة في بذل شغل مفيد.

C353-07A-MSS12

الطاقة املهدرة 
الناجتة عن حتوالت 

الطاقة يف احملرك

الطاقة املهدرة 
الناجتة عن 

االحتكاك بني 
اهلواء والسيارة

الطاقة املهدرة الناجتة 
عن االحتكاك بني 
اإلطارات والطريق

الطاقة املهدرة 
الناجتة عن انتقال 
الطاقة من احملرك 
إىل حمور العجلة

مهارات الرياضيات

إيجاد مقدار الشغل
يرفع طالب حقيبته من على سطح 
 1.2  m األرض إلى كتفه على ارتفاع
من سطح األرض، باستخدام قوة 

مقدارها N 50 . ما مقدار الشغل الذي 
يبذله الطالب على الحقيبة؟

هذا ما تعرفه: القوة:    1

 F = 50  N 
d = 1.2  m :المسافة

هذا ما تريد إيجاده: الشغل:   2
W

استخدم هذه المعادلة:  3
W = Fd

 W = )50  N( × )1.2  m( :استبدل  4
= 60  N·m = 60  J 

قيمتي F وd في المعادلة، جد 
ناتج الضرب

اإلجابة: يساوي مقدار الشغل 
. 60 J المبذول

تدريب
يسحب أحد الطالب الكرسي ليجلس 
عليه، لمسافة m 0.75  مستخدًما 

قوة مقدارها N 20 ، ما مقدار الشغل 
الذي يبذله على الكرسي؟

الوحدة 6  196

5.  ما االحتكاك؟

التأكد من فهم النص



 
M

cG
raw

-H
ill Ed

uca
tio

n سة
س
صالح مؤ

ظة ل
© محفو

ف 
طبع والتألي

حقوق ال

M
cG

raw
-H

ill Education سة
س

صالح مؤ
ظة ل

حفو
© م

ف 
طبع والتألي

حقوق ال

هيم!
ص المفا

خي
تل

هيم!
ص المفا

خي
تل

ملخص بصري

س
در

ال

مراجعة  6.2

تلخيص المفاهيم!

ما المقصود بقانون حفظ الطاقة؟  .1

ما الطرائق التي يمكن للطاقة أن تتحّول بها؟  .2

ما العالقة بين الطاقة والشغل؟  .3

ثّمة عالقة بين الشغل 
والطاقة.

يمكن للطاقة أن تتحّول 
إلى أشكال مختلفة منها.

دائًما ما يتم حفظ الطاقة.
C353-06A-MSS12-A
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تحوالت الطاقة

استخدام المفردات
يحدث ______________________ عندما   .1

تتحول الطاقة من شكل إلى آخر.

استيعاب المفاهيم الرئيسة  
ز بين الشغل والطاقة. ميِّ  .2

ف قانون حفظ الطاقة بعباراتك الخاصة. عرِّ  .3

أي من التالي ليس مثااًل على الشغل؟  .4
حمل الكتب على ذراعيك  .A  

رفع صندوق من على طاولة  .B  

وضع إناء على رف عاٍل  .C  

دفع عربة عبر الغرفة  .D  

ِصف تحّوالت الطاقة التي تحدث عند احتراق   .5
قطعة من الخشب.

تفسير المخططات
اشرح تحوالت طاقة الوضع   .6 

الجذبية التي تحدث عند تحرك 
الجسم الموجود إلى اليسار.

مهارات الرياضيات

احسب الشغل الذي يبذله طائر يسحب   .10
دودة من األرض بقوة N 0.05  لمسافة 

 . 0.07 m

التلخيص انسخ منّظم البيانات التالي وامأله   .7
لتوّضح مصدر الشغل.

الشغل

التفكير الناقد
ر أي من تحوالت الطاقة وانتقاالتها يحدث  فكِّ  .8

في مصباح يدوي؟

النمذجة أنشىء رسًما يبّين طريقة انتقال   .9
الطاقة إلى رصيف في يوم صيفي حار، وقم 
بتسمية أشكال الطاقة المختلفة في رسمك.
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مالحظاتي
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استقصاء

س
در

ال

آلة؟ عندما تنظر إلى دراجة أحادية 
العجلة، فربما ال ترى مجموعة من 

اآلالت البسيطة. ومع ذلك، تماًما مثل 
الدراجة التي ستقرأ عنها في هذا 

الدرس، تحتوي الدراجة أحادية العجلة 
على آالت بسيطة.

دّون إجابتك في دليل 
االنشطة المختبرية .

اآلالت6.3
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M
cG

raw
-H

ill Education سة
س

صالح مؤ
ظة ل

حفو
© م

ف 
طبع والتألي

حقوق ال

نشاط استكشافي اآلالت
 األسئلة الرئيسة
ما المقصود باآلالت   •

البسيطة؟
ما الطرائق التي   •
تسّهل بها اآلالت 

الشغل؟

 المفردات
المفردات

اآللة البسيطة
simple machine  

المستوى المائل
inclined plane  
screw البرغي 
wedge الوتد 
lever الرافعة 

العجلة والمحور
wheel and axle  
pulley البكرة 

اآللة المعقدة
complex machine  
efficiency الكفاءة 

هل يمكنك تسهيل الشغل؟
هل سبق أن حاولت شد مسمار من لوح خشبي دون استخدام مطرقة بكماشة؟ 
تجعل المطرقة بكماشة هذه المهمة المستحيلة أمًرا شديد السهولة. ما بعض 

الطرائق األخرى لتسهيل الشغل؟
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اقرأ وأكمل نموذج السالمة في المختبر.  .1

حاول أن تضغط بأصابعك طرف سلك على قطعة خشب لّين، ثم اضغط   .2
مسمار عريض الرأس له قطر السلك نفسه على هذه القطعة. ِصف في 
دليل األنشطة المختبرية وجه االختالف في مقدار القوة التي استخدمتها 

في كل حالة.

أدخل بحركة لولبية خطاًفا في هذه القطعة إلى أن ينغرز بأكمله، وابدأ في   .3
تثبيت خطاف ثاٍن ثم مرر قلمك الرصاص عبر فتحته. استخدم القلم 
الرصاص لغرز الخطاف لولبًيا في قطعة الخشب، وقارن بين مقدار القوة 

الذي استخدمته في كل حالة.

اربط خيًطا طوياًل حول كتاب، وعلق ميزاًنا زنبركًيا بالخيط وارفع الكتاب   .4
cm 30 ، ثّم سّجل قراءة الميزان. الحًقا، استخدم الميزان الزنبركي لسحب 
الكتاب على طول cm 30 منحدر، وسّجل قراءة الميزان أثناء شد الكتاب.

فّكر في اآلتي
كيف اختلف مقدار القوة الالزم إلنجاز المحاولة األولى، لكل مهمة، مع مقدار   .1

القوة الالزم إلنجاز المحاولة الثانية.

المفهوم الرئيس ما وجه المقارنة بين مقدار الشغل الذي بذلته مستخدًما   .2
الطريقتين في كل خطوة؟ ما كان وجه الشبه بينهما؟ ما كان وجه االختالف؟ 

اشرح.
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االنتهاء من هذا الدرس، دوِّن ما تعلمته في العمود الثالث.قبل قراءة هذا الدرس، دوِّن ما تعرفه سابًقا في العمود األول. وفي العمود الثاني، دوِّن ما تريد أن تتعلمه. بعد 

أكتشُف

ما تعلمتهما أريد أن أتعلمهما أعرفه

آالت تنقل الطاقة الميكانيكية
افترض أّنك تريد فتح زجاجة كالموجودة في الشكل 16. إذا استخدمت 
فتاحة زجاجات، يمكنك إزالة الغطاء بسهولة. ُتعتَبر فتاحة الزجاجات آلة. 

وتنقل العديد من اآلالت الطاقة الميكانيكية من جسم إلى آخر. بالتالي، تنقل 
فتاحة الزجاجات الطاقة الميكانيكية من يدك إلى غطاء الزجاجة. في هذا 
الدرس، ستقرأ عن الطرائق التي تنقل اآلالت من خاللها الطاقة الميكانيكية 

إلى أجسام أخرى.

اآلالت البسيطة
هل صعدت منحدًرا هذا الصباح؟ هل استخدمت سكيًنا لتقطيع الطعام؟ 

إذا كان األمر كذلك، فقد استخدمت آلة بسيطة. إّن اآلالت البسيطة 
ح في الشكل 17 في  هي آالت تعمل باستخدام حركة واحدة. كما هو موضَّ

الصفحة التالية، قد تتمّثل اآللة البسيطة في مستوى مائل أو برغي أو وتد أو 
رافعة أو بكرة أو عجلة ومحور. ال تغّير اآلالت البسيطة مقدار الشغل الالزم 

ألداء مهمة؛ لكنها تغّير فقط طريقة تنفيذ الشغل.

الشكل 16 إّن فتاحة الزجاجات هي 
آلة تنقل الطاقة من يدك إلى غطاء 

الزجاجة.

 ما المقصود باآللة   .1
البسيطة؟

 

التأكد من فهم النص
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القوة
املبذولة
القوة
املبذولة

القوة
الناجتة

المستوى المائل غالًبا ما يستخدم محركو األثاث منحدرات لنقل األثاث 
إلى شاحنة، حيث ُيعتَبر تحريك األريكة أعلى منحدر أسهل من رفعها مباشرًة 

ح في الشكل 17، هو  إلى الشاحنة، والمستوى المائل، كالمنحدر الموضَّ
سطح مستٍو ومائل. تتطلب المنحدرات بسيطة االنحدار قوة أقل لتحريك 
جسم مقارنة بالمنحدرات حادة االنحدار، لكن يتوجب عليك تحريك الجسم 

لمسافة أكبر.

البرغي إّن البرغي، كزجاجة ذات فوهة ملولبة، نوع خاص من المستوى 
المائل. والبرغي عبارة عن مستوى مائل ملفوف حول أسطوانة كما أّنه يغّير 

اتجاه القوة من اتجاه يسير في خط مستقيم إلى اتجاه يدور.

 مثل كل السكاكين، ُتعتَبر قّطاعات البيتزا نوع خاص من المستوى  الوتد
المائل. إّن الوتد هو مستوى مائل يتحرك. الحظ طريقة تغيير الوتد اتجاه 

القوة المبذولة. 

 يمّثل اللسان في الشكل 18 في الصفحة التالية، رافعة، وهي  الرافعة
آلة بسيطة تدور حول نقطة ثابتة )ساق تدور حول نقطة ثابته وهي نقطة 
االرتكاز (. إّن النقطة الثابتة على علبة المشروب هي مكان اتصال لسان 
اإلصبع بالعبوة. وُتعتَبر فتاحات الزجاجات والمقص واألراجيح ومضارب 

التنس والعربات بعجل أمثلة أخرى على الرافعات. تقلل الرافعات من مقدار 
القوة الالزمة إلكمال مهمة ما، لكن يجب بذل القوة عبر مسافة أطول.

 يمّثل مقبض الباب وعجلة قيادة السيارة ومفك  العجلة والمحور
البراغي أحد أنواع اآللة البسيطة ويسمى العجلة والمحور، وهو عمود 

متصل بعجلة ذات ُقطر كبير ليدور كالهما مًعا. تكون عادًة العجلة والمحور 
أجساًما مستديرة. ويكون الجسم ذو الُقطر األكبر هو العجلة، بينما يكون 

الجسم ذو الُقطر األصغر هو المحور. عندما تستخدم العجلة والمحور، مثل 
مفك البراغي، فإنك تستخدم قوة مبذولة صغيرة عبر مسافة كبيرة في 

العجلة )مقبض مفك البراغي(. ويؤدي هذا إلى دوران المحور )عمود مفك 
البراغي( مسافة أصغر بقوة ناتجة أكبر.

 هل قمت يوًما برفع علم على سارية َعلم أو شاهدت شخًصا يرفع  البكرة
َعلًما؟ يمّر الحبل الذي تشده عبر بكرة، وهي عجلة وسطها غائر يلتف 
حولها حبل أو سلك. وتغّير البكرة الواحدة، مثل النوع الموجود في سارية 

وتدبرغيمستوى مائل

C353-20A-MSS12

مستوى
مائل

رافعة

برغي العجلة
واحملور

وتد بكرة

أنشئ جدواًل مطوًيا يتكّون 
من عمودين × 3 صفوف، 
ح،  وسّمه على النحو الموضَّ
واستخدمه لشرح طريقة 

تغّير كل مادة بسيطة القوى 
المطلوبة ألداء مهمة ما.

الشكل 17 تعمل اآلالت البسيطة 
باستخدام حركة واحدة، ويمكنها تغيير 
اتجاه أو مقدار القوة المطلوبة ألداء 

مهمة.

2.  حّدد مثااًل آخر على كل 
آلة بسيطة.

 

التأكد من فهم الشكل

مستٍو plane سطح مستٍو 
ومسطح

مراجعة المفردات

القوة 
املبذولة

القوة 
الناجتة

القوة 
املبذولة

القوة 
الناجتة

القوة
المبذولة

القوة
الناتجة
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بكرةعجلة ومحوررافعة

القوة 
املبذولة

القوة 
الناجتة

الَعلم، اتجاه القوة. بينما تقلل مجموعة من البكرات القوة التي تحتاجها لرفع 
جسم ما نظًرا إلى زيادة عدد الحبال أو األسالك التي تدعم الجسم.

اآلالت الُمعقدة
تتكّون الدراجات، مثل تلك الموجودة في الشكل 19، من العديد من اآلالت 
البسيطة المختلفة، حيث يمّثل ذراع الدواسة رافعة، وتعمل الدواسة والتروس 
مًعا كعجلة ومحور، وتعمل السلسلة حول الترس كنظام بكرة. عندما تعمل 
اثنين أو أكثر من اآلالت البسيطة مًعا يصبح لدينا آلة معقدة. وتستخدم 

اآلالت المعقدة، مثل الدراجات، أكثر من حركة واحدة إلنجاز المهام.

ل الفرامل اليدوية  متثّ
ومقود الدراجة الرافعات.

ل الدواسات  متثّ
وذراع التدوير 

الرافعات.

تعمل الدواسات على 
تدوير العجلة واحملور.

تغريّ البكرة اجتاه 
السلسلة وتعمل 

على تدوير العجلة.
ل العجلة األمامية  متثّ

العجلة واحملور.

4.  ما أوجه االختالف بين 
اآللة المعقدة واآللة 

البسيطة؟

 

التأكد من فهم النص

الشكل 19 الدراجة آلة معقدة تتكون 
من عدة آالت بسيطة.

التأكد من المفاهيم الرئيسة

3.   عدد اآلالت البسيطة؟

 

القوة 
املبذولة

القوة 
الناجتة

تغريّ هذه البكرة 
اجتاه القوة.

القوة
املبذولة

القوة
الناجتة

الشكل 18 يصف بعض أنواع اآلالت البسيطة 
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اآلالت والشغل
ر في عامل تنظيف النوافذ مثل ذلك الموجود في الشكل 20 في  فكِّ

الصفحة التالية، حيث يستلزم رفع وزن عامل التنظيف باإلضافًة إلى وزن 
ِدالء الماء وأدوات تنظيف النوافذ والمنصة إلى أعلى في الهواء قدًرا كبيًرا 
من الشغل. وبإستطاعة عامل تنظيف النوافذ بذل هذا الشغل ألّن نظام 

البكرة التي ترفعه يجعل الشغل أكثر سهولة. ونظًرا إلى وجود حبلين يدعمان 
المنصة، تنخفض القوة المطلوبة إلى النصف.

يسمى الشغل الذي تبذله على إحدى اآلالت الشغل المبذول. أما الشغل 
الذي تبذله اآللة على الجسم، فيسمى الشغل الناتج. تذّكر أّن الشغل هو 
حاصل ضرب القوة والمسافة، وُتسّهل اآلالت الشغل عن طريق تغيير 

المسافة التي يتحركها الجسم أو القوة المطلوبة لبذل شغل على الجسم.

تغيير المسافة والقوة
يشد عامل تنظيف النوافذ الحبل إلى أسفل لكي يشد نفسه إلى أعلى 
المبنى. ويمّر الحبل عبر نظام بكرة، وتكون المسافة التي يجب أن يشد 
العامل الحبل بطولها )المسافة المبذولة( أكبر بكثير من المسافة التي 

يتحركها )المسافة الناتجة(.

إّن القوة التي يجب أن يبذلها العامل لرفع المنصة )القوة المبذولة( أقل 
بكثير من القوة التي تبذلها البكرة على المنصة )القوة الناتجة(. وعندما تكون 
المسافة المبذولة لآللة أكبر من المسافة الناتجة، تكون القوة الناتجة أكبر من 
القوة المبذولة، وينطبق هذا على كل اآلالت البسيطة. ومثل اآلالت البسيطة 

األخرى، تنخفض القوة المبذولة، لكن تزيد المسافة التي ُتطّبق خاللها.

تغيير االتجاه
بإمكان اآلالت أيًضا تغيير اتجاه القوة، فعندما يقوم عامل تنظيف النوافذ 
بشد الحبل إلى أسفل. يغّير نظام البكرة اتجاه القوة، مما يشد المنصة إلى 

أعلى.

الكفاءة
افترض أّن عامل تنظيف النوافذ يرغب في شراء نظام بكرة جديد. ُتعتَبر 

الطريقة الوحيدة للمقارنة بين اآلالت هي حساب كفاءة كل آلة. وُتعرف 
الكفاءة بأّنها نسبة الشغل الناتج إلى الشغل المبذول. بمعنى آخر، هي قياس 
مقدار الشغل المبذول على اآللة الذي يتحول إلى شغل ناتج مفيد. ويقاس 
الشغل المبذول والشغل الناتج بوحدة الجول )J(، بينما يتم التعبير عن 

الكفاءة كنسبة مئوية عبر ضرب النسبة في 100%. 
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معادلة الكفاءة
100% × 

Wout

Win

 = 100% ×  )J( الشغل الناتج

)J( الشغل المبذول
الكفاءة )%( = 

يفكر عامل تنظيف النوافذ في نظامين يتطلبان J 100  من الشغل 
المبذول، وينجز النظام األول J 90  من الشغل الناتج على منصته، بينما 
ينجز نظام البكرة اآلخر J 95  من الشغل الناتج. تكون كفاءة نظام البكرة 
األول J/100 J( × 100% = 90% 90( . أما كفاءة النظام الثاني، فتكون 
J/100 J( × 100% = 95% 95( . لذلك، قرر العامل أن يشتري نظام 

البكرة الثاني.

ال تصل كفاءة اآللة إلى %100 مطلًقا، إذ يتحول بعض الشغل دائًما إلى 
طاقة حرارية مهدرة بسبب االحتكاك. وتتمّثل إحدى طرق تحسين كفاءة 

اآللة في تشحيم األجزاء المتحركة عن طريق وضع مادة، مثل الزيت، عليها، 
حيث يعمل هذا على تقليل االحتكاك بين األجزاء المتحركة مما يؤدي إلى 

انخفاض نسبة الشغل المبذول الذي يتحّول إلى طاقة مهدرة.

الشكل 20 يرفع عامل تنظيف 
النوافذ منصته باستخدام نظام بكرة 
َتزيد المسافة التي ُتبذل القوة خاللها 
وتقلل القوة المبذولة المطلوبة وتغّير 

اتجاهها.

5.  كيف ُتسهل البكرة على 
عامل تنظيف النوافذ رفع 

المنصة؟

 

التأكد من فهم الشكل

6.   كيف يمكن أن تسّهل 
اآلالت الشغل؟

 

 التأكد من المفاهيم  الرئيسة 
C353-15A-MSS12

القوة الناجتة املسافة املبذولة

املسافة الناجتة القوة املبذولة

كفاءة efficiency مشتقة من 
الكلمة الالتينية efficere، وتعني 

"تحقيق، إنجاز"

أصل الكلمة
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مالحظاتي
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6.3  مراجعة

تلخيص المفاهيم!

C08-090A_880273

القوة
املبذولة
القوة
املبذولة

القوة
الناجتة

ما المقصود باآلالت البسيطة؟  .1

ما الطرائق التي تعمل اآلالت من خاللها على تسهيل الشغل؟  .2

ُتعّد الدراجة مثااًل على 
آلة معقدة تتكّون من 
آالت بسيطة مختلفة.

توجد ستة أنواع من 
اآلالت البسيطة، وُيعتَبر 
المنحدر أحد األمثلة.

ُتعتَبر فتاحة الزجاجات 
آلة بسيطة.

الوحدة 6  208
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أشكال الطاقة

استخدام المفردات
قابل بين اآلالت البسيطة والمعقدة.  .1

ف الكفاءة بكلمات من عندك. عرِّ  .2

اشرح اآلالت البسيطة الستة التي تمت مناقشتها   .3
في هذا الدرس.

استيعاب المفاهيم الرئيسة 

د نوع اآللة البسيطة التي ينتمي إليها  حدِّ  .4
المسمار المعدني عريض الرأس؟

كيف يؤثر المستوى المائل في الشغل المبذول   .5
على جسم ما؟

يقلل المسافة المبذولة.  .A  

َيزيد المسافة المبذولة.  .B  

 يغّير اتجاه القوة المبذولة.  .C  

D.  يغّير اتجاه القوة الناتجة.  

تفسير المخططات

اشرح اآللة البسيطة التي يمثلها الجسم   .6
المعروض أدناه.

التلخيص انسخ وأكمل منّظم البيانات الوارد   .7
أدناه والذي يوّضح الطرائق التي يمكن من خاللها 
أن تغّير اآلالت البسيطة الشغل المبذول على 

الجسم.

التفكير الناقد
م آلة يمكنك استخدامها لرفع كيس البقالة  8.  صمِّ
من األرض إلى الطاولة باستخدام قوة أقل مما 
إذا رفعت الكيس بيديك فقط. ما اآللة البسيطة 

التي ستستخدمها؟

تغّير اآلالت الشغل 
عن طريق

209 الدرس 6.3 اآلالت   
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 المفرداتملخص المفاهيم الرئيسة 
المفردات

اآللة البسيطة
simple machine  

المستوى المائل
inclined plane  
screw البرغي 
wedge الوتد 
lever الرافعة 

العجلة والمحور
wheel and axle  
pulley البكرة 

اآللة المعقدة
complex machine  
efficiency الكفاءة 

تحوُّل الطاقة
energy transformation

قانون حفظ الطاقة
law of conservation of 
energy
work الشغل 

تحوالت الطاقة والشغل  6.2
ينص قانون حفظ الطاقة على إمكانية تحّول الطاقة من شكل   •

إلى آخر، لكنها ال يمكن أن ُتستحدث أو تفنى مطلًقا.
يمكن للطاقة أن تتحّول من شكل إلى آخر بطرائق متعددة.  •
إّن بذل شغل على أحد األجسام يؤدي إلى نقل الطاقة إليه.  •

energy الطاقة 
الطاقة الحركية

kinetic energy  
الطاقة الكهربائية

electric energy  
طاقة الوضع

potential energy  
الطاقة الكيميائية

chemical energy  
الطاقة النووية

nuclear energy  
الطاقة الميكانيكية

mechanical energy  
الطاقة الحرارية

thermal energy  
الطاقة الصوتية

sound energy  
الطاقة الزلزالية

seismic energy  
الطاقة اإلشعاعية

radiant energy  

أشكال الطاقة  6.1
إّن الطاقة هي القدرة على إحداث تغيير.  •

إّن الطاقة الحركية هي طاقة األجسام أثناء حركتها، بما في ذلك الطاقة الكهربائية.   •
تشتمل أشكال طاقة الوضع على طاقة الوضع الجذبية والطاقة الكيميائية والطاقة 
النووية. ُيعتَبر كل من الطاقة الحرارية والطاقة الميكانيكية من أشكال الطاقة التي 
نتطوي على طاقة حركية وطاقة وضع. أما الطاقة الصوتية والطاقة الزلزالية والطاقة 

اإلشعاعية، فتنتقل كلها عبر الموجات.
ُتستخدم الطاقة لتحريك السيارات وتدفئة المنازل وإنتاج الضوء وتحريك العضالت وصيد   •

الفرائس وطهي الطعام، وذلك من بين العديد من االستخدامات األخرى. 

الفكرة الرئيسة
تتسبب الطاقة في حدوث تغيير عبر التأثير في حركة األجسام ومواقعها، ويمكن 

أن تتحول من شكل إلى آخر وتنتقل من جسم إلى آخر. 

6

اآلالت  6.3
تعمل اآلالت البسيطة باستخدام نوع واحد من الحركة.  •

تسّهل اآلالت الشغل إما عن طريق تغيير مقدار القوة الالزمة أو   •
المسافة التي يقطعها الجسم أو اتجاه كّل من القوة المؤثرة والقوة 

الناتجة.

الوحدة 6 دليل الدراسة  210
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الوحدة 6 دليل الدراسة 

مشروع الوحدة

ربط المفردات بالمفاهيم الرئيسة 
انسخ خريطة المفاهيم هذه ثم استخدم المفردات من الصفحة السابقة الستكمالها.

استخدام المفردات
 استخدم المصطلح الطاقة الحرارية في جملة.    1

 للجسم كلما تحرك بشكل أسرع.  تزداد   2

 عّرف المصطلح تحوُّل الطاقة بعباراتك الخاصة.   3

 إّن ناتج ضرب القوة في المسافة هو   4

 عّرف المصطلح الطاقة اإلشعاعية بعباراتك الخاصة.   5

 من أكثر من آلة بسيطة. يتكّون   6

قم بتجميع مطويات الدرس كما هو موّضح إلعداد 
 مشروع الوحدة. استخدم المشروع لمراجعة ما تعلمته 

في هذه الوحدة.

C353-21A-MSS12

أمثلة الطاقةمالحظات

احلركية

الوضع

الطاقة
الناجتة عن

األمواج

البسيطةاآلالت

ما العالقة
بني

الشغل
والطاقة؟

أشكال

211 الوحدة 6 دليل الدراسة   

الطاقة

8الطاقة الكهربائية 7

كل من الطاقة الحركية 
وأنواع طاقة الوضع

91011

الطاقة التي 
تحركها االمواج

الطاقة 13
اإلشعاعية

أنواع طاقة الوضع نوع الطاقة الحركية

12



مراجعة  6

استيعاب المفاهيم الرئيسة 
أي مما يلي ُيعّد طاقة وضع جذبية؟  .1

 الطاقة المخزنة في جسم يرتفع عن األرض مقدار   .A  
 10 m

 طاقة إلكترون يتحرك عبر سلك نحاسي  .B  
 الطاقة المخزنة في روابط جزيء كربوهيدرات  .C  

 الطاقة المخزنة في نواة ذرة يورانيوم  .D  

أي مما يلي َيزيد الطاقة الحركية للجسم؟  .2
تقليل كتلة الجسم  .A  
تقليل حجم الجسم  .B  
زيادة ارتفاع الجسم  .C  
زيادة سرعة الجسم  .D  

عند أي من النقاط التالية يكون أكبر مقدار من طاقة   .3
الوضع الجذبية في الصورة أدناه؟

C353-24A-MSS12

II

III

I

IV

 I  .A  
II  .B  
III  .C  
IV  .D  

 ، 80 J يبلغ مقدار الشغل المبذول من راشد على المجرفة  .4
ويبلغ مقدار الشغل الناتج الذي تبذله المجرفة على أوراق 

األشجار J 70 . ما كفاءة المجرفة؟
70%  .A  
80%  .B  

87.5%  .C  
95.4%  .D  

أي من أنواع محطات توليد الطاقة الكهربائية التالية   .5
تحول طاقة الوضع الجذبية إلى طاقة كهربائية؟

الوقود األحفوري  .A  
الحرارية األرضية  .B  

 الكهرومائية  .C  
النووية  .D  

6.  أّي من أنواع تحوُّل الطاقة يحدث في مكواة المالبس؟
تحوُّل الطاقة الكيميائية إلى كهربائية  .A  
تحوُّل الطاقة الكهربائية إلى حرارية  .B  
تحوُّل الطاقة الحركية إلى كيميائية  .C  
تحوُّل الطاقة الحرارية إلى كهربائية  .D  

ما مقدار الشغل الذي بذله الرجل على صندوق   .7
العّدة في الرسم التوضيحي أدناه؟

 0.06 m/N  .A  
 17 N/m  .B  
 425 J  .C  
 2,125 J  .D  

C353-17A-MSS12

 85 N = القوة

 5.0 m = املسافة

أّي من أشكال الطاقة التالية ال تحمله الموجات؟  .8
الطاقة الكيميائية  .A  
الطاقة اإلشعاعية  .B  
الطاقة الزلزالية  .C  
الطاقة الصوتية  .D  

أي مما يلي ليس آلة بسيطة؟  .9
المستوى المائل  .A  

الرافعة  .B  
الحلقة والخطاف  .C  
العجلة والمحور  .D  
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مراجعة الوحدة

التفكير الناقد
استدل كيف تتغّير الطاقة الحركية وطاقة الوضع   .10

لطائرة أثناء إقالعها وهبوطها؟

انقد تسمع بالصدفة شخًصا يقول، "سأستخدم الطاقة   .11
النووية عليه" عند اإلشارة إلى طهي الطعام في فرن 

المايكروويف، اشرح سبب اعتبار عبارة كهذه غير 
صحيحة.

فّكر أنت تنوي استخدام مفتاح ربط لتدوير برغي، هل   .12
سيكون مقدار الشغل الذي تبذله على مفتاح الربط 
أكبر من مقدار الشغل الذي يبذله مفتاح الربط على 

البرغي أم أقل منه؟ فسر إجابتك.

قارن ِصف تحوالت الطاقة المتشابهة في كّل من   .13
جسم اإلنسان ومحطات توليد الطاقة الكهربائية التي 

تعمل بالوقود األحفوري.

اشرح يقوم مدرب بإعداد لعبة شد الحبل بين فريقين   .14
متعادلين. يشد كال الفريقين الحبل في اتجاهه بكل 

قوة ممكنة، لكن الحبل ال يتحرك، فهل يتم بذل شغل؟ 
لم أو لَم ال؟

فّكر تشد مسماًرا من قطعة من الخشب باستخدام   .15
الجزء الخلفي من مطرقة، وعندما تلمس المسمار، 

يكون دافًئا، لماذا؟

حة في  اشرح سببين على األقل العتبار الملعقة الموضَّ  .16
الصورة أدناه آلة بسيطة.

اكتب ابحث عن آلة معقدة حول منزلك أو   .17
مدرستك، واكتب فقرة تصف اآلالت البسيطة 

المختلفة التي تحتوي عليها.

الكتابة في موضوع علمي

مهارات الرياضيات

حساب الشغل
يزن جسم N 400 ، ويسقط من فوق جدار ارتفاعه m 3 ، ما مقدار الشغل الذي بذلته قوة الجاذبية عليه؟  .19

يرفع شخص صندوًقا كتلته kg 12  الرتفاع m 1.5 ، ما مقدار الشغل المبذول على الصندوق؟  .20
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 الفكرة الرئيسة
كيف تتحول الطاقة في كل من محطات توليد   .18
الطاقة الكهربائية والعربات األفعوانية وبواسطة 

اآلالت؟

213 الوحدة 6 مراجعة   
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تدريب على االختبار المعياري
TIMSS االختيار من متعدد يحاكي اختبار

ما العامل المشترك بين كل أشكال الطاقة؟  .1
الحجم والشكل  .A  
الكتلة والحجم  .B  

القدرة على إحداث تغيير  .C  
القدرة على نقل المادة  .D  

 استخدم الشكل أدناه لإلجابة عن السؤال 2.

C353-02A-MSS12-D

اجملال 
الكهربائي

اجتاه 
احلركة

إلكرتون

اجملال 
املغناطيسي

أي من أشكال الطاقة هو في طور االنتقال في   .2
الشكل؟ 

الطاقة الكيميائية  .A  
الطاقة الكهربائية  .B  
الطاقة اإلشعاعية  .C  
الطاقة الصوتية  .D  

ألي غرض يستخدم األفراد الطاقة النووية التي تنتج   .3
من االنشطار النووي؟

إلنتاج الطاقة الكهربائية  .A  
لتشغيل اآلالت المحمولة  .B  

إلنماء خاليا الجسم والحفاظ عليها  .C  
لطهي الطعام في فرن المايكروويف  .D  

أي مما يلي ينطبق على الطاقة؟  .4
ال يمكن أن تفنى.  .A  
ال يمكن نقلها.  .B  

ال يمكنها تغيير المادة.  .C  
ال يمكن لها أن تتحّول.  .D   

استخدم الشكل لإلجابة عن السؤالين 5 و6.

يعرض الشكل أربع عربات أفعوانية في مسار. عند أي   .5
نقطة يكون مقدار طاقة الوضع الجذبية أكبر؟ 

A النقطة  .A  
 B النقطة  .B  
C النقطة  .C  
D النقطة  .D  

ما الذي يحدث لطاقة العربة األفعوانية عند انتقالها   .6
من النقطة A إلى النقطة B؟

تنتج طاقة جديدة.  .A  
تفنى الطاقة.  .B  

 تتحول طاقة جديدة من كتلة السيارة.  .C  
 تتحول الطاقة من شكل إلى آخر.  .D  

أي من المعادالت التالية ُيبّين العالقة بين الشغل   .7
والقوة؟ 

الشغل = القوة + المسافة  .A  
الشغل = القوة - المسافة  .B  
الشغل = القوة × المسافة  .C  
الشغل = القوة ÷ المسافة  .D  

استخدم الشكل أدناه لإلجابة عن السؤال 8.

يعرض الشكل شخًصا يستخدم مطرقة إلخراج   .8
مسمار من لوح خشبي. أّي من اآلالت البسيطة يعّبر 
عن الطريقة التي تّم بها استخدام المطرقة في هذا 

الشكل؟
المستوى المائل  .A  

الرافعة  .B  
البكرة  .C  
الوتد  .D  

C353-301A-MSS12

A

B

C

D

C353-16A-MSS12-D
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تدريب على االختبار المعياري

هل تحتاج إلى مساعدة؟
12345678910111213إذا أخطأت في السؤال...

1112222331233فانتقل إلى الدرس...

9.  كيف يمكن لآلالت البسيطة أن تسّهل الشغل؟
عبر زيادة مقدار الشغل المبذول  .A
عبر تقليل مقدار الشغل المبذول  .B

 عبر تغيير المسافة أو القوة الالزمة لبذل الشغل  .C
 عبر التخّلص من الشغل المطلوب لتحريك جسم  .D

أسئلة ذات إجابات مفتوحة تحاكي اختبار
TIMSS

10. للكرة اللينة كتلة أكبر من كتلة كرة البيسبول. قارن 
بين الطاقة الحركية لكرة لينة وتلك الخاصة بكرة بيسبول، 

تتحركان بالسرعة نفسها.

ما المقصود بتحوُّل الطاقة؟ اذكر مثااًل على تحوُّل   .11
للطاقة مستخدم في طهي الطعام.

استخدم الشكل لإلجابة عن السؤالين 12 و 13.

الشغل 
الناجت:

190 J

الشغل 
املبذول:
200 J

ما اآللة البسيطة الظاهرة في الشكل؟ ما كفاءة هذه   .12
اآللة؟

كيف يمكن تحسين كفاءة هذه اآللة؟ هل يمكن أن   .13
تكون نسبة الكفاءة %100 يوًما ما؟ فسر إجابتك. 

215 الوحدة 6 تدريب على االختبار المعياري 



س
در

ال
س

در
ال

س
در

ال

خصائص الحياة  7.1
ما الخصائص التي تشترك فيها جميع الكائنات الحّية؟  •

تصنيف الكائنات الحّية  7.2
ما الطرق المستخَدمة في تصنيف الكائنات الحّية؟  •

لماذا يكون لكل نوع اسم علمي؟  •

استكشاف الحياة  7.3
كيف غّيَرت المجاهر أفكارنا عن الكائنات الحّية؟  •

ما أنواع المجاهر وكيف يمكن المقارنة في ما بينها؟  •
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استكشاف الحياة وتصنيف 
الكائنات الحّية 7

الفكرة الرئيسة
ما الكائنات الحّية وكيف يمكن تصنيفها؟
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أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أنظمة التصنيفأنظمة التصنيف
ناقش الطالب، في صّف العلوم،حول أفكارهم المتعلقة بأنظمة التصنيف. كان لدى 

طالب الصف أفكار متنّوعة حول طريقة تطّور أنظمة التصنيف. إليك أفكارهم:

المجموعة A  ترى أّن أنظمة التصنيف تتطّور بشكل طبيعي وفًقا لتقسيم 
الكائنات الحّية في الطبيعة إلى مجموعات.

المجموعة B  ترى أّن أنظمة التصنيف تتطّور وفًقا لمساعي العلماء الهادفة 
إلى تقسيم الكائنات الحّية إلى مجموعات.

أّي من هذين الرأيين هو األكثر توافًقا مع تفكيرك في ما يتعّلق بالتصنيف؟ 
ر إجابتك.  فسِّ
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ما العنصر املفقود؟ تشبه 
هذه الُدمية الحيوان ويمكن أن 

تتحّرك، لكنها ليست سوى روبوت. 
ما الخصائص التي تفتقدها لتجعلها 

حّية؟ لنكتشف ذلك.

دّون إجابتك في دليل 
األنشطة المختبرية.

خصائص الحياة7.1
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نشاط استكشافي

  السؤال الرئيس

ما الخصائص التي   •
تشترك فيها جميع 

الكائنات الحّية؟

 المفردات
المفردات

organism الكائن الحي 
cell الخلية 

أحادية الخلية
unicellular  

متعددة الخاليا
multicellular

االتّزان الداخلي
homeostasis

هل هي حّية؟
للكائنات الحية خصائص محّددة. هل الصخر كائٌن حي؟ هل القط كائٌن حي؟ ما 

الخصائص التي تشير إلى أّن شيًئا ما حي؟

اإلجراء   
اقرأ وأكمل نموذج السالمة في المختبر.  .1

ضع ثالث قطع من المعكرونة أسفل كوب بالستيكي شفاف.  .2

أِضف ماًء غازّيًا إلى الكوب حتى يمتلئ إلى الثلثين.  .3

ل مالحظاتك في دليل األنشطة  الحظ محتويات الكوب لمدة 5 دقائق. وسجِّ  .4
المختبرية.

فّكر في اآلتي
فّكر في عدد من الكائنات الحّية. كيف تعرف أّنها على قيد الحياة؟  .1

ما خصائص الحياة التي تظّن أّنك تالحظها في الكوب؟  .2

3.  المفهوم الرئيس هل المعكرونة حّية؟ كيف لك أن تعرف ذلك؟
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الشكل 1 قد حتتوي غرفة الصف على 
كائنات حية وأشياء غري حية.

قبل قراءة هذا الدرس، دوِّن ما تعرفه سابًقا في العمود األول. وفي العمود الثاني، دوِّن ما تريد أن تتعلمه. بعد 
االنتهاء من هذا الدرس، دوِّن ما تعلمته في العمود الثالث.

أكتشُف

ما تعلمتهما أريد أن أتعلمهما أعرفه

خصائص الحياة
انظر حولك في غرفة الصف ثم إلى الشكل 1. قد ترى العديد من األشياء 

غير الحية، مثل األضواء والكتب. انظر مرة أخرى، وقد ترى العديد من 
الكائنات الحية، مثل ُمعلمك وزمالئك في الصف والنباتات. ما الذي يجعل 

األشخاص والنباتات مختلفًة عن األضواء والكتب؟ 

يتمّيز األشخاص والنباتات، مثل جميع الكائنات الحية، بكل خصائص 
مة وتنمو وتتطّور وتتكاثر وتستجيب  الحياة. فجميع الكائنات الحية منظَّ

نة وتستخدم الطاقة. قد تتمّيز األشياء غير  وتحافظ على ظروف داخلية معيَّ
الحية ببعض هذه الخصائص، لكنها ال تمتلكها كلها. فقد يتم تنظيم الكتب 

إلى وحدات، وقد تستخدم األضواء الطاقة. ومع ذلك، وحدها تلك الكائنات 
التي تتمّيز بكل خصائص الحياة هي التي تندرج ضمن الكائنات الحية. 

وُتعرف الكائنات التي لديها كل خصائص الحياة باسم الكائنات الحية.

1.  ما أوجه االختالف بين الكائنات الحية واألشياء غير 
الحية؟

 

 

التأكد من فهم النص
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تنمو بيضة الضفدعة
لةً إىل أبو ذنيبة. متحوِّ

أثناء منو أبو ذنيبة،
تتكوّن له أرجل.

يستمر أبو ذنيبة يف النمو 
ر إىل  حىت يتطوّ

ضفدع بالغ.

تستطيع أنثى الضفدع 
البالغة إنتاج مئات

البيوض.

12

34

تنمو بيضة الضفدعة
لةً إىل أبو ذنيبة. متحوِّ

أثناء منو أبو ذنيبة،
تتكوّن له أرجل.

يستمر أبو ذنيبة يف النمو 
ر إىل  حىت يتطوّ

ضفدع بالغ.

تستطيع أنثى الضفدع 
البالغة إنتاج مئات

البيوض.

12

34

الشكل 2 يزداد حجم أبو ذنيبة أثناء 
تطوره إىل ضفدٍع بالغ.

اطِو ورقة إلى نصفين إلنشاء 
زها باألسماء على  مطِويَّة. وميِّ

النحو المبيَّن. واستخدمها لتنظيم 
مالحظاتك حول خصائص 

الكائنات الحية.

خصائص
احلياة

التنظيم 
ًما بطريقٍة ما. على سبيل المثال، المطبخ هو المكان  قد يكون منزلك منظَّ

ة للنوم. كذلك، تتمّيز الكائنات الحية  الخاص بالطهي وغرف النوم معدَّ
بالتنظيم. سواء أكان الكائن الحي مكّوًنا من خلية واحدة، أو من العديد من 

الخاليا، فإنَّ لدى جميع الكائنات الحية تراكيب تقوم بوظائف محددة.

ُتسّمى الكائنات الحية التي ال تتكوَّن إاّل من خلية واحدة كائنات حية 
أحادية الخلية. ويوجد بداخل الكائن الحي أحادي الخلية تراكيب تتمتع 
صة. تمتّص بعض هذه التراكيب تمتّص المواد المغذية أو  بوظائف متخصِّ

ة تمكين الكائن  تتحّكم بأنشطة الخلية. في حين تتولى التراكيب األخرى مهمَّ
ك. الحي من التحرُّ

ُتسّمى الكائنات الحية التي تتكّون من خليتين أو أكثر كائنات حية متعددة 
الخاليا. وتتكوَّن بعض الكائنات الحية متعددة الخاليا من عدٍد قليل من 
الخاليا، في حين يتكّون بعضها اآلخر من تريليونات الخاليا. في العادة، ال 

تؤدي الخاليا المختلفة للكائن الحي متعدد الخاليا الوظيفة نفسها. بداًل من 
صة، مثل الهضم أو  م الخاليا في مجموعات تتمتع بوظائف متخصِّ ذلك، ُتنظَّ

الحركة. 

النمو والتطور
أبو ذنيبة الظاهر في الشكل 2 ال ُيعّد ضفدًعا، لكنه سيفقد ذيله قريًبا 
وتنمو أرجله، ويصبح ضفدًعا بالًغا. ويحدث هذا ألّن أبو ذنيبة، مثل جميع 

الكائنات الحية، ينمو ويتطوَّر. عندما تنمو الكائنات الحية، يزداد حجمها. وينمو 
الكائن الحي أحادي الخلية عندما يزداد حجم الخلية، وتنمو الكائنات الحية 

متعددة الخاليا عندما يزداد عدد الخاليا. 

2.  ما خصائص الحياة التي 
يمكنك تحديدها في 

الشكل 2؟

التأكد من فهم الشكل
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تنمو بيضة الضفدعة
لةً إىل أبو ذنيبة. متحوِّ

أثناء منو أبو ذنيبة،
تتكوّن له أرجل.

يستمر أبو ذنيبة يف النمو 
ر إىل  حىت يتطوّ

ضفدع بالغ.

تستطيع أنثى الضفدع 
البالغة إنتاج مئات

البيوض.

12

34

الشكل 3 تتكاثر بعض الكائنات احلية 
أحادية اخللية، مثل البكترييا املبّينة 

هنا، عن طريق االنقسام حبيث يكون 
الكائنان احلّيان اجلديدان مطابقني 

للكائن احلي األصلي.

رات التي تحدث في الكائن الحي أثناء فترة حياته باسم  ُتعرف التغيُّ
التطوُّر. في الكائنات الحية متعددة الخاليا، يحدث التطوُّر عندما تصبح 

صة وتتحّول إلى أنواع مختلفة من الخاليا، مثل خاليا الجلد  الخاليا متخصِّ
رات تطورية هائلة  أو الخاليا العضلية. وتخضع بعض الكائنات الحية إلى تغيُّ

خالل فترة حياتها، مثل تطوُّر أبو ذنيبة إلى ضفدع.

التكاثر
عندما تنمو الكائنات الحية وتتطّور، تصبح عادًة قادرة على التكاثر. 

ا واحًدا أو العديد من  والتكاثر هو عملية ينتج فيها الكائن الحي كائًنا حيًّ
الكائنات الحية الجديدة. يجب أن تتكاثر الكائنات الحية لضمان استمرار 

بقائها. بعض الكائنات الحية ضمن جماعٍة أحيائّية، قد ال تتكاثر. لكن البعض 
اآلخر يجب أن يتكاثر لضمان بقاء النوع على قيد الحياة. 

تجدر اإلشارة إلى أّن جميع الكائنات الحية ال تتكاثر بالطريقة نفسها. 
فبعض الكائنات الحية، مثل الكائنات المبّينة في الشكل 3، يستطيع التكاثر 
عن طريق االنقسام ليعطي كائنين حيْين جديدين. أما البعض اآلخر، فلديه 

صة للتكاثر. ويجب أن يكون لبعض الكائنات الحية شريك  خاليا متخصِّ
للتكاثر، في حين يمكن أن تتكاثر كائنات حية أخرى من دون شريك.

3.  ماذا يحدث خالل عملية  التطور؟

التأكد من فهم النص

تنمو بيضة الضفدعة
لةً إىل أبو ذنيبة. متحوِّ

أثناء منو أبو ذنيبة،
تتكوّن له أرجل.

يستمر أبو ذنيبة يف النمو 
ر إىل  حىت يتطوّ

ضفدع بالغ.

تستطيع أنثى الضفدع 
البالغة إنتاج مئات

البيوض.

12

34
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الشكل 4 إن أوراق وسيقان النباتات 
املماثلة هلذه النبتة، ستنمو باجتاه 

مصدر الضوء. 

االستجابات للمؤثرات
إذا رمى شخٌص ما الكرة باتجاهك، قد تتفاعل محاواًل اإلمساك بها. ويعود 

سبب ذلك إلى أّنك، مثلك مثل جميع الكائنات الحية، تستجيب للتغّيرات 
الموجودة في البيئة. وقد تكون هذه التغّيرات داخلية أو خارجية وُتسمى 

المؤثرات.

المؤثرات الداخلية
أنَت تستجيب للمؤثرات الداخلية )مفردها مؤثر( كل يوم. فإذا شعرَت 

بالجوع ثم قمت بالبحث عن الطعام، تكون قد استجبت لمؤثر داخلي، وهو 
الشعور بالجوع. إّن الشعور بالعطش الذي يدفعك إلى البحث عن الماء 

وشربه، هو أيًضا مؤثِّر داخلي. 

المؤثرات الخارجية
رات في بيئة الكائن الحي التي تؤثر فيه هي مؤثرات خارجية. ومن  إّن التغيُّ

بعض أمثلة المؤثرات الخارجية الضوء ودرجة الحرارة.

العديد من النباتات، مثل النبات المبيَّن في الشكل 4، سينمو باتجاه 
الضوء. أنَت تستجيب للضوء أيًضا. فقد يستجيب جلدك لضوء الشمس 
كاآلتي: يصبح داكن اللون أو يتحول إلى اللون األحمر أو يصاب بالنمش.

رات في درجة الحرارة. وقد تكون  تستجيب بعض الحيوانات للتغيُّ
ق كمّية أكثر أو أقل من الدم إلى الجلد. على سبيل  االستجابة ممّثلًة بتدفُّ

المثال إذا زادت درجة الحرارة، يزداد قطر األوعية الدموية للحيوان، فيتيح 
بذلك تدفق المزيد من الدم إلى الجلد فيبرد الحيوان.

أصُف

وّزع األفكار الرئيسة لهذا الدرس في هذا اإلطار.
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فجوة منقبضة ممتلئة فجوة منقبضة فارغة

الشكل 5 يعيش هذا الرباميسيوم 
يف املاء العذب حيث يستمر املاء 
يف الدخول إىل خليته ويتجّمع يف 

الفجوات املنقبضة. تنقبض الفجوات 
وتطرد فائض املاء من اخللية. ويعمل 

ذلك على ضمان احلفاظ على 
مستويات املاء الطبيعي يف اخللية. 

صورة بالمجهر الضوئي التكبير: 100∙

االتزان الداخلي
ٍل أكثر من المعتاد، فستحتاج  هل سبق والحظَت أّنك إذا شربت الماء بمعدُّ
إلى قضاء حاجتك بشكل أكثر تكراًرا؟ يعود هذا األمر إلى أّن جسمك يعمل 

على إبقاء بيئتك الداخلية ضمن الظروف الطبيعية. وُيطلق على قدرة 
ر الظروف  الكائن الحي على المحافظة على ثبات الظروف الداخلية عند تغيُّ

زان الداخلي. الخارجية اسم االتِّ

أهمية االتزان الداخلي
هل من ظروف معّينة تحتاج إليها للقيام بواجبك المنزلي؟ قد تحتاج إلى 
غرفة هادئة فيها الكثير من الضوء. كذلك تحتاج الخاليا إلى ظروف معّينة 
نة — االتزان  لتؤدي وظائفها بصورٍة صحيحة. إّن الحفاظ على ظروٍف معيَّ
الداخلي — يضمن قيام الخاليا بوظائفها. في حال لم تستِطع الخاليا تأدية 

وظائفها بشكٍل طبيعي، فقد يمرض الكائن الحي أو حتى يموت.

طرق التنظيم
قد ال يبقى الشخص على قيد الحياة إذا تغيَّرت درجة حرارة جسمه 
وتجاوزت C°37  ببضع درجات. فعندما تصبح بيئتك الخارجية شديدة 

ق أو  السخونة أو شديدة البرودة، سيبدأ جسمك باالستجابة. فيحدث تعرُّ
ارتعاش أو تغّيرات في تدفق الدم للحفاظ على درجة حرارة الجسم عند 

.37 °C

إّن للكائنات الحية أحادية الخلية، مثل البراميسيوم المبّين في الشكل 5، 
طرًقا لتنظيم االتزان الداخلي. فيعمل التركيب الذي ُيسمى فجوة منقبضة 

ه خارج الخلية. على تجميع فائض الماء وضخِّ

تجدر اإلشارة إلى أّن كمية التغّير التي يمكن أن تحدث داخل الكائن الحي 
تكون محدودة. على سبيل المثال، لن تستطيع البقاء على قيد الحياة في ماء 

ا كان النشاط الذي يؤديه  درجة حرارته أقل من C°10  إاّل بضع ساعات. وأيًّ
جسمك، فلن يتمّكن من الحفاظ على ثبات الظروف الداخلية، أو االتزان 

الداخلي، في ظل هذه الظروف. نتيجًة لذلك، تفقد خالياك قدرتها على أداء 
وظائفها.

ل الحفاظ على  4.  لماذا يمثِّ
االتّزان الداخلي أمًرا مهًما 

للكائنات الحّية؟

التأكد من فهم النص

 homeostasis االتّزان الداخلي 
مصطلح مشتق من الكلمة 

اليونانية homoios، وتعني "مثل، 
مشابه" وكلمة stasis، تعني "ال 

يزال قائًما"

أصل الكلمة
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خفاش أذن الفأر يف كاليفورنيا

 الصبار الكمثري
الشائك

 نبات فرشاة الرسام
الصحراوي

مريمية كبرية

صقر هاريري الشمايل

أسد اجلبل

ظيب أمريكي

ذئب بري

غرير

منل

أفعى ذات أنف طويل

سنجاب ذهيب

سحلية املريمية

الشكل 6 حتتاج مجيع الكائنات احلّية إىل الطاقة للبقاء على قيد 
احلياة. ويف هذه الشبكة الغذائية، تنتقل الطاقة من كائن حي إىل 

آخر وتنتقل إىل البيئة.

الطاقة
 إّن كل نشاط تقوم به يتطّلب طاقة.

فهضم الطعام والنوم والتفكير والقراءة وكل خصائص 
نة في الجدول 1 الوارد في الصفحة التالية  الحياة المبيَّ

تتطّلب طاقة. وتستمر الخاليا في استخدام الطاقة 
لنقل المواد وتكوين خاليا جديدة وإجراء التفاعالت 

الكيميائية. ما مصدر هذه الطاقة؟

بالنسبة إلى معظم الكائنات الحية، ُتعتبر الشمس هي 
المصدر األصلي للطاقة الموجودة على كوكب األرض، كما 

هو مبيَّن في الشكل 6. على سبيل المثال، إّن مصدر الطاقة 
الموجودة في نبات الصبار هو الشمس. يحصل السنجاب على 
ي على نبات الصبار، ويحصل الذئب  الطاقة عن طريق التغذِّ

ي على السنجاب. البري على الطاقة عن طريق التغذِّ

5.   ما الخصائص المشتركة بين الكائنات الحّية؟

التأكد من المفاهيم الرئيسة
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اجلدول 1 خصائص الحياة

المثالالتعريفالخاصية

التنظيم

تتمّيز الكائنات الحية بتراكيب متخصصة 
تؤدي وظائف متخصصة. وتتمّيز الكائنات 

الحية عديدة الخاليا بمستوى أكبر من 
التنظيم، ألّن مجموعات الخاليا تؤدي 

وظائفها مًعا. 

النمو والتطور
تنمو الكائنات الحية عن طريق ازدباد حجم 

الخلية و/أو ازدياد عدد الخاليا. وتتطور 
الكائنات الحية متعددة الخاليا عندما تطوِّر 

الخاليا ألداء وظائف متخصصة. 

تنتج الكائنات الحية المزيد من الكائنات التكاثر
الحية التي تشبهها من خالل عملية التكاثر.

االستجابة 
للمؤثرات

تتكّيف الكائنات الحية مع التغّيرات 
وتستجيب لها في بيئتيها الداخلية 

والخارجية.

تحافظ الكائنات الحية على استقرار االتزان الداخلي
الظروف الداخلية. 

استخدام الطاقة
تستخدم الكائنات الحية الطاقة في كل 
العمليات التي تؤديها. وتحصل على هذه 

الطاقة عن طريق ُصنع غذائها بنفسها أو 
تناول الغذاء أو امتصاصه. 
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7.1  مراجعةال

ص بصري ملخَّ

تلخيص المفاهيم

1.  ما الخصائص التي تتشاركها جميع الكائنات الحّية؟

ن االتزان الداخلي  ُيمكِّ
الكائنات الحية من 

الحفاظ على ثبات بيئتها 
الداخلية.

للكائنات الحية أحادية 
صة  الخلية تراكيب متخصِّ
تشبه إلى حٍد كبير منزاًل 

فيه غرف متعددة.

كائن حي له جميع 
خصائص الحياة.
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خصائص الحياة

استخدام المفردات
1.  هي أصغر وحدات الحياة.

ز بين أحادي الخلية ومتعّدد الخاليا. ميِّ  .2

عرِّف مصطلح االتزان الداخلي بكلمات من   .3
عندك. 

استيعاب المفاهيم الرئيسة
ل خاصية مشتركة بين جميع  أي مما يلي ال يمثِّ  .4

الكائنات الحية؟
التنفس  .A  

النمو  .B  

التكاثر  .C  

استخدام الطاقة  .D  

قارن بين عمليَتي التكاثر والنمو.  .5

اختْر خاصية من خصائص الكائنات الحية تعتقد   .6
أنها األهم. واشرح سبب اختيارك لها.

انقد العبارة التالية: لهب الشمعة شيء حي.  .7

تفسير المخططات
لّخص أكمل منّظم البيانات الوارد أدناه لتلخيص   .8

خصائص الكائنات الحية.

خصائص الكائنات 
الحية

لة في الشكل  ِصف كل خصائص الحياة الممثَّ  .9
التالي.

التفكير الناقد
اقترْح الطريقة التي قد تختلف بها الكائنات   .10

مة. الحية في حال كانت غير منظَّ

َضع فرضية عما قد يحدث إذا لم تستِطع   .11
الكائنات الحية التكاثر.
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استقصاء

س
در

تصنيف الكائنات الحيةال 7.2
 متشابهة أم ال؟ 

في الفرقة الموسيقية، يتم تنظيم 
اآلالت الموسيقية في مجموعات، مثال 

مجموعة آالت النحاس، ومجموعة 
آالت النفخ. فاآلالت الموسيقية 

الموجودة ضمن مجموعة واحدة 
تتشابه في نواٍح عّدة. وبطريقة مماثلة، 
ُتصنف الكائنات الحية إلى مجموعات. 

لماذا ُتصَنف الكائنات الحية؟

دّون إجابتك في دليل 
األنشطة المختبرية.
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نشاط استكشافي

د العناصر المتشابهة؟ كيف تحدِّ
هل تقوم بفرز الحلوى تبًعا للونها قبل أن تتناولها؟ عندما تقوم أسرتك بغسل 
المالبس، فهل تعمد أواًل إلى فرز المالبس بحسب اللون؟ إّن تحديد خصائص 

عناصر معّينة يمكن أن يساعدك في تصنيفها إلى مجموعات.

اإلجراء 
اقرأ وأكمل نموذج السالمة في المختبر.  .1

افحص اثنتي عشرة ورقة من أوراق الشجر. اختر خاصية يمكنك اعتمادها   .2
لتقسيم هذه األوراق إلى مجموعتين، وسّجل الخاصية في دليل األنشطة 

المختبرية.
وّزع األوراق في المجموعتين A و B، وفقًا للخاصية التي اخترتها في الخطوة   .3

.2

 .A اختْر خاصية أخرى يمكنك اعتمادها هذه المرة لتقسيم أوراق المجموعة  .4
سّجل الخاصية ثم قّسم األوراق.

.B كرر الخطوة 4 مع أوراق المجموعة  .5

فّكر في اآلتي
ما هي أنواع الخصائص التي اختارتها المجموعات األخرى في الصف لتقسيم   .1

األوراق على أساسها؟

المفهوم الرئيس لماذا يحتاج العلماء إلى قواعد لتقسيم العناصر وتحديدها؟  .2

  األسئلة الرئيسة
• ما الطرائق 

المستخَدمة لتصنيف 
الكائنات الحية إلى 

مجموعات؟
•  لماذا يكون لكل نوع 

اسم علمي؟

 المفردات
المفردات

ثنائي التسمية
binomial 
nomenclature
 species النوع 
 genus الجنس 

مفتاح ثنائي التفرع
dichotomous key 

مخطط تشعيبي
cladogram 

M
cG

raw
-H

ill Education سة
س

صالح مؤ
ظة ل

حفو
© م

ف 
طبع والتألي

حقوق ال

231   



تصنيف الكائنات الحية
كيف يمكنك العثور على الفاكهة أو الخضروات الطازجة المفضلة 

لديك في متجر البقالة؟ قد تبحث في قسم المنتجات، مثال على 
ذلك المبيَّن في الشكل 7. ثمة العديد من الطرق المختلفة لتنظيم 
المنتجات في متجر بقالة. واألمر مشابه بالنسبة للكائنات الحية إذ 
ثمة العديد من األفكار والطرائق المختلفة حول كيفية تنظيمها أو 

تصنيفها. 

لقد كان الفيلسوف اليوناني أرسطو )384 ق.م.–322 ق.م.( أحد 
األشخاص األوائل الذين صّنفوا الكائنات الحية. فقّسم أرسطو جميع 

الكائنات الحية إلى مجموعتين كبيرتين، هما النبات والحيوان؛ إذ 
صّنف الحيوانات بناًء على وجود "الدم األحمر" وبيئة الحيوان وشكل 

الحيوان وحجمه. بينما صّنف النباتات وفًقا لُبنية النبات وحجمه 
سواء أكان النبات شجرة أم شجيرة أم عشًبا.

قبل قراءة هذا الدرس، دوِّن ما تعرفه سابًقا في العمود األول. وفي العمود الثاني، دوِّن ما تريد أن تتعلمه. بعد 
االنتهاء من هذا الدرس، دوِّن ما تعلمته في العمود الثالث.

أكتشُف

ما تعلمتهما أريد أن أتعلمهما أعرفه

الشكل 7 ُتصنَّف منتجات هذا املتجر يف 
جمموعات

التأكد من فهم الشكل

1.  ما الطرق األخرى التي 
يمكنك التفكير فيها 
لتصنيف المنتجات 

وتنظيمها؟
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تحديد الممالك
في القرن الثامن عشر، صنَّف كارولوس لينيوس، الطبيب وعاِلم النباتات 

السويدي، الكائنات الحية بناًء على التراكيب المتشابهة. قّسم لينيوس 
جميع الكائنات الحية إلى مجموعتين رئيستين أسماهما المملكتين. على 

مدار األعوام ال  200 الالحقة، تعّرف الناس على المزيد من الكائنات 
الحية واكتشفوا كائنات حية أخرى جديدة، ثم في العام 1969 اقترح عالم 

األحياء األمريكي روبرت هاردينغ ويتيكر نظام الممالك الخمس لتصنيف 
الكائنات الحية. واشتمل نظامه على ممالك األوليات والطالئعيات والنباتات 

والفطريات والحيوانات.

تحديد فوق الممالك
ال يزال نظام تصنيف الكائنات الحية يخضع للتغيير، وُتسمى طريقة 

التصنيف الحالية بالتصنيف الحديث. َتستخدم هذه الطريقة كل الدالئل 
المعروفة عن الكائنات الحية لتصنيفها. تشمل هذه األدلة نوع خلية الكائن 

الحي وموطنه البيئي، وطريقة حصوله على الغذاء والطاقة، وتركيبه 
وخصائصه، والصفات المشتركة بين الكائنات الحية. كما يتضّمن التصنيف 
الحديث التحليل الجزيئي، أي دراسة الجزيئات مثل DNA داخل الكائنات 

الحية.

د العلماء مجموعتين متميزتين في مملكة  باستخدام هذا التصنيف، حدَّ
األوليات: البكتيريا والكائنات الحية القديمة. وقد أدى ذلك إلى تطوير مستوى 

آخر من التصنيف يسمى فوق الممالك. حالًيا ُتصنَّف كل الكائنات الحية 
إلى واحدة من بين ثالث فوق ممالك، البكتيريا أو الكائنات الحية القديمة أو 
الكائنات حقيقية النواة، ثم إلى واحدة من الممالك الست، كما هو مبّين في 

الجدول 2. 

اجلدول 2  فوق الممالك والممالك

الكائنات الحية البكتيريافوق المملكة
الكائنات حقيقية النواةالقديمة

الكائنات الحية البكتيرياالمملكة
مملكة الفطرياتالطالئعياتالقديمة

النباتات
مملكة 

الحيوانات

المثال

الخصائص

البكتيريا هي 
كائنات حية 

بسيطة أحادية 
الخلية.

الكائنات الحية 
القديمة هي كائنات 
حية بسيطة أحادية 
الخلية تعيش غالًبا 

في البيئات 
القاسية.

الطالئعيات هي 
كائنات حية 

أحادية الخلية 
وأكثر تعقيًدا من 

البكتيريا أو 
الكائنات الحية 

القديمة. 

الفطريات هي 
كائنات حية 

أحادية الخلية أو 
متعددة الخاليا 
وتمتص الطعام.

النباتات هي 
كائنات حية 

متعددة الخاليا 
وتصنع غذاءها 

بنفسها.

الحيوانات هي 
كائنات حية 

متعددة الخاليا 
وتحصل على 

غذائها. 

C201-13A-MSS12

C201-14A-MSS12
4th Proof

C201-15A-MSS12

C201-16A-MSS12
3rd Proof

C201-17A-MSS12
C201-18A-MSS12

2.  ما الدليل المستخدم 
لتصنيف الكائنات الحّية إلى 

مجموعات؟

التأكد من المفاهيم الرئيسة

kingdom المملكة
االستخدام العلمي فئة 

تصنيفية تتمركز في منطقٍة 
أعلى من الشعبة وأدنى من فوق 

المملكة
االستخدام العام منطقة نفوذ 

يحكمها مِلك أو ملكة 

االستخدام العلمي مقابل االستخدام العام
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األسماء العلمية
افتِرض أّنه ليس لديك اسم. بماذا إًذا سيناديك الناس؟ كل الكائنات الحية، 

تماًما مثل األشخاص، لديها أسماء. وعندما صّنف لينيوس الكائنات الحية 
إلى ممالك، وضع أيًضا نظاًما لتسمية الكائنات الحية، أسماه النظام ثنائي 

التسمية، وهو النظام الُمستخدم حالًيا.

ثنائي التسمية
ر نظام لينوس للتسمية، أي النظام ثنائي التسمية، لكل كائن حي  يوفِّ

اسًما علمًيا مكوًنا من كلمتين، مثل أورسوس أركتوس للدب البني، ليكون هذا 
االسم العلمي المكوَّن من كلمتين األولى تدل على الجنس والثانية تدل على 

النوع. والنوع هو مجموعة من الكائنات الحية التي لها سمات وراثية متشابهة 
وتكون قادرة على إنتاج نسل يتمتع بالخصوبة. أما الجنس، فهو مجموعة من 
أنواع متشابهة. ويمكن أن تصف الكلمة الثانية من االسم مظهر الكائن الحي 

أو سلوكه.

ما وجه االرتباط بين النوع والجنس من جانب، والممالك وفوق الممالك 
من جانب آخر؟ ُتصّنف األنواع المتشابهة ضمن جنس واحد )والجمع أجناس(، 

 وُتصنف األجناس المتشابهة إلى عائالت وُرتب وفئات وُشعب وممالك
وأخيًرا فوق الممالك أو العالم، كما هو مبّين في تصنيف الدب األشيب 

الظاهر في الجدول 3.

اجلدول 3 تصنيف الدب البني
األمثلةعدد األنواعالمجموعة التصنيفية

فوق مملكة الكائنات 
حوالي 4 – 10 ماليينحقيقية النواة

حوالي مليونينمملكة الحيوانات

حوالي 50,000شعبة الحبليات

حوالي 5,000طائفة الثدييات

حوالي 270ُرتبة آكالت اللحوم

8عائلة الدببيات

4الجنس أورسوس

1النوع أورسوس أركتوس

C201-19A-MSS12 C201-19A-MSS12 C201-19A-MSS12 C201-19A-MSS12 C201-19A-MSS12 C201-19A-MSS12 C201-19A-MSS12 C201-19A-MSS12

الجنس genus مصطلح مشتق 
من الكلمة اليونانية genos، ويعني 

"ساللة، نوع"

أصل الكلمة

الجدول 3 ُيظهر تصنيف الدب البين 
أو الدب األشيب أّن الدب ينتمي إىل ُرتبة 

آكالت اللحوم.

التأكد من فهم الجدول

3.  ما فوق المملكة التي ينتمي 
إليها الدب البني؟
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استخدامات األسماء العلمية
عندما تتحدث عن الكائنات الحية، قد تستخدم أسماًء مثل طير أو شجرة 

أو عيش الغراب. مع ذلك، توجد أسماء شائعة ُتطلق على عدد من األنواع 
المختلفة. وفي بعض األحيان، توجد عدة أسماء شائعة لكائن حي واحد. 
فعلى سبيل المثال، قد ُيطلق على الحيوان المذكور في الجدول 3 في 

الصفحة السابقة اسم الدب البني أو الدب األشيب، لكن لديه اسم علمي 
واحد فقط وهو أورسوس أركتوس. 

في أحياٍن أخرى، قد يشير االسم الشائع إلى عدة أنواع مختلفة من 
الكائنات الحية. على سبيل المثال، يمكن تسمية كلتا الشجرتين الموضحتين 

في الشكل 8 شجرتي صنوبر. لكنهما شجرتان من نوعين مختلفين. كيف 
يمكنك معرفة ذلك؟ لكل نوع االسم العلمي الخاص به. تكون األسماء العلمية 

هي نفسها في كل أنحاء العالم، ما يسهم في مشاركة المعرفة الخاصة 
بالكائنات الحية بفعالية أكبر، وذلك بسبب استخدام نفس األسم لنفس النوع. 

أدوات التصنيف
افترض أّنك ذهبت إلى الصيد واصطدت سمكة ال تعرف نوعها. كيف 

يمكنك معرفة نوع السمكة التي اصطدتها؟ يوجد عدة أدوات يمكنك 
استخدامها لتحديد الكائنات الحية.

مفاتيح ثنائية التفرع
إّن المفتاح ثنائي التفرع هو سلسلة من األوصاف المرتبة في مجموعات 

ثنائية تكشف للمستخدم هوية كائن حي مجهول. وينتج عن التصنيف المختار 
إما عبارَتان جديدتان أو تحديد هوية الكائن الحي، وتستمر االختيارات حتى 

يتم تحديد هوية الكائن الحي. يحّدد المفتاح ثنائي التفرع المبّين في الشكل 9 
عدة أنواع من األسماك.

a .1.  لهذه السمكة فم يمتد إلى ما بعد عينها. وهي سمكة جوبي سهمية الشكل.

b .1.  ليس لهذه السمكة فم يمتد إلى ما بعد عينها. انتقل إلى الخطوة 2.

a .2. لهذه السمكة جسم داكن اللون مزّود بخطوط. وهي سمكة جوبي الحرباء.

b .2.  لهذه السمكة جسم فاتح اللون ال يحوي خطوًطا. انتقل إلى الخطوة 
.3

a .3.  هذه السمكة لها زعنفة ظهرية مائلة إلى اللون األسود. وهي سمكة 
جوبي الخليج.

b .3. هذه السمكة لها زعنفة ظهرية رقطاء. وهي سمكة الجوبي ذات الزعنفةالصفراء.

C201-20A-MSS12
4th ProofC201-20A-MSS12
4th Proof

C201-20A-MSS12
4th Proof

C201-20A-MSS12
4th Proof

1a

2a

3a

3b

الشكل 9 تتضّمن املفاتيح ثنائية التفرع سلسلة من األسئلة لتحديد الكائنات احلية.

الشكل 8 هاتان شجرتان من نوعني 
خمتلفني حيث يتمّيز الصنوبر األبيض 

احلقيقي بأوراقه الطويلة، بينما يتمّيز نبات 
األتسوغة الكندية بأوراقه القصرية.

4.  لماذا يكون لكل نوع اسم 
علمي؟

التأكد من المفاهيم الرئيسة
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المخططات التشعيبية
ح شجرة العائلة العالقات بين أفراد العائلة، بما في ذلك األسالف  توضِّ

المشتركين. ويستخدم علماء األحياء رسًما تخطيطًيا مشابًها، ُيسّمى مخطًطا 
ح  تشعيبًيا. المخطط التشعيبي عبارة عن رسم تخطيطي متفرع يوضِّ
العالقات بين الكائنات الحية، بما في ذلك األسالف المشتركين. ويشتمل 

المخطط التشعيبي، كما هو مبّين في الشكل 10، على سلسلة من الفروع. 
الحظ أّن كل فرع يتبع خاصية جديدة، ويتم رصد كل خاصية في كل األنواع 

التي تتميز بها. على سبيل المثال، يتمّيز السلمندر والسحلية وفأر الهامستر 
والشمبانزي بوجود رئتين، بينما ال توجد هذه الخاصية في سمك السلمون. 

بالتالي، إّن هذه الحيوانات مرتبطة ببعضها أكثر من ارتباطها بسمك 
السلمون.

سحلية

رئتان

الشمبانزيفأر اهلمسرتالسلمندرسمك السلمون

خمالب أو 
أظافر

فرو، غدد
لبنية

إصبع إبهام
يقابل بقية األصابع

الشكل 10 يوّضح اخملطط التشعييب 
العالقات بني األنواع، ويف هذا اخملطط 
تظهر حيوانات السلمندر أكثر ارتباًطا 

بالسحايل مما هي عليه بفئران اهلامسرت.

فة من صفحتين  أنشئ مطوية مؤلَّ
أفقيتين للمقارنة بين أداتين من 
األدوات التي يستخدمها العلماء 

لتحديد الكائنات الحية، والمفاتيح 
ثنائية التفرع والمخططات 

التشعيبية.

أصُف
وّزع األفكار الرئيسة لهذا الدرس في هذا اإلطار.

ت
طا

ط
خمل

ا

التشعيبية

يح
فات

م
رع

لتف
ة ا

ائي
ثن
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هيم
ص المفا

خي
تل

هيم
ص المفا

خي
تل

س
در

ال

ص بصري  ملخَّ

تلخيص المفاهيم

مراجعة  7.2

ما الطرق المستخَدمة في تصنيف الكائنات الحية إلى مجموعات؟  .1

لماذا يكون لكل نوع اسم علمي؟  .2

ُتصنف جميع الكائنات 
الحية ضمن واحدة من 
ثالث فوق ممالك: إّما 
البكتيريا وإّما الكائنات 

الحية القديمة وإّما حقيقية 
النوى.

لكل كائن حي اسم فريد 
لنوعه.

يساعد المفتاح ثنائي 
التفرع في تحديد كائن 
حي مجهول من خالل 
سلسلة من األوصاف 

المزدوجة.
C201-14A-MSS12
4th Proof

C201-20A-MSS12
4th Proof
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تصنيف الكائنات الحية

استخدام المفردات
يطلق على نظام التسمية الذي يعطي كل كائن   .1

حي اسًما علمًيا من كلمتين هو 

استخدم المصطلح مفتاح ثنائي التفرع في   .2
جملة.

الكائنات الحية من  نفسه   .3
تستطيع إنتاج ذّرّية مخصبة.

استيعاب المفاهيم الرئيسة
ِصف طريقتك في كتابة اسم علمي.  .4

قارن بين البيانات المتوفرة اليوم عن طريقة   .5
تصنيف الكائنات والبيانات المتوفرة في زمن 

أرسطو.

أي مما يلي ال ُيستخدم لتصنيف الكائنات الحية  .6
السلف  .A  

الموطن البيئي  .B  

عمر الكائن الحي  .C  

الدليل الجزيئي  .D  

تفسير المخططات
م البيانات أكمل منّظم البيانات أدناه   نظِّ  .7

لتوضيح طريقة تصنيف الكائنات الحية.

التفكير الناقد
اقترْح سبًبا محَتماًل قد يدفع العلماء إلى التفكير   .8

في تغيير نظام التصنيف الحالي.

م أهمية األسماء العلمية. قيِّ  .9

فوق المملكة أو العالم
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استقصاء

س
در

استكشاف احلياةال 7.3
هل هذه حشرة 

عمالقة؟ على الرغم من أنها تبدو 
مثل حشرة عمالقة، إاّل أنها في حقيقة 

األمر صورة لقرادة صغيرة الُتِقطت 
بمجهٍر الكتروني فائق القوة. يمكن لهذا 

النوع من المجاهر تكبير صورة كائن 
حتى 200,000 مرة. كيف يمكن أن 

رة لكائن حي  تساعدك رؤية صورة مكبَّ
على فهم الحياة؟

دّون إجابتك في دليل 
األنشطة المختبرية.
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نشاط استكشايف

هل بإمكان قطرة ماء جعل األجسام 
تبدو أكبر أو أصغر من حجمها الفعلي؟
دأب الناس لقرون طويلة على البحث عن طرق يستطيعون من خالهلا رؤية 

األجسام بشكٍل أكثر تفصياًل. فكيف ميكن لشيء بسيط مثل قطرة ماء أن جتعل 
هذا األمر ممكًنا؟

اإلجراء 
اقرأ وأكمل نموذج السالمة في المختبر.  .1

ضع ورقة من صحيفة على مكتبك. افحص أحد أسطر النص، والحظ حجم   .2
وشكل كل حرف. سّجل مالحظاتك في دليل األنشطة المختبرية.

ضع قطرة ماء كبيرة في وسط قطعة بالستيك شفافة، احمل قطعة   .3
البالستيك فوق السطر نفسه على مسافة cm  2 منها. 

انظر عبر قطرة الماء إلى السطر الذي كنت تنظر إليه في الخطوة 2،   .4
وسّجل مالحظاتك.

فّكر في اآلتي
ِصف كيف بدت ورقة الصحيفة عند النظر إليها من خالل قطرة الماء.  .1

2.  المفهوم الرئيس كيف يمكن للمجاهر الضوئية أن تغّير أفكارنا عن الكائنات 
الحّية؟ 

  األسئلة الرئيسة
كيف غّيَرت   •

المجاهر أفكارنا 
عن الكائنات 

الحية؟
ما أنواع المجاهر   •

وكيف يمكن 
مقارنتها؟

 المفردات
المفردات

المجهر الضوئي
 light microscope

المجهر المرّكب
compound microscope

المجهر اإللكتروني
 electron
 microscope
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تطوير المجاهر
رة لرؤية تفاصيل  هل سبَق واستخدمت عدسة مكبِّ

جسم ما؟ إذا قمَت بذلك، تكون قد استخدمت أداًة تشبه 
المجهر األول. فقد مّكن اختراع المجاهر األشخاص من 

رؤية تفاصيل الكائنات الحية التي ال يمكنهم رؤيتها بالعين 
المجردة، باإلضافة إلى تحقيق العديد من االكتشافات 

المتعلقة بالكائنات الحية.

في منتصف القرن السابع عشر، حّقق العالم اإلنجليزي 
روبرت هوك واحًدا من أهم االكتشافات باستخدام مجهر، فقد 
الحظ الخاليا وسّماها. وفي أواخر القرن السابع عشر، أجرى التاجر 

الهولندي أنطوني فان ليفنهوك تحسينات على المجاهر األولى. قد تميَّز 
ح في الشكل 11، بعدسة  مه، والذي يشبه المجهر الموضَّ المجهر الذي صمَّ

واحدة وبقدرته على تكبير الصورة حوالي 270 مرة مثل حجمها األصلي. 
وبهذا أصبح من السهل رؤية الكائنات الحية. 

قبل قراءة هذا الدرس، دوِّن ما تعرفه سابًقا في العمود األول. وفي العمود الثاني، دوِّن ما تريد أن تتعلمه. بعد 
االنتهاء من هذا الدرس، دوِّن ما تعلمته في العمود الثالث.

أكتشُف

ما تعلمتهما أريد أن أتعلمهما أعرفه

الشكل 11 الحظ أنطون فان ليفينهوك 
مياه الربك واحلشرات باستخدام جمهر 

ح أعاله. يشبه اجملهر املوضَّ
1.  كيف غّيَرت المجاهر أفكارنا عن الكائنات الحية؟

التأكد من المفاهيم الرئيسة
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C201-33A-MSS12

عدسة عينية

عدسة شيئية

كريات دم بيضاء

أنشئ مخطًطا مطوًيا يتكون 
من عمودين، سمِّ الجانب 

األمامي أنواع المجاهر، وسمِّ 
ح.  الجزء الداخلي كما هو موضَّ
واستخدمه لتنظيم مالحظاتك 

المتعلقة بالمجاهر.

C201-30A-MSS12

إلكرتونيةجماهر
جماهر
ضوئية

أنواع المجاهر
من بين الخصائص التي تشترك فيها كل المجاهر قدرتها على تكبير 

ل الخاصية  األجسام التي تجعل الجسم يبدو أكبر مما هو عليه حًقا. وتتمثَّ
األخرى في الدقة، أي مدى وضوح رؤية الجسم الذي يتم تكبيره. وهناك 
نوعين أساسيين من المجاهر،هما الِمجهر الضوئي والِمجهر اإللكتروني، 

ويختلفان من حيث التكبير والدقة.

المجاهر الضوئية
إذا سبق واستخدمَت مجهًرا في المدرسة، تكون على األرجح استخدمَت 

مجهًرا ضوئًيا، وتستخدم المجاهر الضوئية الضوء والعدسات لتكبير صورة 
أي جسم. ال يشتمل المجهر الضوئي البسيط إاّل على عدسة واحدة. وُيسمى 

المجهر الضوئي الذي يستخدم أكثر من عدسة واحدة لتكبير الجسم المجهر 
ر هذا المجهر الصورة باستخدام عدسة واحدة أواًل، ُتسمى  المرّكب. ُيكبِّ

العدسة الشيئية، ثم يزداد تكبير الصورة بعدسة أخرى تسمى العدسة العينية. 
يساوي إجمالي قوة تكبير الصورة ناتج ضرب قوة تكبير كل من العدسة 

العينية وتكبير العدسة الشيئية.

تستطيع المجاهر الضوئية تكبير الصور 1,500 مرة عن حجمها األصلي، 
وتبلغ دقة المجهر الضوئي حوالي 0.2 ميكرومتًرا )μm( أو جزئين من المليون 

من المتر.

يمكن استخدام المجاهر الضوئية لرؤية الكائنات الحية واألشياء غير الحية. 
في بعض المجاهر الضوئية، ُيوضع الجسم تحت المجهر مباشرًة، وفي البعض 

اآلخر، يجب تثبيته على شريحة زجاجية. بعض األجسام بحاجة إلى إضافة 
صبغة عليها حتى تستطيع رؤية تفاصيلها مثل كريات الدم البيضاء في 

الشكل 12.

2.  ما بعض الطرق التي يمكن 
من خاللها فحص جسم 

تحت المجهر الضوئي؟

التأكد من فهم النص

الشكل 12 هذه صورة لكرية دم بيضاء 
عند رؤيتها عرب جمهر ضوئي مرّكب. ومت 
تكبري الصورة 1,000 مرة مثل حجمها 

األصلي.
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C201-34A-MSS12

جمهر إلكرتوين
ماسح

جمهر إلكرتوين
نافذ

المجاهر اإللكترونية
ربما تعرف أّن اإللكترونات عبارة عن جسيمات صغيرة موجودة داخل 

ا لتركيز شعاع  الذّرات. تستخدم المجاهر اإللكترونية مجااًل مغناطيسيًّ
اإللكترونات عبر جسم معين أو على سطح جسم معين. يستطيع المجهر 

اإللكتروني تكبير الصورة حتى 100,000 مّرة أو أكثر. وقد تكون دقة المجهر 
اإللكتروني صغيرة بحيث تساوي 0.2 نانومتًرا )nm( أو جزأين من المليار 
من المتر وتزيد هذه الدقة بمقدار 1,000 ضعف مقارنًة بالمجهر الضوئي. 

والنوعان الرئيسان للمجاهر اإللكترونية هما المجاهر اإللكترونية النافذة 
.)SEMs( والمجاهر اإللكترونية الماسحة )TEMs(

ُتستخدم المجاهر اإللكترونية النافذة عادًة لدراسة األجسام الصغيرة 
للغاية مثل تركيبات الخلية. ونظرًا إلى أّنه يجب تثبيت األجسام على 

قطعة بالستيكية ثم شريحة رفيعة للغاية، فإّنه ال يمكن رؤية إاّل األجسام 
الميتة باستخدام مجهر إلكتروني نافذ. في المجهر اإللكتروني النافذ، تمّر 
اإللكترونات عبر الجسم، فتتكّون صورة لهذا األخير على جهاز كمبيوتر. 

ح صورة لكرية دم بيضاء الُتِقطت باستخدام مجهر إلكتروني نافذ في  وُتوضَّ
الشكل 13. 

ُتستخدم المجاهر اإللكترونية الماسحة لدراسة سطح الجسم. في المجهر 
اإللكتروني الماسح، ترتد اإللكترونات عن الجسم، فتتكّون صورة ثالثية األبعاد 

على جهاز كمبيوتر. وتظهر في الشكل 13 صورة لكرية دم بيضاء الُتِقطت 
باستخدام مجهر إلكتروني ماسح. الحظ أوجه االختالف بالتفصيل في هذه 
الصورة مقارنًة بالصورة الظاهرة في الشكل 12 لكرية دم بيضاء الُتِقطت 

بمجهر ضوئي. 

3.  ما أنواع المجاهر، وكيف يمكن 
مقارنتها؟

التأكد من المفاهيم الرئيسة

الشكل 13 يكربِّ اجملهر اإللكرتوين النافذ 
شرائح رفيعة من اجلسم بأضعاٍف كبرية. 
وُيستخدم اجملهر اإللكرتوين املاسح لرؤية 

صورة ثالثية األبعاد للجسم. 

الذرة atom وهي وحدة بناء 
المادة وتتكوَّن من بروتونات 

ونيوترونات وإلكترونات

مراجعة المفردات
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مهارات الرياضيات

استخدام الضرب
يتم التعبير عن قوة تكبير 

العدسة برقم ورمز الضرب )×(. 
على سبيل المثال، تبلغ قوة تكبير 
العدسة التي تجعل الجسم أكبر 

بمعدل عشر مّرات ×  10. لتحديد 
قوة تكبير المجهر، اضرب قوة 
تكبير العدسة العينية في قوة 
تكبير العدسة الشيئية. وبهذا 
تساوي قوة تكبير مجهر ذات 

عدسة عينية قوة تكبيرها ×10  
وعدسة شيئية قوة تكبيرها ×  
10 لجسم 10 × 10 أو 100 

مّرة.

تدريب
ما قوة تكبير مجهر مرّكب تبلغ 
قوة تكبير عدسته العينية × 10 
وقوة تكبير عدسته الشيئية ×4 ؟

استخدام المجاهر
ُتعّد المجاهر المستخدمة حالًيا أكثر تقدًما من المجاهر التي استخدمها 
ليفينهوك وهوك. وقد أسهمت جودة المجاهر الضوئية الموجودة حالًيا، إلى 
جانب اختراع المجاهر اإللكترونية في جعل المجهر أداًة مفيدة ُتستخدم في 

العديد من المجاالت.

الرعاية الصحية
غالًبا ما يستخدم األشخاص الذين يعملون في مجاالت الرعاية الصحية، 

مثل األطباء وفنيِّي المختبر، المجاهر. ُتستخدم المجاهر في العمليات 
ن  الجراحية، كجراحات إعتام عدسة العين وجراحات الدماغ، حيث تمكِّ

األطباء من رؤية المكان الذي ُتجرى فيه العملية الجراحية بتفصيٍل أكبر. 
باإلضافة إلى ذلك، يمكن عرض المكان الذي تجري رؤيته تحت المجهر 

على شاشة تلفاز، حتى يستطيع األشخاص اآلخرون مشاهدة تنفيذ العملية 
الجراحية. يستخدم فنّيو المختبر المجاهر لتحليل سوائل الجسم، مثل الدم 
والبول. ويستخدمونها أيًضا لتحديد ما إذا كانت عّينات األنسجة سليمة أم 

معتلة.

استخدامات أخرى
هل تساءلَت يوًما عن طريقة تحديد الشرطة لطريقة ومكان حدوث 

الجريمة؟ يستخدم علماء الطب الشرعي المجاهر لدراسة األدلة التي تم 
جمعها في مسرح الجريمة. يمكن أن يساعد وجود حشرات مختلفة في 

تحديد زمان ومكان حدوث جريمة القتل حيث يمكن أن ُتستخدم المجاهر 
لتحديد نوع الحشرات وعمرها. 

قد َيستخدم األشخاص الذين يدرسون األحافير المجاهر إذ يمكنهم فحص 
األحفورة والمواد األخرى المستخَرجة من مكان وجود األحفورة.

كذلك، يمكن استخدام المجاهر في بعض الصناعات. ففي صناعة الصلب، 
يتم استخدام المجاهر لفحص الصلب بحًثا عن الشوائب. وُتستخدم المجاهر 
لدراسة المجوهرات وتحديد ماهية األحجار. فاألحجار تتمّيز ببعض العالمات 

والشوائب التي ال يمكن رؤيتها إاّل باستخدام المجهر.

حّدد identify )فعل( تحديد 
خصائص شخص أو شيء ما

مفردات أكاديمية

المجهر microscope مصطلح 
مشتق من الكلمة الالتينية 

microscopium، وتعني "أداة 
لرؤية ما هو صغير"

أصل الكلمة

4.  اذكر بعًضا من استخدامات المجاهر.

التأكد من فهم النص
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تلخيص المفاهيم

مراجعة  7.3

ال يمكن رؤية الكائنات 
الحية باستخدام المجاهر 

اإللكترونية النافذة.

ُيعّد المجهر المرّكب أحد 
أنواع المجاهر الضوئية 

المجّهزة بأكثر من عدسة.

يمكن رؤية الكائنات 
الحية باستخدام المجاهر 

الضوئية.

1.  كيف غّيَرت المجاهر أفكارنا عن الكائنات الحّية؟

2.  ما أنواع المجاهر، وكيف يمكن المقارنة في ما بينها؟
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استكشاف الحياة

استخدام المفردات
ف مصطلح المجهر الضوئي بعباراتك  عرِّ  .1

الخاصة.

ُيركز  شعاع   .2
اإللكترونات عبر جسم معّين أو على سطح جسم 

معّين.

استيعاب المفاهيم الرئيسة
ر بها اكتشاف المجاهر ما  اشرح الطريقة التي غيَّ  .3

نعرفه عن الكائنات الحية.

أي مجهر قد تستخدم إذا أردَت دراسة سطح   .4
جسم ما؟

المجهر المرّكب  .A  

المجهر الضوئي  .B  

المجهر اإللكتروني الماسح  .C  

المجهر اإللكتروني النافذ  .D  

تفسير المخططات
د وأكمل منّظم البيانات الوارد أدناه بهدف  حدِّ  .5

تحديد أربعة استخدامات للمجاهر.

قارن بين صور كريات الدم البيضاء الواردة   .6
أدناه. ما أوجه االختالف في ما بينها؟

التفكير الناقد
َضع قائمة إرشادات الختيار المجهر الالزم   .7

استخدامه.

 استخدامات
المجهر

مهارات الرياضيات

يفحص طالب عّينة دم باستخدام مجهر   .8
مرّكب له عدسة عينية قوة تكبيرها × 10 

وعدسة شيئية قوة تكبيرها ×40 . ما 
معدل االزدياد في حجم كرية الدم التي 

تظهر تحت المجهر؟
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حدة
الو

 المفردات
المفردات

ملخص المفاهيم الرئيسة

دليل الدراسة

المجهر الضوئي
light microscope

المجهر المرّكب
 compound
microscope

المجهر اإللكتروني
electron microscope

استكشاف احلياة  7.3
أتاح اخرتاع اجملاهر للعلماء إمكانية رؤية اخلاليا، اليت   •

بدورها مكنتهم من التوّسع يف استكشاف احلياة 
وتصنيفها.

يستخدم اجملهر الضوئي الضوء وحيتوي على   •
عدسة واحدة أو أكثر لتكبري أي صورة حىت 

1,500 ضعف حجمها األصلي. ويستخدم اجملهر 
اإللكرتوين جمااًل مغناطيسًيا لتوجيه أشعة من 
اإللكرتونات وُيكربِّ الصورة 100,000 ضعف أو 

أكثر.

ثنائي التسمية
 binomial
nomenclature
species النوع 
genus الجنس 

مفتاح ثنائي التفرع
dichotomous key

مخطط تشعيبي
cladogram

تصنيف الكائنات احلية  7.2
ُتصنَّف الكائنات احلية إىل جمموعات خمتلفة   •
بناًء على أوجه الشبه البدنية أو اجلزيئية يف ما 

بينها.
ُتعرف بعض األنواع بالعديد من األسماء الشائعة   •

اخملتلفة. ولتجنب اخللط، أصبح لكل نوع اسم 
علمي بناًء على نظاٍم ُيسّمى ثنائي التسمية.

الكائن الحي
organism
cell الخلية 

أحادية الخلية
unicellular

متعددة الخاليا
multicellular

االتزان الداخلي
homeostasis

خصائص احلياة  7.1
ُيصّنف الكائن احلي على أنه كائن حي ألّنه يتمّتع بكل خصائص احلياة.  •

تتمّيز مجيع الكائنات احلية بالتنظيم وتنمو   •
وتتطور وتتكاثر وتستجيب للمؤثرات، لتحافظ 

على االتزان الداخلي، وتستخدم الطاقة.

الفكرة الرئيسة
ز جميع الكائنات الحية بخصائص معينة مشتركة ويمكن تصنيفها باستخدام عدة  طرق. وقد أتاح لنا اختراع المجهر إمكانية استكشاف الحياة بشكٍل أكبر، وقد أّدت هذه تتميَّ

االستكشافات إلى إحداث تغييرات في التصنيف.

7
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الوحدة 7 دليل الدراسة 

مشروع الوحدة

ربط املفردات باملفاهيم الرئيسة
انسخ خريطة املفاهيم هذه مث استخدم مفردات من الصفحة السابقة الستكماهلا.

استخدام املفردات
1  هو كائن 

حي ال يتكّون إاّل من خلية واحدة.

إّن شيًئا يتمّيز بكل خصائص احلياة هو   2
.

إّن  يبنّي    3
العالقات بني األنواع.

إّن جمموعة تضّم أنواًعا متشابهة هي   4
.

إّن دقة    5
تفوق دقة اجملهر الضوئي مبعدل 1,000 ضعف.

6  هو 
جمهر ضوئي يستخدم أكثر من عدسة واحدة لتكبري أي 

صورة.

مّجع مطويات الدروس كما هو مبنّي يف الشكل أدناه 
إلعداد مشروع الوحدة. استخدم هذا املشروع ملراجعة ما 

تعلمته يف هذا الوحدة.

C201-31A-MSS12

خصائص
احلياة أنواع

اجملاهر

تيحالتشعيبيةاخملططات 
مفا

فرع
الت

ية 
نائ

ث

71011

12

1314

الكائنات احلّية

ميكن تصنيفها 
باستخدام 
أدوات مثل

ميكن دراستها تتكّون من
بالتفصيل 
باستخدام

الكائنات احلية 
اليت تتكّون 
من خلية 
واحدة هي

الكائنات اليت 
تتكّون من 

عدة خاليا هي
ويتم تسميتهما 

باستخدام
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مراجعة 	7

دة
ح
لو
ا

استيعاب المفاهيم الرئيسة
أي مما يلي هو مؤّثر داخلي؟  .1

ازدياد الرطوبة  .A  
الشعور بالجوع  .B  

عدد ساعات النهار  .C  
درجة الحرارة في الليل  .D  

أي مما يلي هو مثال على النمو والتطور؟  .2
تحوُّل الخنفساء إلى فراشة  .A  

وضع الدجاجة للبيض  .B  
خوار البقرة  .C  

أكل األرنب للجزر  .D  

وفًقا لشبكة الغذاء الواردة أدناه، ما مصدر الطاقة التي   .3
يحصل عليها الفأر؟ 

الثعلب  .A  
العشب  .B  
البومة  .C  
الثعبان  .D  

أي مما يلي يبين الترتيب الصحيح لتصنيف األنواع؟  .4
A.  فوق المملكة، المملكة، الطائفة، الُرتبة، الشعبة،   

العائلة، الجنس، النوع
B.  فوق المملكة، المملكة، الشعبة، الطائفة، الُرتبة،   

العائلة، الجنس، النوع 
C.  فوق المملكة، المملكة، الشعبة، الطائفة، الُرتبة،   

العائلة، النوع، الجنس
D.  فوق المملكة، المملكة، الشعبة، الُرتبة، الطائفة،   

العائلة، الجنس، النوع

إلى أي مملكة ينتمي الكائن الحي المبّين أدناه؟  .5

مملكة الحيوانات  .A  
الكائنات الحية القديمة  .B  

البكتيريا  .C  
مملكة النباتات  .D  

أي مما يلي تم اكتشافه باستخدام المجهر؟   .6
الدم  .A  

العظام  .B  
الخاليا  .C  
الشعر  .D  

ما نوع المجهر الذي ُيَرّجح استخدامه للحصول على   .7
صورة للديدان الحلقية الحية؟ 

المجهر الضوئي المرّكب  .A  
المجهر اإللكتروني الماسح  .B  
المجهر الضوئي البسيط  .C  
المجهر اإللكتروني النافذ  .D  

ل أفضل وصٍف للمجهر المرّكب؟  أي مما يلي يمثِّ  .8

A.  يستخدم إلكترونات لتكبير صورة جسم ما  
B.  يستخدم العديد من العدسات لتكبير صورة   

جسم ما

C.  يستخدم عدسة واحدة لتكبير صورة جسم ما  
D.  يستخدم موجات صوتية لتكبير صورة جسم ما  

مراجعة  7

دة
ح

لو
ا
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251 الوحدة 7 مراجعة   

مراجعة الوحدة

 الفكرة الرئيسة
عّرف الخصائص المشتركة بين جميع الكائنات الحية.  .14

توّضح الصورة أدناه كائنات حية وأشياء غير حية.   .15
كيف يمكن لك أن تصّنف الكائنات الحية إلى فوق 

المملكة والمملكة؟ 

التفكير الناقد
مّيز بين كائن حي أحادي الخلية وكائن حي متعدد   .9

الخاليا. 

انقد العبارة التالية: الكائن الحي الذي يتكوَّن من خلية   .10
واحدة فقط ال يحتاج إلى تنظيم.

استدّل في الشكل أدناه، أي نبتة استجابت لفقدان   .11
الماء في بيئتها؟ اشرح إجابتك.

اشرح الطريقة التي يمكن بها الستخدام مفتاح ثنائي   .12
التفرع أن تساعدك في تحديد الكائن الحي. 

مراجعة الوحدة

مهارات الرياضيات

استخدام الضرب
إّن قوة تكبير العدسة العينية في مجهر تبلغ × 10. تبدو األجسام من خالل المجهر أكبر بحوالي 500 مّرة.   .16

فكم تبلغ قّوة تكبير العدسة الشيئية؟

اكتب فقرة مؤّلفة من خمس عبارات تشرح   .13
فيها أهمية األسماء العلمية. احرص على 

تضمين فقرتك جملة محورية وجملة ختامية.

الكتابة في العلوم
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تدريب على االختبار المعياري

الوحدة 7 تدريب على االختبار املعياري  252

TIMSS االختيار من متعدد يحاكي ال
ما خاصية الكائنات الحية التي يصفها هذان   .1

المصطلحان: أحادية الخلية ومتعددة الخاليا؟ 
طريقة التنظيم  A  
طريقة التكاثر  B  

طريقة الحفاظ على ثبات درجة الحرارة  C  

D  طريقة إنتاج الجزيئات الضخمة   

استخدم الرسم التخطيطي التالي لإلجابة عن السؤال 2. 

أي خاصية من خصائص الحياة يظهرها الرسم   .2
التخطيطي؟

االتزان الداخلي  A  
التنظيم  B  

النمو والتطور  C  
االستجابة للمؤثرات  D  

كائن حي ُمكتشف حديًثا يبلغ طوله m  1، متعدد   .3
الخاليا، أخضر اللون، ينمو على اليابسة ويقوم بعملية 
البناء الضوئي. إلى أي مملكة ينتمي هذا الكائن على 

األرجح؟ 
مملكة الحيوانات  A  

الفطريات  B  
مملكة النباتات  C  

الطالئعيات  D  
ما الممالك التي ينتمي إليها أفراد الكائنات الحية   .4

أحادية الخلية؟
A  مملكة الحيوانات، الكائنات الحية القديمة، مملكة   

النباتات
الكائنات الحية القديمة، البكتيريا، الطالئعيات  B  

البكتيريا، الفطريات، مملكة النباتات  C  
الفطريات، مملكة النباتات، الطالئعيات  D  

5.  أي مجهر هو األمثل لتكبير السطح الخارجي للخلية؟ 
الضوئي المرّكب  A  

اإللكتروني الماسح  B  
التشريحي البسيط  C  
اإللكتروني النافذ   D  

استخدم الرسم التخطيطي التالي لإلجابة عن السؤال 6.

أي اكتشاف لم يتم التوصل إليه بواسطة األداة الواردة   .6
أعاله؟

أّن للخاليا البكتيرية جدراًنا سميكة.  A  
أّن الدم هو خليط من مرّكبات.  B  

أّن للحشرات أجزاء بدنية صغيرة.  C  
أّن األجسام الدقيقة تعيش في ماء الِبرك.  D  

أي من العبارات التالية هو "خطأ"؟   .7
A  ُتطلق األسماء ثنائية التسمية على جميع الكائنات   

الحية المعروفة.
B  األسماء ثنائية التسمية أقل دقة مقارنًة باألسماء   

الشائعة.
C  تختلف األسماء ثنائية التسمية عن األسماء   

الشائعة.
ن األسماء ثنائية التسمية العلماء من مشاركة  D  تمكِّ  

المعرفة بدقة. 

دّون إجابتك في ورقة اإلجابات التي زّودك بها المعّلم أو أي ورقة عادية.



تدريب على االختبار المعياري

253 الوحدة 7 تدريب على االختبار املعياري 

هل تحتاج إلى مساعدة؟

12345678910111213إذا أخطأت في السؤال...

1122332122112انتقل إلى الدرس...

استخدم الرسم التخطيطي التالي لإلجابة عن السؤال 8.

فجوة
منقبضة

فجوة
منقبضة

ل وظيفة التركيبين في البراميسيوم؟  أي مما يلي يمثِّ  .8
النمو  A

االتزان الداخلي  B
الحركة  C
التكاثر  D

ما هو التسلسل الذي يبدأ من أصغر مجموعة في   .9
الكائنات الحية حتى أكبر مجموعة؟ 

جنس  عائلة  نوع   A
جنس  نوع  عائلة  B
نوع  عائلة  جنس  C
نوع  جنس  عائلة  D

ما المعلومة المتعلقة بالكائنات الحية التي تم   .10
استبعادها عند دراسة التصنيف الحديث؟

العمر الزمني  A
التحليل الجزيئي  B

مصدر طاقة  C
الموطن البيئي العادي  D

TIMSS أسئلة ذات إجابات مفتوحة تحاكي ال
أكمل الجدول أدناه المتعّلق بخصائص الحياة الست.   .11

الشرحالخاصية

اختْر إحدى خصائص الكائنات الحّية واشرح مدى   .12
تأثيرها في حياة اإلنسان اليومية. ومن خالل معرفتك 

الخاصة، أْوِرْد مثااًل محدًدا.

استخدم الرسم التخطيطي التالي لإلجابة عن السؤال 13. 

السلمندرسحلية فأر اهلمسرت األسد

خمالب أو 
أظافر

فرو، غدد
لبنية

أسنان
آكل اللحوم

اشرح السبب في أّن ارتباط األسد بفأر الهامستر أكبر   .13
من ارتباط فأر الهامستر بالسلمندر. 
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اخلاليا واحلياة  8.1
كيف تطور فهم العلماء للخاليا؟   •

ما املواد األساسية اليت تتكّون منها اخلاليا؟   •

اخللية  8.2
ما أوجه الشبه واالختالف بني اخلاليا بدائية النواة واخلاليا   •

حقيقية النواة؟
ما وظيفة كّل من الرتاكيب املوجودة يف اخللية؟  •

انتقال مواد اخللية  8.3
كيف تدخل املواد إىل اخلاليا وتغادرها؟   •

كيف يؤّثر حجم اخللية يف نقل املواد؟  •

س
در

ال

اخلاليا والطاقة  8.4
كيف حتصل اخللية على الطاقة؟  •

كيف تنتج بعض اخلاليا جزيئات الغذاء؟  •

الفكرة الرئيسة
كيف تساهم تراكيب الخلية وعملياتها في بقائها على قيد الحياة؟

بنية اخللية ووظيفتها8

دة
ح

لو
ا
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أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

أسئلة بيج كيلي
االستكشافية 

في العلوم

الوحدة األساسية للحياةالوحدة األساسية للحياة
ُتسّمى اخللية الوحدة األساسية للحياة. ماذا يعين هذا برأيك؟ ضع دائرة حول اإلجابة 

األكثر مطابقة لطريقة تفكريك.

 A.  أعتقد أنه يعني أّن الخلية هي أصغر جزء من المادة.

 B.  أعتقد أنه يعني أّن الخلية هي أصغر جزء من الكتلة.

 C.  أعتقد أنه يعني أّن الخلية هي أصغر جزء من الحجم.

 D.  أعتقد أنه يعني أّن الخلية هي أصغر جزء من الكتلة والحجم.

 E.  أعتقد أنه يعني أّن الخلية هي أصغر جزء من الطاقة.

 F.  أعتقد أنه يعني أّن الخلية هي أصغر جزء من البنية.

 G.  أعتقد أنه يعني أّن الخلية هي أصغر جزء من البنية والوظيفة.

 H.  أعتقد أنه يعني أّن الخلية هي أصغر جزء من المادة والبنية والوظيفة.

  I.  أعتقد أنه يعني أّن الخلية هي أصغر جزء من المادة والطاقة والبنية.

ر إجابتك، واِصًفا أفكارك حول اخللية بصفتها وحدة أساسية للحياة. فسِّ
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استقصاء

س
در

اخلاليا واحلياةال 8.1
هل هما اثنان من نوع 

واحد؟ من النظرة األولى، قد يبدو 
أّنه ما من قاسم مشترك بين النبات 

والحيوان الموجودين في هذه الصورة. 
فالنبات له جذور مغروسة في األرض، 

أما األرنب فهو قادر على التحّرك 
بسرعة. هل هما متشابهان أكثر مما 
يبدوان عليه؟ كيف يمكنك اكتشاف 

ذلك؟

دّون إجابتك في دليل 
األنشطة المختبرية.
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نشاط استكشايف

مّم تترّكب الخلية؟
تنمو معظم النباتات من البذور. تبدأ البذرة كخلّية واحدة يف حني أّن النبات 

الناضج قد يتكون من ماليني اخلاليا. كيف تتغرّي البذرة وتنمو لتصبح نباًتا ناضًجا؟

اإلجراء    
اقرأ وأكمل نموذج السالمة في المختبر.  .1

استخدم عود أسنان لتزيل برفق الغطاء الخارجي الرقيق من بذرة   .2
فاصولياء تم نقعها في المياه طوال الليل.

قم بشق البذرة باستخدام سكينة من البالستيك، والحظ ما بداخلها   .3
رة. ارسم محتوى داخل البذرة في دليل األنشطة  مستخدًما عدسة مكبِّ

المختبرية.
قم بإزالة الجنين الصغير الذي يشبه النبات برفق وِزنه على ميزان. وسّجل   .4

كتلته في دليل األنشطة المختبرية.

ف التربة من الجذور،  اسحب بذرة شتلة الفاصولياء من التربة برفق. نظِّ  .5 
ثم قم بوزن الشتلة وسّجل كتلتها.

فّكر في اآلتي
ما مدى اختالف كتلة الجنين وشتلة الفاصولياء؟  .1

2.  المفهوم الرئيس إذا كان النبات يبدأ على شكل خلية واحدة، فما هو مصدر 
كل الخاليا؟ 

  األسئلة الرئيسة
• كيف تطور فهم 
العلماء للخاليا؟

•  ما المواد األساسية 
التي تتكّون منها 

الخاليا؟

 المفردات
المفردات

نظرية الخلية
cell theory

جزيء ضخم
 macromolecule

حمض نووي
nucleic acid
protein بروتين 
lipid ليبيدات 

كربوهيدرات
carbohydrate
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فهم الخاليا
نستطيع استخدام المجاهر لرؤية الوحدات األساسية لجميع 

الكائنات الحية، أي الخاليا. لم يكن لدى البشر أي معلومات عن 
الخاليا، حيث أّنه نظًرا إلى كونها متناهية الصغر، لم يكن للعلماء 

األوائل أدوات لدراستها. فقد استغرق العلماء مئات السنين للتعّرف 
على الخاليا. 

منذ أكثر من 300 عام، قام عالم إنجليزي يدعى روبرت هوك 
ببناء مجهر استخدمه للنظر إلى الفلين، وهو جزء من لحاء شجرة 

بلوط الفلين، وما رآه هوك كان أشبه بالفتحات الموجودة في 
َرته هذه الفتحات  قرص العسل، كما هو مبّين في الشكل 1. فقد ذكَّ

بالغرف الصغيرة، التي تسمى الخاليا، حيث كان يعيش زعماء 
ى التراكيب الخاليا، وهي مشتقة من الكلمة الالتينية  القبائل، فسمَّ

cellula وتعني "الغرف الصغيرة".

الشكل 1 كانت خاليا الفلني بالنسبة إىل روبرت 
هوك أشبه بالفتحات املوجودة يف قرص العسل.

قبل قراءة هذا الدرس، دوِّن ما تعرفه سابًقا في العمود األول. وفي العمود الثاني، دوِّن ما تريد أن تتعلمه. بعد 
االنتهاء من هذا الدرس، دوِّن ما تعلمته في العمود الثالث.

أكتشُف

ما تعلمتهما أريد أن أتعلمهما أعرفه

الوحدة 8  258
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C203-01A-MSS12

نظرية الخلية
بعد االكتشاف الذي حّققه هوك، بدأ علماء آخرون، بتصميم مجاهر أفضل 
والبحث عن الخاليا في العديد من األماكن األخرى مثل مياه البرك والدم. 

وقد مّكنت المجاهر الحديثة العلماَء من رؤية تراكيب مختلفة داخل الخاليا. 
استخدم عالم ألماني ماتياس شاليدن أحد المجاهر الحديثة لفحص خاليا 

نباتّية. في الوقت نفسه تقريًبا، استخدم عالم ألماني آخر، هو تيودور شوان، 
مجهًرا لدراسة خاليا حيوانّية. وأدرك شاليدن وشوان أّن الخاليا النباتية 

والحيوانية تحمل سمات متشابهة. ستقرأ عن العديد من هذه السمات في 
الدرس 2.

بعد مرور عقدين تقريًبا، اقترح طبيب ألماني وهو رودلف فيرشو أّن مصدر 
كل الخاليا هو خاليا موجودة مسبًقا أو خاليا موجودة بالفعل. وكما هو مبّين 

في الجدول 1، فإّن نظرية الخلية تنّص على أّن جميع الكائنات الحية 
مكّونة من خلية واحدة أو أكثر، وأّن الخلية هي أصغر وحدة للحياة، وأّن 

مصدر جميع الخاليا الجديدة هو خاليا موجودة مسبًقا. وقد طرح العلماء 
أسئلة أخرى متعلقة بالخاليا بعد تطوير نظرية الخلية. إذا كانت جميع 

الكائنات الحية مكّونة من خاليا، فِمّم تتكّون الخاليا؟

الجدول 1 نظرية الخلية

المثالالمبدأ

تتكّون جميع الكائنات الحية من 
خلية واحدة أو أكثر.

الخلية هي أصغر وحدات 
الحياة.

تتكّون جميع الخاليا الجديدة من 
خاليا موجودة مسبًقا.

C203-18A-MSS12
تلتف هذه األميبا أحادية الخلية 

حول خلية طحلبية للحصول على 
الغذاء والطاقة.

الجدول 1 طّور العلماء نظرية اخللية 
بعد دراسة اخلاليا باستخدام اجملاهر.

خاليا الورقة

خاليا جديدةانقسام الخليةخلية موجودة

أميبا خلية طحلبية

C203-01A-MSS12

النظرية theory تفسير أشياء 
أو أحداث بناًء على المعرفة 
العلمية المكتسبة من عدة 

مالحظات وتجارب

مراجعة المفردات

1.  كيف تطّور فهم العلماء 
للخاليا؟

التأكد من المفاهيم الرئيسة

259 الدرس 8.1 الخاليا والحياة   
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المواد األساسية للخلية
هل سبق أن رأيت قطاًرا يسير في مسار سكة حديدية؟ تجّر القاطرة 

عربات القطار المتصلة بعضها مع بعض. وتماًما كالقطار، يتكوَّن العديد من 
المواد الموجودة في الخاليا من أجزاء أصغر يرتبط بعضها مع بعض. ُتسّمى 

هذه المواد الجزيئات الضخمة كما ستقرأ الحًقا في هذا الدرس، تلعب 
الجزيئات الضخمة العديد من األدوار المهمة داخل الخاليا، ولكّنها ال تستطيع 

أداء وظائفها بدون وجود واحدة من أهم المواد في الخاليا، وهي الماء.

المكّون األساسي — الماء
الماء هو المكّون األساسي في كل خلية حيث يمّثل ما يزيد عن 70 % من 
حجمها وهو عنصر أساسي للحياة. ما سبب أهمية جزيء الماء؟ إضافة إلى 
أّن الماء يمّثل جزًءا كبيًرا من المكونات الداخلية للخاليا، فهو أيًضا يحيط 

بالخاليا. ويساعد الماء الذي ُيحيط بالخاليا في عزل جسمك، مما يحافظ 
على االتزان الداخلي أو البيئة الداخلية المستقرة. 

إّن تركيب جزيء الماء يجعل هذا األخير مثالًيا إلذابة العديد من المواد 
األخرى، ويجب أن تكون المواد في حالة سائلة حتى تتحّرك إلى داخل 

الخلية وخارجها. ثّمة منطقتان في جزيء الماء: 

منطقة أكثر سالبية )-( وُتسّمى الطرف السالب؛ ويمكن لهذا الطرف أن   •
يجذب الجزء الموجب من مادة أخرى.

منطقة أكثر إيجابية )+( وُتسّمى الطرف الموجب؛ ويمكن لهذا الطرف أن   •
يجذب الجزء السالب من مادة أخرى.

افحص الشكل 2 لمالحظة طريقة إذابة الطرفين الموجب والسالب 
الموجودين في جزيئات الماء لبّلورات الملح.

الملح
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الشكل 2 يقوم الطرفان املوجب 
والسالب يف جزيء املاء جبذب األجزاء 

املوجبة والسالبة من مادة أخرى، 
بطريقة مماثلة للطريقة اليت تنجذب 

بها املغناطيسات بعضها إىل بعض.

جزيء ضخم 
macromolecule هو مصطلح 

مشتق من الكلمة اليونانية 
makro، وتعني "طويل" والكلمة 

الالتينية molecula، وتعني 
"الكتلة"

أصل الكلمة

الوحدة 8  260

في الشكل 2 أدناه، ما   .2
جزء بلورة الملح الذي ينجذب 

إلى األكسجين الموجود في 
جزيء الماء؟

التأكد من فهم الشكل
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الجزيئات الضخمة
على الرغم من كون الماء عنصًرا أساسًيا للحياة، إال أّن كل الخاليا تحتوي 

على مواد أخرى تمّكنها من أداء وظائفها. تذكر أّن الجزيئات الضخمة هي 
جزيئات كبيرة تتكّون عندما ترتبط الجزيئات الصغيرة بعضها مع بعض. 
وكما هو مبّين في الشكل 3، ثّمة أربعة أنواع من الجزيئات الضخمة في 

الخاليا: األحماض النووية والبروتينات والليبيدات والكربوهيدرات. يؤدي 
كل نوع مبّين من الجزيئات الضخمة وظائف فريدة في الخلية، وتتراوح هذه 

الوظائف بين النمو والتواصل والحركة والتخزين.

األحماض النووية عبارة عن جزيئات ضخمة تتكّون عندما تتحد 
سالسل طويلة من الجزيئات ُتسّمى النيوكليوتيدات بعضها مع بعض 

مكونة إما الحمض النووي الرايبوزي )RNA( أو الحمض النووي الرايبوزي 
منقوص األكسجين ) DNA ( . إضافًة إلى ذلك، ُيعّد ترتيب النيوكليوتيدات 

ا. وكذلك، فإّنه، من شأن تغيير ترتيب  في ال  DNA وال  RNA أمًرا مهمًّ
النيوكليوتيدات في ال  DNA وال  RNA تغيير المعلومات الوراثية في الخلية. 

ُتعتبر األحماض النووية ذات أهمية في الخاليا ألّنها تحتوي على معلومات 
وراثية، ومن الممكن أن تنتقل هذه المعلومات من اآلباء إلى االبناء. ويحتوي 

DNA على تعليمات تتعلق بنمو الخاليا وتكاثرها وعملياتها التي تمّكن الخلية 
من االستجابة لبيئتها. ُيستخدم DNA في إنتاج ال  RNA. كما ُيستخدم ال  

RNA في إنتاج البروتينات.

الشكل 3 يؤدي كل نوع من اجلزيئات 
الضخمة وظيفة خاصة يف اخللية.

حتتوي األمحاض 
النووية على 

معلومات وراثية

الربوتينات
• التواصل

• النقل
• التفكيك الكيميائي للمواد

• الدعم اهليكلي

الليبيدات
• ختزين الطاقة

• األغشية الواقية
• التواصل

الكربوهيدرات
• ختزين الطاقة
• الدعم اهليكلي

• التواصل

C203-04A-MSS12

نة األلوان بالمجهر اإللكتروني الماسح، التكبير:  ×300  صورة محسَّ

اطِو ورقة إلنشاء مطوية األبواب 
ها على النحو المبّين  األربعة. سمِّ

واستخدمها لتنظيم مالحظاتك عن 
الجزيئات الضخمة واستخداماتها 

في الخلية. 

األمحاض
النووية

الدهون الكربوهيدرات

الربوتينات

C203-32A-MSS12
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البروتينات إّن الجزيئات الضخمة الالزمة ألداء كل الوظائف التي تقوم 
بها الخاليا تقريًبا هي البروتينات. والبروتينات سالسل طويلة من جزيئات 

الحمض األميني. لقد قرأت للتو أّن ال  RNA ُيستخدم إلنتاج البروتينات. 
ويحتوي ال  RNA على تعليمات لدمج األحماض األمينية مع بعضها.

تحتوي الخاليا على مئات البروتينات، ولكل بروتين وظيفته الفريدة. فضاًل 
عن ذلك، تقوم بعض البروتينات بمساعدة الخاليا في التواصل مع بعضها، 
وتعمل بروتينات أخرى على نقل المواد حول الخاليا الداخلية. كما تساعد 

بعض البروتينات، مثل األميليز الموجود في اللعاب، في تفتيت المواد الغذائية 
الموجودة في الغذاء. وتقوم بروتينات أخرى، مثل الكيراتين الموجود في 

الشعر والقرون والريش بتوفير الدعم الهيكلي.

الليبيدات تمّثل الليبيدات مجموعة أخرى من الجزيئات الضخمة الموجودة 
في الخاليا. وجزيء الليبيدات هو جزيء ضخم ال يذوب في الماء.لذلك 
فهي تؤدي دوًرا مهًما كحواجز وقائية داخل الخاليا. كما تشكل الليبيدات 

جزًءا أساسًيا من مكّونات األغشية الخلوية  وتلعب أدواًرا مهمة في تخزين 
الطاقة والتواصل بين الخاليا. ومن أمثلة الليبيدات الكوليسترول والليبيدات 

.A الفوسفورية والفيتامين

الكربوهيدرات يتكّون الكربوهيدرات من جزيء أو جزيئين من السكر أو 
سلسلة طويلة من جزيئات السكر. يعمل الكربوهيدرات على تخزين الطاقة 
وتوفير الدعم الهيكلي، كما إنه ضرورّي للتواصل بين الخاليا. إّن السكريات 

والنشويات هي كربوهيدرات ُتخزن الطاقة. تحتوي الفاكهة على السكريات. 
ويتكّون الخبز والمعكرونة من النشا في الغالب. يمكن تحرير الطاقة الموجودة 

في السكريات والنشويات بسرعة من خالل التفاعالت الكيميائية داخل 
الخاليا. إّن السيلولوز هو نوع من الكربوهيدرات الموجود في جدران خاليا 

النباتات يوفر دعًما هيكلًيا للنبات.

أصُف

وّزع األفكار الرئيسة لهذا الدرس في هذا اإلطار.

3.  ما أهمية الليبيدات بالنسبة 
للخاليا؟

 

التأكد من فهم النص

4.  ما هي المواد األساسية 
التي تكّون الخلية؟

التأكد من المفاهيم الرئيسة
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هيم
ص المفا

خي
تل

هيم
ص المفا

خي
تل

س
الدر

مراجعة 	8.1

تلخيص المفاهيم

يحتوي الحمض النووي، 
مثل DNA، على 

المعلومات الوراثية للخلية.

الماء هو المكّون األساسي 
في كل خلية حّية.

تلّخص نظرية الخلية 
المبادئ األساسية لفهم 
أّن الخلية هي الوحدة 

األساسية للحياة.

ص بصري ملخَّ

+
-

+

1.  كيف تطور فهم العلماء للخاليا؟

2.  ما المواد األساسية التي تتكّون منها الخاليا؟
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الخاليا والحياة

استخدام المفردات
تنص   على أّن   .1
الخلية هي الوحدة األساسية لجميع الكائنات 

الحية.

ز بين الكربوهيدرات والليبيدات. ميِّ  .2

استخدم مصطلح الحمض النووي في جملة.  .3

استيعاب المفاهيم الرئيسة
ما الجزيء الضخم الذي يتكّون من أحماض   .4

أمينية؟
الكربوهيدرات  .C الليبيدات.   .A  

الحمض النووي  .D البروتين   .B  

ِصف الطريقة التي ساعد فيها اختراع المجهر   .5
العلماء في فهم الخاليا.

قارن بين وظائف DNA ووظائف البروتينات في   .6
الخلية.

تفسير المخططات
ص امأل منّظم البيانات التالي  لتلخيص  لخِّ  .7

المبادئ األساسية لنظرية الخلية.

ح  ل كيف يمّكن تركيب جزيء الماء الموضَّ حلِّ  .8
أدناه الجزيء من التفاعل مع جزيئات الماء 

األخرى؟

+
-

+

التفكير الناقد
ص وظائف الليبيدات. في الخاليا. لخِّ  .9

ضع فرضية لسبب وجود الكربوهيدرات في   .10
جدران الخاليا النباتية.

نظرية
الخلية
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استقصاء

س
در

اخلليةال 8.2
 هل هي ملتصقة ببعضها؟ 

ماذا يحدث برأيك عند مرور أحد 
الخّطافات الموجودة في الصورة أعاله 
عبر أحد األهداب؟ سيلتصق الطرفان 

بعضهما مع بعض. تتناسب أشكال 
الخطافات واألهداب الموجودة في 

الصق األهداب والخطافات مع وظيفتها، 
وهي تشابك القطعتين مًعا.

دّون إجابتك في دليل 
األنشطة المختبرية.
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نشاط استكشايف

لماذا يحتوي البيض على قشرة؟
يشتمل بيض الطيور على تراكيب خمتلفة، مثل القشرة والغشاء وصفار البيض. 
وكل تركيب له وظيفة خمتلفة تساعد يف احلفاظ على سالمة البيض وتساهم يف 

تطوير الطائر اجلنني بداخلها. 

اإلجراء    
اقرأ وأكمل نموذج السالمة في المختبر.  .1

ضع بيضة غير مطهّوة في وعاء.  .2

تحّسس القشرة وسّجل مالحظاتك في دليل األنشطة المختبرية.  .3

اكسر البيضة وافتحها واسكب محتوياتها في الوعاء.  .4

ل مالحظاتك في دليل  الحظ ما في داخل القشرة ومحتويات الوعاء. وسجِّ  .5
األنشطة المختبرية.

فّكر في اآلتي
ما دور قشرة البيضة في رأيك؟  .1

هل توجد أي تراكيب في اإلناء تؤّدي نفس وظيفة قشرة البيضة؟ اشرح.  .2

3.  المفهوم الرئيس إالَم ُيشير تركيب قشرة البيضة في ما يخّص وظيفتها؟ 

  األسئلة الرئيسة
• ما أوجه الشبه 

واالختالف بين الخاليا 
بدائية النواة والخاليا 

حقيقية النواة؟
•  ما وظيفة التراكيب 

الموجودة في الخلية؟

 المفردات
المفردات

غشاء الخلية
cell membrane
cell wall جدار الخلية 
 cytoplasm سيتوبالزم 

هيكل خلوي
cytoskeleton
organelle عضية 
nucleus نواة 

بالستيدة خضراء
chloroplast
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تكنولوجيا النانو
كيف يمكن أن تساعد النانو 

في دراسة األشياء أصغر 1000 
مرة من حبة األرز، واستخدام

أصغر األجهزة التي أنشأها 
البش ر.



شكل الخلية وحركتها
قد تذكر مما ورد في الدرس 1 أّن جميع الكائنات 

الحية مكّونة من خلية واحدة أو أكثر. كما هو مبّين في 
الشكل 4، ثّمة عدة أحجام وأشكال للخاليا. ويرتبط 
حجم الخلية وشكلها بمهمتها أو وظيفتها. على سبيل 
المثال، ال يمكن مالحظة خلية دم حمراء بشرية بدون 
استخدام المجهر الضوئي. فحجمها الصغير وشكلها 

ناها من المرور عبر أصغر األوعية الدموية  القرصي يمكِّ
بسهولة. وكذلك فإن َشكل الخلية العصبية يمّكنها من 

إرسال إشارات عبر مسافات طويلة. بعض الخاليا 
النباتية مجوفة وتكّون تراكيب أشبه باألنبوب تحمل 

المواد في كّل النباتات.

تتمتع التراكيب التي تتكّون منها الخلية بوظائف 
فريدة أيًضا.وهي تحافظ على بقاء الخلية على قيد 

الحياة. ستقرأ عن بعض هذه التراكيب في هذا 
الدرس.

C203-07A-MSS12

ميكن للزوائد 
الشجريية  للخلية 

العصبية إرسال 
إشارات عرب 

حتمل خاليا الدم 
احلمراء قرصية 

الشكل األكسجني 
وتنتقل عرب األوعية 

تكون اخلاليا النباتية الدموية الصغرية.
ذات النسيج اخلشيب 
أنبوبية الشكل جوفاء 

وحتمل املاء واملواد 
املذابة.

الشكل 4 يرتبط شكل اخللية بالوظيفة اليت تؤديها.

قبل قراءة هذا الدرس، دوِّن ما تعرفه سابًقا في العمود األول. وفي العمود الثاني، دوِّن ما تريد أن تتعلمه. بعد 
االنتهاء من هذا الدرس، دوِّن ما تعلمته في العمود الثالث.

أكتشُف

ما تعلمتهما أريد أن أتعلمهما أعرفه

الوحدة 8  268
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اهليكل اخللوي

غشاء اخللية

جدار اخللية

اجلسم الفتيلي

املادة
الوراثية

الغشاء
النووي

النويّة

احلويصلة

الرايبوسوم

الفجوة املركزية

شبكة بالزمية داخلية
خشنة

شبكة بالزمية داخلية
ملساء

البالستيدة اخلضراءجهاز جوجلي

النواة

C01-07A-874184-B غشاء الخلية
رغم أّن األنواع المختلفة من الخاليا تؤّدي وظائف مختلفة، إال أّن جميعها 

يحتوي على بعض التراكيب المشتركة. وكما هو مبّين في الشكل 5 وفي 
الشكل 6، ُتحاط كل خلية بغطاء واٍق ُيسّمى غشاء الخلية وهو غطاء مرن 

يحمي داخل الخلية من البيئة الموجودة خارجها. تتكّون أغشية الخاليا في 
الغالب من البروتينات وأحد أنواع الليبيدات المسّمى الليبيدات الفوسفورية. 

يعمل غشاء الخلية على حماية الخلية من البيئة الخارجية.

جدار الخلية
تحتوي كل خلية على غشاء خلية لكن بعض الخاليا ُتحاط أيًضا بتركيب 
ُيسّمى جدار الخلية. وهو تركيب صلب موجود خارج غشاء الخلية. يعمل 
على حمايتها من هجوم الفيروسات والكائنات الحّية الضارة األخرى. وفي 
بعض الخاليا النباتية وخاليا الفطريات، يساعد جدار الخلية في الحفاظ 

على شكل الخلية ويمنحها دعًما هيكلًيا. وتحوي الخاليا النباتية مثل 
الموجودة في الشكل 5، وخاليا الفطريات والبكتيريا وبعض أنواع الطالئعيات 

على جدران خاليا. 

الشكل 5 حيافظ جدار اخللية على شكل اخللية النباتية. 

وظيفة function الغرض الذي 
ُيستخدم شيء ما من أجله

مفردات أكاديمية

1.  ِمّم تتكّون أغشية الخاليا؟

التأكد من فهم النص

)الميتوكندريا(
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اهليكل اخللوي

الرايبوسوم

غشاء اخللية

اجلسم الفتيلي

حويصلة

اجلسم احمللِّل

شبكة بالزمية
داخلية
ملساء

شبكة بالزمية 
داخلية
خشنة

جهاز
جوجلي

املريكز

املادة
الوراثية

الغشاء
النووي

النواةالنويّة

C01-08A-874184-A زوائد الخاليا
تحتوي الخاليا على زوائد، تستخدمها عادًة في الحركة. وُتعّد األسواط 

)ومفردها سوط( زوائد طويلة تشبه الذيل تهتز إلى األمام وإلى الخلف 
ة أيًضا على أهداب )ومفردها هدب(  ك الخلية. يمكن أن تحتوي الخليَّ وتحرِّ

مثل المبّينة في الشكل 7. األهداب تراكيب قصيرة تشبه الّشعر ويمكنها 
تحريك الخلية أو إخراج الجزيئات منها. يوجد كائن حي مجهري ُيسّمى 

البراميسيوم يتحّرك حول بيئته المائية مستخدًما أهدابه. وتعمل األهداب 
الموجودة في قصبتك الهوائية على إخراج المواد الضارة من ِرئتْيك.

السيتوبالزم والهيكل الخلوي
في الدرس 1، قرأت أّن الماء هو المكوِّن األساسي في الخلية. وتتواجد 
معظم كمية هذا الماء في السيتوبالزم، وهو مائع موجود داخل الخلية 
يحتوي على أمالح وجزيئات أخرى. كما يحتوي السيتوبالزم على الهيكل 

الخلوي للخلية. أما الهيكل الخلوي، شبكة من البروتينات تشبه الخيط 
يتحد بعضها مع بعض. مكونًة البروتينات إطاًرا في الخلية، وُيعطي هذا 

اإلطار الخلية شكلها ويساعدها في الحركة. كما تتكّون األهداب واألسواط 
من البروتينات نفسها التي تكّون الهيكل الخلوي.

الشكل 7 حتتوي خاليا الرئة على 
أهداب تساعد يف حتريك املوائع واملواد 

الغريبة. 

الشكل 6 حيافظ اهليكل اخللوي على شكل اخللية احليوانية. 

نة األلوان بالمجهر اإللكتروني الماسح،  صورة محسَّ
التكبير: غير متوفر

سيتوبالزم cytoplasm مشتقة 
 ،kytos من الكلمة اليونانية

وتعني "الوعاء األجوف" والكلمة 
plasma، التي تعني "شيًئا ما تم 

تشكيله"

أصل الكلمة
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أنواع الخاليا
تذكر أّن استخدام المجاهر قد مّكن العلماء من اكتشاف 

الخاليا. وباستخدام المجاهر األكثر تطوًرا، اكتشف العلماء أّنه 
يمكن تصنيف جميع الخاليا إلى نوعين: خاليا بدائية النواة 

وخاليا حقيقية النواة.

الخاليا بدائية النواة
ال تكون المادة الوراثية الموجودة في الخلية بدائية النواة 
محاطة بغشاء، كما هو مبّين في الشكل 8. وهذه أهم سمة 

من سمات الخلية بدائية النواة. باإلضافة إلى ذلك، ال تحتوي 
الخاليا بدائية النواة على العديد من األجزاء األخرى للخلية 

التي ستقرأ عنها الحًقا في هذا الدرس. وتكون معظم الخاليا 
بدائية النواة كائنات حية أحادية الخلية وُتسّمى بدائيات 

النواة. 

الخاليا حقيقية النواة 
تتكّون كل من النباتات والحيوانات والفطريات 

والطالئعيات من خاليا حقيقية النواة مثل المبّينة في 
الشكل 5 وفي الشكل 6، وُتسّمى حقيقيات النواة. باستثناء 

حاالت قليلة، تحتوي كل خلية حقيقية النواة على مادة 
وراثية محاطة بغشاء. كما تحتوي كل خلية حقيقية النواة 
على تراكيب أخرى ُتسّمى العضيات، وهي تؤدي وظائف 
متخصصة، وُتحاط معظم العضّيات بأغشية. تكون الخاليا 

ع  حقيقية النواة في العادة أكبر من الخاليا بدائية النواة. وتتسِّ
خلية واحدة حقيقية النواة الستيعاب حوالي عشر خاليا 

بدائية النواة.

الشكل 8 يف اخلاليا بدائية النواة، تطفو املادة الوراثية حبرية داخل 
السيتوبالزم.

جدار اخللية

غشاء
اخللية

DNA

السيتوبالزم

السوط

الرايبوسوم

حمفظة

C203-10A-MSS12

2.  ما أوجه الشبه واالختالف بين الخاليا بدائية 
النواة والخاليا حقيقية النواة؟

التأكد من المفاهيم الرئيسة

أصُف

وّزع األفكار الرئيسة لهذا الدرس في هذا اإلطار.
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عضيات الخاليا
كما قرأت للتو، ُتعتَبر العضيات تراكيب خاليا حقيقية النواة لها وظائف 
محددة. وتمّكن العضيات الخاليا من القيام بوظائف مختلفة في آن واحد. 

على سبيل المثال، تستطيع الخاليا الحصول على الطاقة من الغذاء وتخزين 
المعلومات وإنتاج جزيئات ضخمة والتخلص من الفضالت في الوقت نفسه 

نظًرا إلى قيام العضيات المختلفة بأداء مهام مختلفة.

النواة
ة األكبر داخل معظم الخاليا حقيقية النواة هي النواة، كما هو  إّن الُعضيَّ
مبّين في الشكل 9. وتمّثل النواة جزء الخلية الذي يّوجه أنشطة الخلية 
 DNAم ال ويحتوي على معلومات وراثية ُمخّزنة في شكل ال DNA. ُينظَّ

في تراكيب ُتسّمى الكروموسومات. ويختلف عدد الكروموسومات في النواة 
ة. على سبيل المثال، تحتوي خاليا الُكنغر على  باختالف أنواع الكائنات الحيَّ
ستة أزواج من الكروموسومات، بينما تحتوي معظم الخاليا البشرية على    

23 زوًجا من الكروموسومات. 

باإلضافة إلى الكروموسومات، تحتوي النواة على بروتينات وعضيات ُتسّمى 
النوّية. وُترى النوّية عادًة كنقطة ُمظلمة كبيرة في نواة الخلية. تقوم النوّية 

بإنتاج الرايبوسومات، وهي عضيات ُتستخدم في إنتاج البروتينات. وستقرأ عن 
الرايبوسومات الحًقا في هذا الدرس.

ُيحيط بالنواة غشاءان يكوِّنان تركيًبا ُيسّمى الغالف النووي. ويحتوي الغالف 
 النووي على العديد من الَمسام. تنتقل جزيئات محددة مثل الرايبوسومات

وال  RNA داخل النواة وخارجها عبر هذه المسام.

الشكل 9 تقوم النواة بتوجيه نشاط 
اخللية وحُتاط بغشاء.

النواة

C01-08A-874184-B

)TEM( انتقال ملّون بالمجهر اإللكتروني

envelope غالف
غطاء خارجي

مفردات أكاديمية

أنشىء مطوية نصف دفتر رأسية 
واستخدمها في تسجيل معلومات 

عن عضيات الخلية ووظائفها.

عضيات اخللية ووظائفها

C203-33A-MSS12
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تكوين الجزيئات
ربما تتذكر من الدرس 1 أّن البروتينات جزيئات مهمة في الخاليا. وتتكّون 

البروتينات داخل تراكيب صغيرة ُتسّمى الرايبوسومات. بخالف عضيات 
الخاليا األخرى، ال يكون الرايبوسوم محاًطا بغشاء. تتواجد الرايبوسومات 

في سيتوبالزم الخلية. كذلك، يمكن أن ترتبط بعضّية الشبكة اإلندوبالزمية 
الداخلية ُتسّمى الشبكة البالزمية الداخلية. وكما هو مبّين في الشكل 10، 

تمتد الشبكة البالزمية الداخلية من النواة إلى معظم أنحاء السيتوبالزم. 
ُتسّمى الشبكة البالزمية الداخلية التي توجد رايبوسومات على سطحها، 
الشبكة البالزمية الداخلية الخشنة، وهي موقع إنتاج البروتينات. وُتسّمى 

الشبكة البالزمية الداخلية التي ال تحتوي على رايبوسومات، الشبكة البالزمية 
الداخلية الملساء، وهي تنتج دهوًنا مثل الكوليسترول. إضافًة إلى أّن الشبكة 
البالزمية الداخلية الملساء ُمهمة ألّنها تساعد في التخلص من المواد الضارة 

الموجودة في الخلية.

معالجة الطاقة
تحتاج جميع الكائنات الحية إلى الطاقة للبقاء على قيد الحياة. وتقوم 
الخاليا بمعالجة بعض الطاقة في العضيات المتخصصة. تحتوي معظم 

الخاليا حقيقية النواة على المئات من العضيات المسماة األجسام الفتيلية 
)ومفردها، الجسم الفتيلي أو الميتوكندريا(، والمبّينة في الشكل 10. وقد 
تحتوي بعض الخاليا الموجودة في قلب اإلنسان على ألف جسم فتيلي. 

ُيحاط الجسم الفتيلي )الميتوكندريا( بغشاءْين مثل النواة. ويتم تحرير 
الطاقة أثناء التفاعالت الكيميائية التي تحدث في األجسام الفتيلية. فُتخزن 
هذه الطاقة في جزيئات مرتفعة الطاقة ُتسّمى األدينوسين ثالثي الفوسفات 
)ATP(. ُيستخدم األدينوسين ثالثي الفوسفات كوقود للعمليات الخلوية مثل 
النمو وانقسام الخاليا ونقل المواد وغيرها من العمليات الحيوية في الخلية.

شبكة بالزمية داخلية خشنة

اجلسم الفتيلي

C01-08A-874184-D

الشكل 10 تتكّون الشبكة البالزمية الداخلية من عدة أغشية مطوية. ويزود اجلسم الفتيلي 
)امليتوكندريا( اخللية بطاقة صاحلة لالستخدام.

نة األلوان بالمجهر اإللكتروني النافذ، التكبير: غير متوفر صورة محسَّ

نة األلوان بالمجهر اإللكتروني النافذ، التكبير: ×62,800 صورة محسَّ

3.  قابل بين الشبكة البالزمية 
الداخلية الملساء و الشبكة 
البالزمية الداخلية الخشنة.

التأكد من فهم النص
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تحتوي الخاليا النباتية وبعض الطالئعيات، مثل الطحالب، أيًضا على 
عضيات ُتسّمى البالستيدات الخضراء، المبّينة في الشكل 11. والبالستيدات 

الخضراء عبارة عن عضيات محاطة بغشاء تستخدم الطاقة الضوئية 
لصنع الغذاء وهو أحد أنواع السكر الذي ُيعرف بالجلوكوز، من الماء وثاني 

أكسيد الكربون في عملية ُتسّمى عملية البناء الضوئي. ويحتوي السكر على 
طاقة كيميائية ُمخزنة يمكن تحريرها عندما تحتاج إليها الخلية. ستقرأ المزيد 

عن عملية البناء الضوئي في الدرس 4.

معالجة الجزيئات ونقلها وتخزينها
يوجد بالقرب من الشبكة البالزمية الداخلية عضية تشبه مجموعة من 
الفطائر المكدسة تسمى جهاز جولجي، المبّين في الشكل 11 ووظيفته 

إعداد البروتينات لتقوم بمهام ووظائف محددة، ثم توضيبها في شكل تراكيب 
كروية صغيرة ملتصقة بالغشاء ٌتسّمى الحويصالت. والحويصالت هي عضيات 

تنقل المواد من إحدى مناطق الخلية إلى منطقة أخرى في الخلية. ُيسّمى 
بعض الحويصالت في الخلية الحيوانية األجسام الُمحّللة. وتحتوي األجسام 

المحّللة على مواد تساعد في تفتيت المرّكبات الخلوية وإعادة تدويرها.

تحتوي الخاليا أيًضا على تراكيب تشبه األكياس تسمى الفجوات، وهي 
عضيات ُتخّزن الغذاء والمياه والفضالت. تضّم الخلية النباتية النموذجية 

فجوة كبيرة واحدة ُتخزن الماء ومواد أخرى، وتحتوي بعض الخاليا الحيوانية 
على العديد من الفجوات الصغيرة. 

الشكل 11 حتتوي اخلاليا النباتية على 
بالستيدات خضراء تستخدم الطاقة 
الضوئية وتصنع الغذاء. ويقوم جهاز 

جوجلي بتغليف املواد داخل احلويصالت.

جهاز جوجلي

البالستيدة اخلضراء

C01-07A-874184-A

نة األلوان بالمجهر اإللكتروني النافذ، التكبير: ×62,800 صورة محسَّ

نة األلوان بالمجهر اإللكتروني النافذ، التكبير: غير متوفر صورة محسَّ

4.  ما أنواع الخاليا التي تحتوي 
على بالستيدات خضراء؟

التأكد من فهم النص

5.  ما وظيفة جهاز جولجي؟

التأكد من المفاهيم الرئيسة
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مراجعة 	8.2

ملّخص	بصري

تلخيص المفاهيم

1.  ما أوجه الشبه واالختالف بين الخاليا بدائية النواة والخاليا حقيقية النواة؟

2.   ما وظيفة التراكيب الموجودة بالخلية؟

ُتستخدم الطاقة الضوئية 
في البالستيدة الخضراء 

إلنتاج السكريات في عملية 
ُتسّمى البناء الضوئي.

يمكن تقسيم الخاليا إلى 
نوعين، خاليا بدائية النواة 

وخاليا حقيقية النواة.

تتم حماية الخلية من 
خالل غطاء مرن ُيسّمى 

غشاء الخلية.

C01-08A-874184-C-A
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الخلية

استخدام المفردات
ز بين جدار الخلية وغشاء الخلية. 1.  ميِّ

استخدم المصطلحين األجسام الفتيلية   .2
)الميتوكندريا( والبالستيدات الخضراء في جملة.

عّرف العضية بعبارتك الخاّصة.  .3

استيعاب المفاهيم الرئيسة
ما العضية التي ُتسَتخَدم في تخزين الماء؟  .4

النواة  .C البالستيدة الخضراء   .A  

الفجوة  .D الجسم المحّلل   .B  

اشرح دور الهيكل الخلوي.  .5

ارسم خلية بدائية النواة وسمِّ أجزاءها.  .6

قارن بين أدوار كّل من الشبكة البالزمية   .7
الداخلية وجهاز جولجي.

تفسير المخططات
اشرح مدى ارتباط تراكيب الخاليا الموجودة   .8

أدناه بوظائفها.

C203-0
7A-M

SS12-A

قارن امأل الجدول الموجود أدناه للمقارنة بين   .9
تراكيب خلية نباتية وتراكيب خلية حيوانية.

التركيب
خلية 
نباتية

خلية 
حيوانية

نعمنعمغشاء الخلية
جدار الخلية

الجسم الفتيلي 
)الميتوكندريا(

البالستيدة الخضراء
النواة

الفجوة
ل الجسم المحلِّ

التفكير الناقد
ل ما سبب إحاطة األغشية بمعظم  حلِّ  .10

العضيات؟

قارن بين سمات كّل من الخاليا حقيقية النواة   .11
وبدائية النواة.
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استقصاء

س
در

ال

انتقال مواد اخللية 8.3

ما سبب ارتداء 
السرتة؟ يرتدي ُمربُّو النحل 

غالًبا خوذة مزودة بسترة لتغطية 
الوجه، مصنوعة من شبكة سلكية. 

وتكون الفتحات الموجودة في الشبكة 
السلكية كبيرة بما يكفي للسماح 

بدخول الهواء، وصغيرة بما يكفي إلبقاء 
النحل خارجها. بطريقة مشابهة، يجب 
السماح بدخول أشياء معينة إلى الخلية 

أو خروجها منها، بينما يجب منع 
أشياء أخرى من الدخول إلى الخلية 
أو الخروج منها. كيف تدخل المواد 
المناسبة إلى خلّيٍة ما أو تغادرها؟ 

دّون إجابتك في دليل 
األنشطة المختبرية.
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نشاط استكشايف

ما هي وظيفة غشاء الخلية؟
تشتمل مجيع اخلاليا على غشاء حول اجلزء اخلارجي من اخللية. ويقوم غشاء اخللية 
بفصل داخل اخللية عن البيئة املوجودة خارجها. ما الوظيفة املمكنة لغشاء اخللية 

أيًضا؟ 

اإلجراء     
اقرأ وأكمل نموذج السالمة في المختبر.  .1

ضع شبكة سلكية مربَّعة الشكل على إناء.  .2

ل  ُصبَّ كمية صغيرة من طعام الطيور فوق الشبكة السلكية، وسجِّ  .3
مالحظاتك في دليل األنشطة المختبرية.

فّكر في اآلتي
أّي جزء من الخلية تمّثله الشبكة السلكية؟  .1

ما الذي حدث عندما صببت طعام الطيور فوق الشبكة السلكية؟   .2

3.  المفهوم الرئيس في رأيك، كيف يؤثِّر غشاء الخلية في المواد التي تدخل إلى 
الخلية وتغادرها؟ 

  األسئلة الرئيسة
• كيف تدخل المواد إلى 

الخاليا وتغادرها؟
•  كيف يؤثِّر حجم الخلية 

في نقل المواد؟

 المفردات
المفردات

النقل غير النشط
passive transport
diffusion االنتشار 
osmosis االسموزيه 

ر االنتشار الميسًّ
facilitated diffusion

النقل النشط
active transport  
endocytosis االبتالع 

اإلخراج الخلوي
exocytosis  
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النقل غير النشط
تذّكر من الدرس 2 أّن األغشية هي الحواجز الموجودة بين الخاليا. كما 
ا آخر هو التحكم بحركة المواد إلى داخل الخلية  تؤدي األغشية دوًرا مهمًّ

وخارجها. وغشاء الخلية نصف نافذ، أي أّنه يسمح لمواد محددة فقط 
بالدخول إلى الخلية أو مغادرتها. يمكن أن تمّر المواد عبر غشاء الخلية عن 
طريق واحدة من عدة عمليات مختلفة. ويعتمد نوع العملية على الخواص 

الفيزيائية والكيميائية للمادة التي تمر عبر الغشاء. 
إّن الجزيئات الصغيرة، مثل األكسجين وثاني أكسيد الكربون، تمّر عبر 

األغشية عن طريق عملية ُتسّمى النقل غير النشط وهو حركة المواد وفق 
تركيزها عبر غشاء الخلية من دون استخدام طاقة الخلية. ويعتمد النقل غير 
النشط على مقدار المادة الموجودة في كل جانب من جانَبي الغشاء. فعلى 
سبيل المثال، افترض وجود عدد من جزيئات األكسجين خارج الخلية أكثر 

من العدد الموجود داخلها. في هذه الحالة ينتقل األكسجين إلى داخل تلك 
الخلية حتى تتساوى كمية األكسجين في كال جانَبي غشاء الخلية.

قبل قراءة هذا الدرس، دوِّن ما تعرفه سابًقا في العمود األول. وفي العمود الثاني، دوِّن ما تريد أن تتعلمه. بعد 
االنتهاء من هذا الدرس، دوِّن ما تعلمته في العمود الثالث.

أكتشُف

ما تعلمتهما أريد أن أتعلمهما أعرفه

أنِشىء مطويَّة البطاقتين وأضف 
إليها التسميات كما هو مبيَّن في 
الشكل. استخدم هذه المطوية 

لتنظيم البيانات المتعلقة باألنواع 
المختلفة من النقل النشط وغير 

النشط. 

غري النشطالنقل

النشطالنقل

C203-34A-MSS12

الوحدة 8  280

M
cG

raw
-H

ill Education سة
س

صالح مؤ
ظة ل

حفو
© م

ف 
طبع والتألي

حقوق ال



االنتشار
قارن بين الرسمْين التخطيطّيْين في الشكل 12 . ماذا حدث للصبغة 

الحمراء التي أضيفت إلى الماء في أحد جانَبي الغشاء؟ ماذا يحدث عندما 
ال يتساوى تركيز مادة ما، أو المقدار في وحدة حجمها، في كل من جانَبي 
الغشاء؟ في هذه الحال، تتحّرك الجزيئات من الجانب األعلى تركيًزا في 

تلك المادة إلى الجانب األقل تركيًزا. واالنتشار عبارة عن حركة المواد من 
منطقة أعلى تركيًزا إلى أخرى أقل تركيًزا.

في العادة، يستمر االنتشار عبر الغشاء حتى يتساوى تركيز المادة في كال 
جانبي الغشاء. وعندما يحدث ذلك، تكون المادة في حالة توازن. قارن بين 

الرسمْين التخطيطّيْين في الشكل 12. 

األسموزية 
إن األُسموزية هي عملية تفسر آلية إنتقال الماء فقط عبر أغشية الخاليا 
ومكوناتها. كما أّن أغشية الخاليا شبه النافذة تسمح بمرور الماء عبرها حتى 
يحدث اإلتزان. على سبيل المثال، قد تقّل كمية الماء المخّزنة في فجوات 
الخاليا النباتية نتيجًة لألُسموزية، وهذا ألّن تركيز الماء الموجود في الهواء 

المحيط بالنبتة أقل من تركيز الماء الموجود داخل فجوات الخاليا النباتية. 
سيستمر انتشار الماء في الهواء حتى تصبح تركيزات الماء متساوية داخل 
خاليا النبتة وفي الهواء. وإذا لم ُتسَق النبتة لتعويض كمّية الماء المفقودة، 

فسوف تذبل وتموت في نهاية األمر.

بعد 30 دقيقةتُضاف الصبغة إىل املاء

C203-39A-MSS12

الشكل 12 مع مرور الزمن، يصبح تركيز الصبغة متساوًيا يف كال جانَب الغشاء.

1.  كيف سيبدو الماء الموجود 
في اإلناء إلى الجانب 

األيسر إذا لم يسمح الغشاء 
ألي شيء بالمرور عبره؟

التأكد من فهم الشكل

االنتشار diffusion مشتقة من 
 ،diffusionem الكلمة الالتينية

وُيقصد بها "التفرق واالنتشار"

أصل الكلمة
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ر االنتشار الميسَّ
بعض الجزيئات كبيرة للغاية أو غير قادرة كيميائًيا 
على االنتقال عبر الغشاء عن طريق عملية االنتشار. 
عند مرور هذه الجزيئات عبر غشاء الخلية يستخدم 
بروتينات خاصة ُتسّمى البروتينات الناقلة، ُيسّمى هذا 

ر. وعلى غرار االنتشار واألُسموزية، ال  االنتشار الميسَّ
ر أن تستهلك الخلية طاقًة. كما  يتطلب االنتشار الميسَّ

هو مبيَّن في الشكل 13، يحتوي غشاء الخلية على 
بروتينات ناقلة. تشتمل البروتينات الناقلة على نوعين 

هما البروتينات الحاملة والبروتينات القنوية. تنقل 
البروتينات الحاملة الجزيئات الكبيرة، مثل الجلوكوز 

وهو أحد جزيئات السكر، عبر غشاء الخلية بينما تعمل 
البروتينات القنوية على إنشاء قنوات عبر الغشاء. تمّر 
جزيئات ذرية، مثل أيونات الصوديوم والبوتاسيوم، عبر 

غشاء الخلية عن طريق البروتينات القنوّية.

الشكل 13 ُتستخدم الربوتينات الناقلة لتحريك اجلزيئات الكبرية 
إىل داخل اخللية أو إىل خارجها.

الربوتني
القنوي

خارج
اخللية

داخل
اخللية

الربوتينات
الناقلة

C203-16A-MSS12

أصُف
وّزع األفكار الرئيسة لهذا الدرس في هذا اإلطار.
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C17-203A-MSS12

النقل النشط
من الضروري أحياًنا استهالك الخلية للطاقة عند مرور 

المواد الخلوية عبر األغشية. والنقل النشط هو حركة 
المواد عبر غشاء الخلية باستخدام طاقة الخلية فحسب. 

تذكر أّن النقل غير النشط هو حركة المواد من مناطق 
أعلى تركيًزا إلى مناطق أقل تركيًزا. باإلضافة إلى ذلك، 

تنتقل المواد المتحركة عن طريق النقل النشط من 
مناطق أقل تركيًزا إلى مناطق أعلى تركيًزا، كما هو مبيَّن 

في الشكل 14.
إّن النقل النشط مهّم بالنسبة إلى الخاليا والعضيات إذ 

يمكن أن تمتص الخاليا المواد المغذية الالزمة من البيئة 
من خالل البروتينات الحاملة باستخدام النقل النشط. 

كما أّن بعض الجزيئات األخرى والفضالت تخرج من 
الخاليا عن طريق النقل النشط.

االبتالع )اإلدخال( واإلخراج 
الخلوي

تكون بعض المواد كبيرة للغاية بحيث ال تستطيع أن 
تدخل غشاء الخلية من خالل االنتشار أو باستخدام 
بروتين ناقل. لذلك، يمكن أن تدخل هذه المواد إلى 

الخلية من خالل عملية أخرى.تسّمى اإلدخال أمّا 
ح في الشكل 14، هو عملية تقوم خاللها  االبتالع، الموضَّ

الخلية بامتصاص مادة ما عن طريق إحاطتها بغشاء 
الخلية. وتستخدم عدة أنواع مختلفة من الخاليا عملية 

االبتالع. على سبيل المثال، تمتص بعض الخاليا البكتيريا 
والفيروسات مستخدمًة عملية االبتالع.

تكون بعض المواد كبيرة للغاية بحيث ال تستطيع أن 
تغادر الخلية من خالل االنتشار أو باستخدام بروتين ناقل. 

لذلك، فقد تغادر هذه المواد الخلية مستخدمة طريقة 
ح في الشكل  أخرى. وهي اإلخراج الخلوي، الموضَّ

14، عملية تفرز فيها حويصالت الخلية محتوياتها خارج 
الخلية. فتتخلص الخلية من البروتينات ومواد أخرى عبر 

هذه العملية.

الشكل 14 ُيستخدم النقل النشط غالًبا جللب املواد الغذائية الالزمة 
إىل اخللية. ويعمل كّل من االبتالع واإلخراج اخللوي على نقل املواد 

الكبرية للغاية اليت ال متّر عرب غشاء اخللية وذلك بطرق أخرى. 
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حجم الخلية والنقل
ر أهمية حركة المواد الغذائية والفضالت وعناصر أخرى إلى داخل  تذكَّ

الخلية أو خارجها للبقاء على قيد الحياة. للتمكن من حدوث هذه الحركة، 
يجب أن تكون مساحة غشاء الخلية كبيرة مقارنة بحجمها. فمساحة غشاء 

الخلية هي مساحة سطح الخلية، والحجم هو مقدار الحيز المتاح داخل 
الخلية. مع نمو الخلية، يزداد كّل من حجمها ومساحة سطحها، لكن يزداد 

حجم الخلية بشكل أسرع من ازدياد مساحة سطحها. في حال استمرت 
الخلية في نموها، فستحتاج إلى كميات كبيرة من المواد الغذائية وتنتج 

كميات كبيرة من الفضالت. رغم ذلك، تكون مساحة سطح غشاء الخلية 
صغيرة للغاية بحيث ال تنقل ما يكفي من المواد الغذائية والفضالت عبرها 

كي تبقى الخلية على قيد الحياة.

2.  كيف يؤثر حجم الخلية في 
نقل المواد؟

التأكد من المفاهيم الرئيسة

مهارات الرياضيات
 النسبة هي مقارنة بين عددين، مثل مساحة السطح والحجم. 

 إذا كانت الخلية مخروطّية الشكل، يمكن حساب مساحة سطحها من خالل ضرب 
طولها )l( في عرضها )w( في عدد الجوانب )6(.

.)h( في ارتفاعها )w( في عرضها )l( يمكن حساب حجم الخلية من خالل ضرب طولها
إليجاد نسبة مساحة سطح الخلّية إلى حجمها، اقسم مساحة سطحها على حجمها.

 في الجدول أدناه، تم حساب نسب السطح إلى الحجم في خاليا يبلغ قياس 
كل جانب فيها mm  1 و mm  2 و mm 4 . الحظ طريقة تغّير النسب عند ازدياد حجم الخلية.

mm2  mm4  mm  1الطول 

mm2  mm4  mm  1العرض

mm2  mm4  mm  1االرتفاع

666عدد الجوانب

 مساحة السطح 
)l × w × عدد الجوانب(

 1  mm × 1  mm × 6 
= 6  mm2

 2  mm × 2  mm × 6 
= 24  mm2

 4  mm × 4  mm × 6 
= 96  mm2

 الحجم
)l × w × h(

 1  mm × 1  mm × 1  mm 
= 1  mm3

 2  mm × 2  mm × 2 
mm = 8  mm3

 4  mm × 4  mm × 4  mm
= 64  mm3

نسبة مساحة السطح إلى 
الحجم

    6  mm 2  
 ______ 1  mm 3      =     6 

 __ 1     

أو 6:1
    24  mm 2  

 _______ 8  mm 3      =     3 
 __ 1    

أو 3:1
   6  mm 2  

 ______ 1  mm 3      =     6 
 __ 1    

أو 6:1

تدريب
ما هي نسبة مساحة سطح خلّية إلى حجمها، ِعلمًا أن لهذه الخلّية سّتة جوانب يبلغ طول كلٍّ منها mm  3؟

C08-12C-828242-B

4 mm

4 mm4 mm

2 mm

2 mm2 mm

1 mm
1 mm1 mm

C08-12C-828242-B

4 mm

4 mm4 mm

2 mm

2 mm2 mm

1 mm
1 mm1 mm

C08-12C-828242-B

4 mm

4 mm4 mm

2 mm

2 mm2 mm

1 mm
1 mm1 mm

l × w × 6 = مساحة السطح
l × w × h = الحجم

مساحة السطح
    الحجم
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س
الدر

ص بصري ملخَّ

تلخيص المفاهيم

ينتقل بعض الجزيئات 
من مناطق أقل تركيًزا 

إلى مناطق أعلى تركيًزا 
من خالل عملية النقل 

النشط.

تنقل البروتينات جزيئات 
أكبر حجًما عبر غشاء 

الخلية في عملية االنتشار 
ر. الميسَّ

يمكن أن تنتقل الجزيئات 
الصغيرة من منطقة أعلى 

تركيًزا إلى منطقة أقل 
تركيًزا عن طريق االنتشار.

مراجعة  8.3

1.  كيف تدخل المواد إلى الخاليا وتغادرها؟

2.   كيف يؤثر حجم الخلية في نقل المواد؟

285 الدرس 8.3 مراجعة   

C203-39A-MSS12-A

الربوتني
القنوي

خارج
اخللية

داخل
اخللية

الربوتينات
الناقلة

C203-16A-MSS12-B

C203-17A-MSS12-B
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استخدام المفردات
استخدم المصطلح األسموزية في جملة.  .1

ز بين النقل النشط والنقل غير النشط. 2.  ميِّ

العملية التي تقوم من خاللها الحويصالت بإخراج   .3
المواد من الخلية هي ___________________
.___________________________________

استيعاب المفاهيم الرئيسة
اشرح سبب الحاجة إلى الطاقة في عملية   .4

النقل النشط.

ص وظيفة االبتالع. لخِّ  .5

قابل بين األسموزية واالنتشار.  .6

ما الذي تحدده نسبة مساحة سطح الخلّية إلى   .7
حجمها؟

مساحة سطح الخلية  .C A.  شكل الخلية   

سعة الخلية  .D حجم الخلية   .C  

تفسير المخططات
حة أدناه واشرح آلية عملها. د العملية الموضَّ حدِّ  .8

C203-17A-MSS12-C

امأل منّظم البيانات الوارد أدناه  لوصف الطرق   .9
التي تستخدمها الخاليا لنقل المواد.

النقل عبر الغشاء

التفكير الناقد
اربط بين مساحة سطح الخلية ونقل المواد.  .10

مهارات الرياضيات

ٍب إلى  احسب نسبة مساحة سطٍح مكعَّ  .11
حجمه، إذا كان طول كل من أضالعه يبلغ 

.6  cm
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اخلاليا والطاقةال 8.4
 ما سبب وجود الفقاعات؟ 
هل سبق أن رأيت فقاعات على نبات 

أخضر في حوض مائي؟ ما مصدر هذه 
الفقاعات؟ تستخدم النباتات الخضراء 

الطاقة الضوئية وتنتج السكريات 
واألكسجين.

دّون إجابتك في دليل 
األنشطة المختبرية.
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نشاط استكشايف

ما الذي تخرجه في عملية الزفير ؟
هل خيتلف اهلواء الذي تستنشقه عن اهلواء الذي خترجه يف عملية الزفري؟ 

اإلجراء   
اقرأ وأكمل نموذج السالمة في المختبر.  .1

قم بإزالة غالف أنبوب العصير. استخدم أنبوب العصير لتنفخ ببطء في   .2
كوب صغير من كاشف أزرق البروموثيمول من دون أن تجعل السائل 

يتناثر خارج الكوب.

ل التغّيرات التي تطرأ على المحلول في دليل األنشطة المختبرية. سجِّ  .3

فّكر في اآلتي
ما التغّيرات التي الحظتها في المحلول؟  .1

في رأيك، ما الذي تسّبب في حدوث التغّيرات في المحلول؟   .2

المفهوم الرئيس في رأيك، لماذا يختلف الهواء الذي تستنشقه عن الهواء   .3
الذي تخرجه في عملية الزفير؟ 

  األسئلة الرئيسة
• كيف تحصل الخلية 

على الطاقة؟
•  كيف تنتج بعض 
الخاليا جزيئات 

الغذاء؟

 المفردات
المفردات

التنفس الخلوي
cellular respiration

التحلل السكري
glycolysis
fermentation التخّمر 

البناء الضوئي
photosynthesis
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التنفس الخلوي
عندما تكون متعًبا، قد تأكل شيًئا ما يمّدك بالطاقة. تحتاج 

جميع الكائنات الحية إلى الطاقة لتظل على قيد الحياة، بدًءا من 
ر أّن الخاليا تعالج  الكائنات الحية أحادية الخلية إلى البشر. تذكَّ
الطاقة المستمدة من الغذاء وتحولها إلى مرّكب تخزين الطاقة 

األدينوسين ثالثي الفوسفات )ATP(. والتنفس الخلوي عبارة عن 
سلسلة من التفاعالت الكيميائية التي تحوِّل الطاقة في جزيئات 
الغذاء إلى صورة من الطاقة القابلة لالستعمال ُتسمى األدينوسين 

ثالثي الفوسفات )ATP(. وهي عملية معقدة تحدث في جزأين من 
الخلية: السيتوبالزم واألجسام الفتيلية )الميتوكندريا(.

التفاعالت في السيتوبالزم
تحدث الخطوة األولى من التنفس الخلوي في السيتوبالزم في جميع 

الخاليا وُتسّمى التحلل السكري، وهي عملية يتم من خاللها تحليل 
الجلوكوز، أحد أنواع السكر، إلى جسيمات أصغر حجًما، وينتج عنها بعض 

جزيئات األدينوسين ثالثي الفوسفات )ATP(، كما يبّين الشكل 15. كما 
تستهلك هذه العملية الطاقة من جزيئات األدينوسين ثالثي الفوسفات 

)ATP( األخرى. ستقرأ في الصفحة التالية أّن الخطوة الثانية من 
التنفس الخلوي ينتج عنها األدينوسين ثالثي الفوسفات )ATP( بكمية 

كري. ل السُّ أكبر من الكمية الناتجة خالل عملية التحلُّ
ل السكري أوىل خطوات  الشكل 15 ميّثل التحلُّ

C203-37A-MSS12التنفس اخللوي.

التفاعالت
الكيميائية

السيتوبالزم

اجلزيئات األصغر
ا حجمً

اجللوكوز
(السكر)

ثالثي فوسفات األدينوسني

ثالثي 
فوسفات 
األدينوسني

قبل قراءة هذا الدرس، دوِّن ما تعرفه سابًقا في العمود األول. وفي العمود الثاني، دوِّن ما تريد أن تتعلمه. بعد 
االنتهاء من هذا الدرس، دوِّن ما تعلمته في العمود الثالث.

أكتشُف

ما تعلمتهما أريد أن أتعلمهما أعرفه

الوحدة 8  290
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التفاعالت في األجسام الفتيلية )الميتوكندريا(
تحدث الخطوة الثانية من التنفس الخلوي في األجسام الفتيلية 

)الميتوكندريا( للخاليا حقيقية النواة، كما هو مبّين في الشكل 16. تحتاج 
هذه الخطوة من التنفس الخلوي إلى األكسجين. وتتفكك الجزيئات األصغر 

حجًما الناتجة عن الجلوكوز خالل عملية التحلل السكري فينتج عنها كميات 
كبيرة من األدينوسين ثالثي الفوسفات )ATP(، وهي طاقة قابلة لالستهالك. 
وتستخدم الخاليا األدينوسين ثالثي الفوسفات )ATP( لتغذية كل العمليات 

الخلوية. فينتج عن هذه الخطوة نوعان من الفضالت هما الماء وثاني أكسيد 
.)CO2( الكربون

تستخدم النباتات وبعض الكائنات الحية أحادية الخلية ثاني أكسيد 
الكربون CO2 المنبعث عن الخاليا كفضالت في عملية أخرى ُتسّمى 

البناء الضوئي. في هذا الدرس ستقرأ المزيد عن التفاعالت الكيميائية التي 
تحدث أثناء البناء الضوئي.

ر التخمُّ
هل سبق لك أن شعرت بصعوبة في التنفس بعد ممارسة الرياضة؟ يحدث 

في بعض األحيان عند ممارستك الرياضة، أن ال يتوفر لخاليا جسمك ما 
يكفي من األكسجين إلنتاج األدينوسين ثالثي الفوسفات )ATP( عن طريق 

س الخلوي. بالتالي، يتم الحصول على الطاقة الكيميائية من خالل  التنفُّ
ر، وهي عملية ال تستهلك األكسجين. عملية أخرى ُتسّمى التخمُّ

ر هو تفاعل يمكن للخاليا حقيقية النواة وبدائية النواة استخدامه  التخمُّ
للحصول على الطاقة من الغذاء عند انخفاض مستويات األكسجين. ونظًرا 
ر األدينوسين ثالثي الفوسفات  إلى عدم استهالك األكسجين، ينتج عن التخمُّ

)ATP( بكمية أقل من التنفس الخلوي. ويحدث التخّمر في سيتوبالزم الخلية 
وليس في األجسام الفتيلية )الميتوكندريا(.

الشكل 16 بعد حدوث التحلل 
السكري، يستمر التنفس اخللوي يف 

األجسام الفتيلية )امليتوكندريا(. 

1

2

(H2O)
(CO2)

(O2

.2

 

اطِو ورقة إلى نصفين إلنشاء 
كّراسة مع تسمية األعمدة كما 
هو مبّين. واستخدمها لتسجيل 
المعلومات عن األنواع المختلفة 

إلنتاج الطاقة.

التنفس
اخللوي التخمر

C203-35A-MSS12
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أنواع التخمر
يحدث نوع من التخّمر عند تحوُّل الجلوكوز إلى األدينوسين ثالثي الفوسفات 

)ATP( وفضالت ُتسّمى الحمض اللبني )حمض الالكتيك(، كما هو مبّين في الشكل 
17. وتساعد بعض أنواع البكتيريا والفطريات في إنتاج الجبن والزبادي والقشدة 
المتخمرة باستخدام تخّمر حمض الالكتيك. تستطيع الخاليا العضلية البشرية 

والحيوانية استخدام تخّمر حمض الالكتيك للحصول على الطاقة أثناء ممارسة 
الرياضة.

تنتج بعض أنواع البكتيريا والخميرة كمية من األدينوسين ثالثي الفوسفات 
)ATP( عبر عملية ُتسّمى التخّمر الكحولي. لكن بداًل من إنتاج حمض 

 ،CO2 الالكتيك، ينتج عن التخّمر الكحولي مرّكب كحولي ُيسمى اإليثانول مع
كما هو مبّين أيًضا في الشكل 17. كما ُتستخدم الخميرة في إنتاج بعض أنواع 
الخبز، حيث يؤدي غاز CO2 المنبعث من الخميرة أثناء التخّمر الكحولي إلى 

انتفاخ العجين.

البناء الضوئي
يستخدم البشر والحيوانات التنفس الخلوي لتحويل الطاقة الغذائية إلى 

األدينوسين ثالثي الفوسفات )ATP(. غير أّن النباتات وبعض الكائنات الحية 
أحادية الخلية تستمد الطاقة من الضوء. والبناء الضوئي عبارة عن سلسلة 

 CO2 من التفاعالت الكيميائية تتحوَّل من خاللها الطاقة الضوئية والماء و
إلى جزيئات الجلوكوز المحّملة بالطاقة الغذائية وينبعث عنها األكسجين.

األضواء واألصباغ
للقيام بعملية البناء الضوئي فإن النبات بحاجة إلى أصباغ أهمها 

الكلوروفيل وهي صبغة خضراء مسؤولة عن إمتصاص الطاقة الضوئية 
وهنالك أنواع أخرى من األصباغ في النبات مثل الصبغة الحمراء والصفراء.

الشكل 17 تنتج اخلاليا العضلية يف 
جسمك محض الالكتيك كفضالت أثناء 
التخمر. وتنتج خاليا اخلمرية فضالت يف 

صورة ثاين أكسيد الكربون وكحول خالل 
التخمر.

ثالثي 
فوسفات 
األدينوسني

ثالثي 
فوسفات 
األدينوسني

ر محض الالكتيك ختمّ

التخمر الكحويل

اجللوكوز
(C6H12O6)

  الكحول +

(الطاقة)

(الطاقة)

اجللوكوز
(C6H12O6)

محض الالكتيك   + 

+

 اخلاليا العضلية

خاليا اخلمرية

ثاين أكسيد الكربون
(CO2)

C203-22A-MSS12

1.  قاِرن وقاِبل بين تخّمر 
حمض الالكتيك والتخّمر 

الكحولي.

 

التأكد من فهم النص

photosynthesis البناء الضوئي 
مشتقة من الكلمتين اليونانيتين 

"photo"، بمعنى "الضوء"؛ 
و"synthesis"، بمعنى "تكوين"

أصل الكلمة

الوحدة 8  292
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التفاعالت في البالستيدات الخضراء
تغذي الطاقة الضوئية التي يمتصها الكلوروفيل وغيره من األصباغ، 

التفاعالت الكيميائية لعملية البناء الضوئي التي تحدث في البالستيدات 
الخضراء والعضيات في الخاليا النباتية التي تحوِّل الطاقة الضوئية إلى 

طاقة كيميائية في الغذاء. وأثناء عملية البناء الضوئي، تندمج الطاقة الضوئية 
والماء وثاني أكسيد الكربون لتصنع السكريات. كما ينتج عن البناء الضوئي 

غاز األكسجين الذي ينبعث في الغالف الجوي، كما يبّين الشكل 18.

أهمية البناء الضوئي
ر أن البناء الضوئي عملية تستهلك الطاقة الضوئية و CO2 وُتنتج الطاقة  تذكَّ

الغذائية وينبعث عنها األكسجين. وُتَخزن هذه الطاقة الغذائية في صورة 
جلوكوز. وعندما يتغذى الكائن الحي، مثل الطير المبّين في الشكل 18، على 

مادة نباتية مثل الثمار، فإنه يستمد الطاقة الغذائية. تستهلك خاليا الكائن 
الحي األكسجين المنبعث أثناء عملية البناء الضوئي وتحوِّل الطاقة الغذائية 

إلى طاقة قابلة لالستعمال عن طريق التنفس الخلوي. ويبّين الشكل 18 
العالقة المهمة بين التنفس الخلوي والبناء الضوئي.

الشكل 18 متّثل العالقة بني التنفس 
اخللوي والبناء الضوئي أهمية كبرية 

للحياة.

6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2

(CO2

(H2O
(C6H12O6

(O2

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O +

C203-23A-MSS12

2.  كيف تصنع بعض الخاليا 
جزيئات الغذاء؟

التأكد من المفاهيم الرئيسة

293 الدرس 8.4 الخاليا والطاقة   
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م!
هي

فا
لم

ص ا
خي

تل
م!

هي
فا

لم
ص ا

خي
تل

س
در

ال

ص بصري ملخَّ

تلخيص المفاهيم

مراجعة  8.4

تغذي الطاقة الضوئية 
التفاعالت الكيميائية 
لعملية البناء الضوئي.

يزود التخّمر الخاليا، مثل 
الخاليا العضلية، بالطاقة 
عند انخفاض مستويات 

األكسجين.

يمّثل التحلل السكري أولى 
خطوات التنفس الخلوي.

C203-37A-MSS12-A

التفاعالت
الكيميائية

اجلزيئات األصغر
ا حجمً

اجللوكوز
(السكر)

ثالثي 
فوسفات األدينوسني

ثالثي 
فوسفات األدينوسني

الطاقة
الضوئية

C203-23A-MSS12-A

1.  كيف تحصل الخلية على الطاقة؟

2.   كيف تصنع بعض الخاليا جزيئات الغذاء؟

الوحدة 8  294

https://edushare.moe.gov.ae/Uploads/Resources/71f51244-f0c5-412d-b714-f25cab02ed14/index.html


M
cG

raw
-H

ill Education سة
س

صالح مؤ
ظة ل

حفو
© م

ف 
طبع والتألي

حقوق ال
الخاليا والطاقة

استخدام المفردات
ف التحلل السكري بعباراتك الخاصة. عرِّ  .1

ر. ز بين التنفس الخلوي والتخمُّ ميِّ  .2

العملية التي تستخدمها النباتات لتحويل الطاقة   .3
الضوئية إلى طاقة غذائية هي ____________.

استيعاب المفاهيم الرئيسة
أي مما يلي يحتوي على أصباغ تمتص الطاقة   .4

الضوئية؟
البالستيدة الخضراء   .A  

الجسم الفتيلي )الميتوكندريا(  .B  

النواة  .C  

الفجوة  .D  

اربط بين األجسام الفتيلية )الميتوكندريا(   .5
والتنفس الخلوي.

ِصف دور الكلوروفيل في البناء الضوئي.  .6

ح طريقة استخدام التخّمر في  أعِط مثااًل يوضِّ  .7
صناعة الغذاء.

تفسير المخططات
امأل منّظم البيانات بالمواد الُمستخدمة في البناء   .8

الضوئي والمواد الناتجة خالله.

المواد 
الُمستخدمة

البناء 
المواد الناتجةالضوئي

ص خطوات التنفس الخلوي باستخدام  لخِّ  .9
الشكل التالي.

C203-38A-MSS12-A

1 2
H2O CO2

O2

التفكير الناقد
م خريطة مفاهيم لَتبيان العالقة بين التنفس  صمِّ  .10

الخلوي لدى الحيوانات والبناء الضوئي لدى 
النباتات.

ص أدوار كّل من الجلوكوز واألدينوسين ثالثي  لخِّ  .11
الفوسفات في معالجة الطاقة.

295 الدرس 8.4 مراجعة   
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 المفرداتملخص المفاهيم الرئيسة
المفردات

نقل غير نشط
passive transport
diffusion انتشار 
osmosis األسموزية 

ر االنتشار الميسَّ
facilitated diffusion

النقل النشط
 active transport
endocytosis االبتالع 
exocytosis اإلخراج الخلوي

التنفس الخلوي
cellular respiration

التحلل السكري
glycolysis

التخمر
fermentation

البناء الضوئي
photosynthesis

8.3: انتقال مواد اخللية
تدخل املواد إىل اخللية وتغادرها عرب غشاء اخللية عن طريق   •
النقل غري النشط أو النقل النشط واالبتالع واإلخراج 

اخللوي.
حتدُّ نسبة مساحة السطح إىل احلجم من حجم اخللية. ففي   •
اخلاليا األصغر حجًما، تتيح النسبة املرتفعة ملساحة السطح 

إىل احلجم سهولة نقل املواد إىل مجيع أجزاء اخللية.

8.4: اخلاليا والطاقة
تنبعث الطاقة عن جزيئات الغذاء يف مجيع الكائنات احلية عرب التنفس اخللوي و/أو   •

التخمر.
تصنع بعض اخلاليا جزيئات الغذاء باستخدام الطاقة الضوئية عرب عملية البناء الضوئي.  •

غشاء الخلية
cell membrane
cell wall جدار الخلية 
cytoplasm سيتوبالزم 
cytoskeleton هيكل خلوي 
organelle عضّية 
nucleus نواة 

بالستيدة خضراء
chloroplast  

8.2: اخللية
لرتاكيب اخللية وظائف حمددة مثل دعم   •

اخللية وحتريكها والتحكم بأنشطتها ومعاجلة 
الطاقة ونقل اجلزيئات.

تفتقر اخللية بدائية النواة إىل نواة وغريها   •
من العضيات، على خالف اخلاليا حقيقية 

النواة.

نظرية الخلية
cell theory

جزيء ضخم
macromolecule

حمض نووي
nucleic acid
protein بروتين 
lipid ليبيدات 

كربوهيدرات
carbohydrate

8.1: اخلاليا واحلياة
أّدى اخرتاع اجملهر إىل اكتشافات متعلقة   • 

باخلاليا. ومع الوقت، استخدم العلماء 
هذه االكتشافات لوضع نظرية اخللية، 

اليت تشرح االرتباط بني اخلاليا والكائنات 
احلية.

تتكوَّن اخلاليا بشكل أساسي من املاء   •
والربوتينات واألمحاض النووية 

والليبيدات والكربوهيدرات.

الفكرة الرئيسة
وداخلها وخارجها.تتكوَّن الخلية من تراكيب توّفر لها الدعم والحركة؛ وتعالج الطاقة؛ وتنقل المواد إليها 

8

البناء الضوئي

6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2

التنفس اخللوي

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O  +
(الطاقة)

ثالثي 
فوسفات 
األدينوسني

C203-23A-MSS12-B

الطاقة الضوئية

الكلوروفيل

الوحدة 8 دليل الدراسة  296
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مشروع الوحدة

ربط املفردات باملفاهيم الرئيسة
استخدم املفردات من الصفحة السابقة الستكمال خريطة املفاهيم.

استخدام املفردات
ُتسّمى املواد املتكّونة من جّراء اندماج جزيئات صغرية مًعا   1
.

يتكوَّن  من بروتينات   2
ُمندجمة مًعا لتشكيل تراكيب ُتشبه األلياف داخل اخلاليا.

ُيطلق على انتقال املواد من منطقة عالية الرتكيز إىل   3
. منطقة منخفضة الرتكيز اسم 

إّن العملية اليت تستهلك األكسجني لتحويل الطاقة   4
املستمدة من الغذاء إىل ثالثي فوسفات األدينوسني  

. تسّمى  

مّجع مطويات الدروس كما هو مبنّي يف الشكل التايل 
إلعداد مشروع الوحدة. استخدم هذا املشروع ملراجعة ما 

تعلمته يف هذا الوحدة.

5

6

7

8

9

13

12

11

10

اخللية

غشاء اخللية

كل
ش

ال

الكربوهيدرات

اإلنتشار

النقل النشط

ر التخمُّ ت 
جلزيئا

ا

خمة
ض

ال

طريق
عن 

انتقال املواد 

ة 
مد

ست
امل

قة 
طا

ال
من

النقل
غري النشط

النقل
النشط

الطاقةإنتاجأنواع

األمحاض
النووية

الدهون الكربوهيدرات

الربوتينات

عضيات اخللية ووظائفها

C203-36A-MSS12

297 الوحدة 8 دليل الدراسة   



مراجعة  8

استيعاب المفاهيم الرئيسة
إلى أي نوع من الجزيئات الضخمة ينتمي الكوليسترول؟  .1

الكربوهيدرات  .A  
الليبيدات   .B  

C.  الحمض النووي  
البروتين  .D  

في أي من الجزيئات الضخمة ُتخزن المعلومات الوراثية؟  .2
DNA   .A  

الجلوكوز   .B  
الليبيدات  .C  

النشا  .D  

إلى أي جزء من الخلية يشير السهم التالي؟  .3

البالستيدة الخضراء  .A  
الجسم الفتيلي )الميتوكندريا(  .B  

غشاء الخلية  .C  
جدار الخلية  .D  

أي مما يلي يصف الفجوات بشكل أفضل؟  .4
ليبيدات  .A  
بروتينات  .B  

موجودة داخل األجسام الفتيلية )الميتوكندريا(  .C  
حجرات تخزين  .D  

أي من العبارات التالية المتعلقة بالتخّمر هو "صواب"؟  .5
ال ينتج عنه طاقة  .A  

ال يحتاج إلى األكسجين  .B  
يحدث في األجسام الفتيلية )الميتوكندريا(  .C  

ُينتج كميات كبيرة من األدينوسين ثالثي الفوسفات   .D  

أي من العمليات اآلتية مسؤول عن إخراج المواد من   .6
الخاليا في الحويصالت؟

االبتالع  .A  
اإلخراج الخلوي  .B  

األسموزية  .C  
البناء الضوئي  .D  

أي من الخاليا المبّينة أدناه يمكنه إرسال إشارات   .7
لمسافات طويلة؟ 

C203-27A-MSS12

 .A  

C203-28A-MSS12

 .B  

C203-29A-MSS12

 .C  

C203-30A-MSS12

 .D  

يبّين الشكل التالي خلية ما. إلى أي جزء من أجزائها   .8
يشير السهم؟

C01-08A-874184-C

البالستيدة الخضراء  .A  
السيتوبالزم  .B  

الجسم الفتيلي )الميتوكندريا(  .C  
النواة  .D  

C01-07A-874184-A-A
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مراجعة الوحدة

مهارات الرياضيات

التفكير الناقد
م أهمية المجهر لعلم األحياء. قيِّ  .9

ص دور الماء في الخاليا. لخِّ  .10

َضع فرضية حول طريقة تكوُّن خاليا جديدة من خاليا   .11
موجودة بالفعل.

ز بين البروتينات القنوية والبروتينات الحاملة. ميِّ  .12

اشرح عملية األسموزية.  .13

استدّل  لماذا تحتاج الخاليا إلى بروتينات ناقلة تنقل   14
الجلوكوز؟

 )ATP( قارن بين كميات األدينوسين ثالثي الفوسفات  15
ر.  الناتجة عن التنفس الخلوي وتلك الناتجة عن التخمُّ

التركيب
بدائي النواة 
)نعم أم ال(

حقيقي النواة 
)نعم أم ال(

غشاء الخلية

DNA

النواة

الشبكة البالزمية 
الداخلية

جهاز جولجي

جدار الخلية

استخدام النسب
مادة صلبة مستطيلة الشكل طولها cm  4 وعرضها cm 2  وارتفاعها  cm 2 . كم تبلغ نسبة مساحة سطحها إلى حجمها؟   .18

خالل فترات مختلفة من نموها، يكون للخاليا مساحات األسطح واألحجام التالية:  .19

الزمن
مساحة 
السطح 
)μm(

)μm( الحجم

16 1 
2248 
35427

ما الذي يطرأ على نسبة مساحة سطح الخلية إلى حجمها خالل مراحل نموها؟  

قارن بين بدائيات وحقيقيات النواة بنسخ الجدول التالي   .16
وملئه.

 
 M

cG
raw

-H
ill Education سة

س
صالح مؤ

ظة ل
حفو

© م
ف 

طبع والتألي
حقوق ال

299 الوحدة 10 مراجعة   

 الفكرة الرئيسة
كيف تساهم تراكيب الخلية وعملياتها في بقائها على   .17

قيد الحياة؟ كمثال على ذلك، اشرح كيف تساعد 
البالستيدات الخضراء الخاليا النباتية.
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TIMSSاالختيار من متعدد يحاكي ال
أّي من العمليات التالية تستخدمه الخاليا النباتية   .1

للحصول على الطاقة من ضوء الشمس وتخزينها؟ 
االبتالع  A  
ر التخمُّ  B  

التحلل السكري  C  
البناء الضوئي  D  

استخدم المخّطط التالي لإلجابة عن السؤال 2.

+

+

+

+

-

-

-

-

-
-

- -

-

--

-

اهليدروجني

الكلوريد األكسجني

الصوديوم

-

- -

+

+

+

++

+
+
+

+
+ +

+

+ + +

+
+

-
+ +

+

+
+

++

+

C203-02A-MSS12-A

ُيبيِّن المخّطط ملًحا ُمذاًبا في الماء. ما الذي يفسره   .2
عن جزيئات الماء وأيونات الكلوريد؟ 

A  يتكوَّن جزيء الماء من األكسجين وأيونات   
الكلوريد.

B  ُيحاط جزيء الماء بالكثير من أيونات الكلوريد.  
C  يتحرك جزيء الماء بعيًدا عن أيون الكلوريد.  

D  يكون الطرف الموجب لجزيء الماء مواجًها أليون   
الكلوريد.

أي من عمليات النقل التالية يتطلَّب استخداًما لطاقة   .3
الخلية؟ 

االنتشار  A  
األسموزية  B  

النقل النشط  C  
ر االنتشار الميسِّ  D  

يختلف االنتشار عن النقل النشط في الخلية ألّنه   .4
يتسبب في إخراج الجزيئات الكبيرة من الخلية.  A  

يحمي غشاء الخلية من الضرر.  B  
ينقل المواد الغذائية إلى داخل الخلية.  C  

ال يحتاج إلى أي طاقة من الخلية.  D  

استخدم الرسم أدناه لإلجابة عن السؤالين 5 و 6. 

إلى أي من التراكيب التالية يشير السهم في الخلية   .5
حقيقية النواة؟

السيتوبالزم  A  
الجسم المحّلل  B  

النواة  C  
الرايبوسوم  D  

أّي من سمات الخلية النموذجية بدائية النواة تفتقر إليه   .6
نة أعاله؟  بعض الخاليا حقيقية النواة، مثل تلك المبيَّ

السيتوبالزم  A  
DNA  B  

غشاء الخلية  C  
جدار الخلية  D  
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هل تحتاج إلى مساعدة؟

1234567891011إذا أخطأت في السؤال...

41332233222انتقل إلى الدرس...

أي من العبارات التالية يشرح سبب تأثُّر حجم الخلية   .7
بنسبة مساحة سطحها إلى حجمها؟ الخاليا التي تكون 

نسبة مساحة سطحها إلى حجمها مرتفعة.
تستهلك الطاقة بكفاءة.  A  

ُتخلِّف فضالت بكميات أقل.   B  
تصيبها األمراض بشكل متكرر.  C  

تنقل المواد بفاعلية.   D  

استخدم المخّطط أدناه لإلجابة عن السؤال 8. 

الربوتني
القنوي

خارج
اخللية

داخل
اخللية

الربوتينات
الناقلة

C203-16A-MSS12-B

قة بكل من البروتينات  أي من العبارات التالية المتعلِّ  .8
الحاملة والبروتينات القنوية هو غير صائب؟

A  يتغيَّر شكل البروتينات الحاملة أثناء عملها بينما ال   
يتغيَّر شكل البروتينات القنوية.

B  تنفذ البروتينات الحاملة والبروتينات القنوية من   
غشاء الخلية.

C  تنقل البروتينات القنوية العناصر داخل الخلّية أّما   
البروتينات الحاملة فال تنقلها.

D  تؤدي البروتينات القنوية والبروتينات الحاملة   
ر. وظيفة االنتشار الميسَّ

TIMSSأسئلة ذات إجابة مفتوحة تحاكي ال
أكمل الجدول أدناه مستخدًما هذه المصطلحات: غشاء   .9
الخلية، جدار الخلية، البالستيدة الخضراء، السيتوبالزم، 

الهيكل الخلوي، النواة.

الوظيفةتركيب الخلية
تحافظ على شكل الخلية 

الحيوانية
تتحكم بأنشطة الخلية

تمتص الطاقة من 
الشمس

تتحّكم بالمواد الداخلة إلى 
الخلية والخارجة منها

ُتثبِّت تراكيب الخلية في 
السيتوبالزم

تحافظ على شكل بعض 
الخاليا النباتية

سمِّ أنواع الكائنات الحية التي لخالياها جدران خلوية.   .10
خلوية. ثم ِصف بإيجاز مزايا جدران الخلية لدى سمِّ أنواع الكائنات الحية التي ليس لخالياها جدران 

الكائنات الحية.

ارسم رسومات تخطيطية بسيطة لخلية حيوانية   .11
وأخرى نباتية. وقم بتسمية النواة والسيتوبالزم واألجسام 

الفتيلية )الميتوكندريا( وغشاء الخلية والبالستيدات 
الخضراء وجدار الخلية والفجوة المركزية في الخاليا 

المناسبة. وِصف االختالفات بينهما بإيجاز.
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أنظمة كوكب األرض 	9.1
مم يتكون الغالف اجلوي وما هي طبقاته؟  •

كيف يتم توزيع املياه يف الغالف املائي؟  •

ما أنظمة كوكب األرض؟  •

ما هي مكونات الغالف الصخري و ما طبقاته؟  •

تفاعالت أنظمة كوكب األرض 	9.2
كيف توضح دورة املاء تفاعالت أنظمة كوكب األرض؟  •

كيف يوضح الطقس تفاعالت أنظمة كوكب األرض؟  •

كيف توضح دورة الصخور تفاعالت أنظمة كوكب األرض؟  •
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SCIENCE
PROBES
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أسئلة بيج كيلي

االستكشافية 
يف العلوم

أسئلة بيج كيلي

االستكشافية 
يف العلوم

SCIENCE
PROBES

PAGE KEELEY

كوكُبنا األرض كوكُبنا األرض 
عندما نتحدث عن كوكب األرض، فما األجزاء اليت نصفها؟ ضع دائرة حول أفضل 

إجابة تصف كوكب األرض.

A.  أغلفة صخرية فقط. 

B.  أغلفة صخرية وغالف من الهواء.

C.  أغلفة صخرية و مياه.

D.  أغلفة صخرية ومياه وجليد وهواء.

E.  أغلفة صخرية وبعض المياه.

F.  أغلفة صخرية وجليد وهواء. 

اشرح ما تعتقده أنسب عن كوكب األرض.
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استقصاء
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 خليط ساخن؟  
ال يقتصر تكوين الكرة األرضية على 
التربة والمعادن والصخور المصهورة 

المتدفقة من البراكين. فما أجزاء 
الكرة األرضية األخرى التي تراها في 
الشكل؟ وكيف تتفاعل هذه األجزاء؟

 دّون إجابتك في دليل 
األنشطة المختبرية.
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  األسئلة الرئيسة
مم يتكون الغالف   •

الجوي وما هي 
طبقاته؟

كيف يتم توزيع المياه   •

في الغالف المائي؟
ما أنظمة كوكب   •

األرض؟
ما هي مكونات الغالف   •

الصخري وما طبقاته؟

 المفردات
Vocab

الغالف الحيوي 
biosphere               

الغالف الجوي 
atmosphere             

الغالف المائي 
hydrosphere		           

المياه الجوفية 
groundwater					        

الغالف الصخري
geosphere	              
mineral	         المعادن
rock	           الصخور

نشاط	استكشايف

كيف يمكنك وصف األرض؟
عندما تنظر خارج النافذة، رمبا ترى سحًبا بيضاء ملتفة وطيوًرا على 

األشجار وتالل متموجة على مسافة بعيدة. فكل هذه األشياء جزء من 
األرض. ما األشياء األخرى اليت تشكل األرض؟ 
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	 اإلجراء

اقرأ وأكمل نموذج السالمة بالمختبر.  .1

فّكر مع زميلك بقائمة من الكلمات التي تصف األرض. حدد القائمة   .2

بـ 20 كلمة. كن مبدًعا! سجل القائمة في دليل األنشطة المختبرية.

استخدم أقالم التحديد إلعادة كتابة قائمة كلماتك باستخدام ألوان   .3

مختلفة وأشكال حرفية. استخدم 
المقص لقّص كل كلمة.

كّون مجموعة للكلمات التي تعتقد   .4

أنها ترتبط ببعضها. استخدم 
أنبوب الغراء لتثبيت الكلمات 

على ورقة ملونة.

فّكر في اآلتي

ما الكلمات التي استخدمتها لوصف األرض؟  .1

كيف يمكن مقارنة قائمتك مع قوائم الطالب اآلخرين؟  .2

ما األشياء التي تعتقد أنها تكّون األرض؟  .3

ماء
حيوانات

حي صخرة
األرض

معادن

هواءنباتات
تربةأكسجين

ثلج طاقة
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ما كوكب األرض؟
تعد السحب البيضاء السابحة في السماء واألرض الصلبة تحت قدميك 

أجزاًء من كوكب األرض. كذلك فإن المياه الموجودة في المحيطات 
واألسماك التي تعيش فيها تعد أجزاًء من كوكب األرض. فكوكب األرض 

أكثر من كونه كرة صلبة في الفضاء. فهو يتضمن جزيئات الهواء التي تطفوا 
بالقرب من حدود الفضاء الخارجي والصخور المنصهرة التي تتأجج في 

األعماق أسفل سطح األرض. 

فكوكب األرض معقد في تركيبه. لذا فقد قّسم العلماء كوكب األرض إلى 
أربعة أنظمة للمساعدة في فهم الكوكب بصورة أفضل. تحتوي األنظمة على 

مواد مختلفة وتعمل بطرق مختلفة لكنها تتفاعل جميًعا. فما يحدث في نظام 
واحد يؤثر على األنظمة األخرى.

الغالف الجوي
النظام الخارجي لألرض عبارة عن طبقة غير مرئية من الغازات التي 

تحيط بالكوكب. وعلى الرغم من أنه ال يمكنك رؤية الهواء، فيمكنك الشعور 
به عندما تهب الرياح. يهب الهواء المتحرك على شجرة في الشكل 1.

الغالف المائي
يقع أسفل طبقة الهواء النظام الذي يحتوي على مياه األرض. وتتحرك المياه 

من مكان إلى آخر مثل الهواء. بعض المياه مالحة وبعضها عذبة. تتدفق مياه 
األنهار العذبة إلى البحار والمحيطات المالحة مثل تدفق مياه النيل العذبة إلى 

البحر المتوسط، كما هو موضح في مثال آخر لجز الهاواي الشكل 2. الشكل 1 يف حني أنه ال ميكنك رؤية 
اهلواء، فإنه ميكنك رؤية قوته عندما 

حيرك األجسام.

قبل قراءة هذا الدرس، دوِّن ما تعرفه سابًقا في العمود األول. وفي العمود الثاني، دوِّن ما تريد أن تتعلمه. بعد 
االنتهاء من هذا الدرس، دوِّن ما تعلمته في العمود الثالث.

أكتشُف

ما تعلمتهما أريد أن أتعلمهما أعرفه

الوحدة 9  306
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الغالف الصخري
النظام التالي هو الجزء الصلب من األرض. فهو 
يحتوي على طبقة رقيقة من التربة تغطي مركًزا 

صخرًيا. ويعتبر حتى هذا الوقت أكبر أنظمة كوكب 
األرض. وبسبب صالبته فإن المواد في هذا النظام 

تتحرك أبطأ من الهواء أو المياه. لكنها تتحرك بالفعل، 
ومع مرور الزمن تبرز التضاريس ثم تختفي. وقد 

استغرق تكّون الوادي الموضح في الشكل 2 ماليين 
السنين.

الحياة على كوكب األرض
يطلق على نظام األرض الذي يحتوي على جميع 
الكائنات الحية الغالف الحيوي. توجد الكائنات 

الحية في الهواء والمياه والتربة. لذا، فالنظام الحيوي 
ليس له حدود مميِزة؛ هذا ألنه موجود داخل أنظمة 

كوكب األرض األخرى. تعد الكائنات الحية الموضحة 
في الشكل 2 جزًءا من الغالف الحيوي. ستتعلم 

المزيد عن الغالف الحيوي عند دراسة علوم الحياة 
أو األحياء. سيتناول ما تبقى من هذه الوحدة أنظمة 
كوكب األرض الثالثة التي تتكون من الكائنات غير 

الحية.

الشكل 2 اهلواء واملياه والصخور والكائنات احلية كلها جزء من األرض. 

1.  لماذا ال يحتوي الغالف الحيوي على حدود مميزة؟

 

التأكد من فهم النص
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الغالف الجوي
تسحب قوة جاذبية األرض جزيئات الغازات إلى طبقة محيطة بالكوكب. 
يشكل مزيج الغازات هذا طبقة حول األرض تسمى الغالف الجوي. يصبح 
الغالف الجوي أكثر كثافة كلما اقترب من سطح األرض وتقل كثافته عندما 
يبتعد عن األرض. ويعمل على الحفاظ على دفء األرض من خالل احتباس 

الطاقة الحرارية التي تأتي من الشمس والتي ترتد من سطح األرض. فإذا 
لم ينظم الغالف الجوي درجة الحرارة، لما وجدت الحياة على األرض بهذه 

الشكل. 

مما يتكون الغالف الجوي؟
يحتوي الغالف الجوي على مزيج من النيتروجين واألكسجين وكميات أقل من 

غازات أخرى. يوضح الرسم في الشكل 3 النسب المئوية لهذه الغازات. يعد 
النيتروجين أكثر الغازات شيوًعا، ويشكل حوالي 78% من الغالف الجوي. ويشكل 

األكسجين النسبة األكبر من الغازات المتبقية.

يطلق على الغازات األخرى اسم الغازات النزرة )trace gases( ألنها ال 
تشكل إال 1 % - نسبة ضئيلة جًدا - من الغالف الجوي. ومع ذلك فهي غازات 
مهمة. يساعد ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان وبخار المياه في تنظيم حرارة 

األرض. الحظ أن الشكل 3  توضح النسب المئوية للغازات في الهواء 
الجاف. كذلك يحتوي الغالف الجوي على بخار الماء. وتتراوح كمية بخار الماء 

في الغالف الجوي بصورة عامة من 0 إلى %4.

يحتوي الغالف الجوي على كميات قليلة من المواد الصلبة إلى جانب 
الغازات وبخار الماء. تطفو جسيمات الغبار مع الغازات وبخار الماء. أحياًنا 
يمكنك أن ترى هذه الجسيمات الضئيلة عندما ينعكس ضوء الشمس عليها 

عندما يشع خالل النافذة.

الغالف الجوي 
atmosphere يأتي أصل 

هذه الكلمة من الكلمة اليونانية 
atmos-، وتعني "بخار"؛ والكلمة 
اليونانية spharia، وتعني "غالف"

أصل الكلمة

الشكل 3 حيتوي اهلواء اجلاف على 
مزيج من الغازات. على الرغم من أن 

الغالف اجلوي يتكون بصورة أساسية من 
النيرتوجني واألكسجني، إال أن الغازات 

النزرة مهمة أيًضا.

2.  ما تركيب الغالف الجوي؟

التأكد من المفاهيم الرئيسة

M514-01C-MSS02-D.ai

21%
أُكسجين 78%

نيتروجين

(Ar) أرجون
(CO2) ثاني أكسيد الكربون
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أخرى
غازات
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طبقات الغالف الجوي
ال يتغير تركيب الغالف الجوي كثيًرا مع مرور الوقت. ومع ذلك 

تتغير درجة حرارة الغالف الجوي. تعمل الطاقة اإلشعاعية من 
الشمس على تسخين الغالف الجوي لألرض؛ ومع ذلك تمتص أجزاء 
مختلفة من الغالف الجوي طاقة الشمس أو تعكسها بطرق مختلفة. 
يوضح الخط األحمر في الشكل 4 التغيرات في درجة الحرارة كلما 

ازداد االرتفاع. وُتستخدم هذه التغيرات في درجة الحرارة للتفريق 
بين طبقات الغالف الجوي. 

التروبوسفير إذا سبق لك أن صعدت جباًل، فربما تالحظ أن 
درجة الحرارة تنخفض كلما ارتفعت ألعلى. يطلق على الطبقة 

الدنيا للغالف الجوي التروبوسفير وفيها تنخفض درجة الحرارة أثناء 
صعودك ألعلى من سطح األرض. جدير بالذكر أن الغازات تتدفق 

وتدور داخل طبقة التروبوسفير، مسببة التغيرات في الطقس. وعلى 
الرغم من أن التروبوسفير ال تمتد لمسافة بعيدة ألعلى، فهي تحتوي 

على معظم كتلة الغالف الجوي.

الستراتوسفير توجد فوق طبقة التروبوسفير طبقة الستراتوسفير. 
وال تدور الغازات الموجودة في طبقة الستراتوسفير على عكس 

الغازات في طبقة التروبوسفير. فهي أكثر استقراًرا وتشكل طبقات 
مستوية. يوجد داخل الستراتوسفير طبقة األوزون، وهي شكل 

من أشكال األوكسجين. تحمي طبقة األوزون سطح األرض من 
اإلشعاعات الضارة التي تأتي من الشمس. فهي تعمل كطبقة 

واقية من الشمس تحمي الغالف الحيوي. وبسبب أن طبقة األوزون 
تمتص اإلشعاعات الشمسية، فإن درجة الحرارة تزداد في طبقة 

الستراتوسفير.

الطبقات العليا توجد فوق الستراتوسفير طبقة الميزوسفير. 
تنخفض درجة الحرارة في هذه الطبقة، ثم تزداد مرة أخرى في 

الطبقة التي تليها، أال وهي طبقة الثيرموسفير. أما الطبقة األخيرة 
من الغالف الجوي لألرض فتسمى اإلكزوسفير. تحتوي هذه الطبقة 

على أقل كثافة من جزيئات الغاز. ويقع الفضاء الخارجي بعد طبقة 
اإلكزوسفير. 

C172-05A-MSS12-C.ai
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الشكل 4 ينقسم الغالف اجلوي إىل طبقات وفًقا 
للفروق يف درجة احلرارة.

4.  لّخص كيف تتغير درجة الحرارة 
كلما يزداد االرتفاع.

التأكد من فهم الشكل

اصنع كتاًبا صغيًرا مكوًنا من 4 أبواب 
 .1cm  مع شريط في المنتصف بطول

وقم بتسميته على النحو الموضح. 
استخدمه في ترتيب مالحظاتك حول 

أنظمة كوكب األرض.

C120-08A-MSS12

الغالف الجوي الغالف الحيوي

الغالف المائي الغالف األرضي

أنظمة كوكب األرض

3.  ما طبقات الغالف الجوي؟

  التأكد من المفاهيم الرئيسة
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الغالف المائي
تعد المياه أحد أكثر المواد انتشاًرا وأهمية على األرض. يطلق على النظام 

الذي يحتوي على جميع مياه األرض الغالف المائي. يخزن الجزء األكبر من 
المياه على سطح األرض، لكن يوجد بعض منه أسفل السطح أو داخل الغالف 

 km3 الجوي والغالف الحيوي. يحتوي الغالف المائي على أكثر من 1.3 مليار
من المياه. ال تتغير كمية المياه. لكن على غرار الغازات في الغالف الجوي، 
يتدفق الماء في الغالف المائي. يتحرك الماء من موقع آلخر مع مرور الزمن. 

كذلك يغير الماء من حالته. فيوجد على هيئة سائلة وصلبة وغازية على سطح 
األرض.

المحيط
يطلق العلماء على األماكن الطبيعية التي تخزن فيها المياه اسم الخزانات. 
يمثل المحيط العالمي أكبر خزان على األرض. على الرغم من أن المحيطات 
لها أسماء منفصلة، إال أنها جميًعا متصلة وتشكل محيًطا واحًدا كبيًرا. تتدفق 

المياه بحرية عبر المحيط العالمي. يوجد حوالي %97 من مياه األرض في 
المحيط، كما هو موضح في الشكل 5.

تذوب العديد من المعادن بسهولة في المياه. أثناء تدفقها في األنهار 
والخزانات الموجودة في باطن األرض باتجاه المحيط، تعمل المياه على 

إذابة المواد من الصخور الصلبة. تؤدي هذه المعادن المذابة إلى تحويل مياه 
المحيط إلى مياه مالحة. إن غالبية النباتات والحيوانات التي تعيش على 

اليابسة بما في ذلك البشر ال يمكنها استخدام المياه المالحة. فهم بحاجة إلى 
المياه العذبة للبقاء على قيد الحياة.

المياه العذبة

األنهار 2%
المستنقعات 11%

المياه المالحة
(المحيط) 97%

المياه العذبة 3%

البحيرات 87%

المياه الجوفية 20%
المياه  السطحية العذبة 1%

 القمم الجليدية واألنهار
الجليدية 79%

المياه  السطحية 
العذبة

إجمالي المياه 
على األرض

C120-01A

الشكل 5 توجد املياه يف الغالف املائي يف 
عدة خزانات متنوعة.

المياه العذبة freshwater المياه 
التي تحتوي على أقل من نسبة 

%0.2 من األمالح الذائبة

مراجعة المفردات

6.  أين توجد معظم المياه 
على كوكب األرض؟

التأكد من فهم الشكل

5.  كم تبلغ كمية المياه في الغالف 
المائي؟

التأكد من فهم النص
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البحيرات واألنهار
أقل من %1 من المياه العذبة يسهل الوصول إليها على سطح األرض. 

ويجب أن تستوفي هذه النسبة القليلة من إجمالي المياه على سطح األرض 
احتياجات البشر والكائنات األخرى التي تحتاج إلى المياه العذبة. يمد المطر 
والثلج البحيرات واألنهار بالمياه. تتحرك المياه في هذه الخزانات عبر دورة 

الماء أسرع من المياه المتجمدة في األنهار الجليدية والقمم الجليدية.

المياه الجوفية
يحتفظ الجليد والبحيرات واألنهار بحوالي %80 من المياه العذبة على 
األرض. فأين توجد النسبة المتبقية التي تبلغ %20؟ توجد أسفل األرض. 

يتسرب بعض المطر والثلوج إلى األرض وتتجمع في الشقوق الصغيرة 
والمساحات المفتوحة التي تسمى المساّم. المياه الجوفية المياه المخّزنة 
في الشقوق والمسام الموجودة أسفل سطح األرض. تتجمع المياه الجوفية 

في طبقات على غرار ما هو موضح في الشكل 6. يحصل العديد من 
األشخاص على المياه من خالل حفر اآلبار حتى تصل إلى هذه الطبقات من 

المياه الجوفية.

الجليديات
هل تعلم أن غالبية المياه العذبة في األرض متجمدة؟ يطلق على الجزء 

المتجمد من المياه على سطح األرض الجليديات. يوجد حوالي %79 من المياه 
العذبة على األرض في الجليديات. تتكون الجليديات من الثلوج واألنهار الجليدية 
والقمم الجليدية. يمكن تخزين المياه على هيئة ثلوج آلالف األعوام قبل انصهارها 

وتحويلها إلى مياه سائلة في خزانات أخرى.

رمالصخور متكسرة

جميع الفتحات دون 
مستوى المياه الجوفية 
مليئة بالمياه الجوفية.

 مستوى المياه
الجوفية

منطقة غير مشبعة

منطقة مشبعة

سطح اليابسة

سطح المياه

طبقة صخرية مائية

سطح اليابسة

ح اليابسة
سط

سطح اليابسة

سطح اليابسة

المياه الجوفية

الشكل 6 املياه العذبة يف البحريات 
واألنهار واألنهار اجلليدية مرئية على سطح 
األرض، لكن توجد كميات كبرية من املياه 

اجلوفية غري مرئية أسفل السطح.

7.  كم تبلغ كمية المياه في 
الغالف المائي؟

التأكد من المفاهيم الرئيسة
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الغالف الصخري
يسمى النظام األخير غير الحي لألرض بالغالف الصخري. الغالف 

الصخري الجزء الصلب من األرض. فهو يتضمن طبقة رقيقة من التربة 
ومواد الصخور المتفتتة مع الطبقات الكامنة من الصخور. تعد الصخور 

والتربة الموجودة على اليابسة وأسفل المحيطات جزًءا من الغالف 
الصخري.

المواد الموجودة في الغالف الصخري
يتكون الغالف الصخري من التربة والصخور والمعادن. وتتركب كل هذه المواد 

من جسيمات أصغر.

المعادن هل سبق أن رأيت خاتًما المًعا من الماس؟ يعد الماس أحد المعادن 
التي يتم التنقيب عنها ثم بعد ذلك يتم تقطيعها وتلميعها. المعادن هي 

مواد صلبة غير عضوية تتكون بطريقة طبيعية ولديها بنية بلورية وتراكيب 
كيميائية محددة.

لكي يتم اعتبار أي مادة معدًنا، يجب أن يكون لها كل الخصائص الخمسة 
المدرجة أعاله. على سبيل المثال، المواد التي يصنعها البشر ليست معادن 

ألنها لم تتكون بصورة طبيعية. كذلك المواد التي كانت كائنات حية فيما 
سبق، فهي مواد عضوية وال يمكن أن تكون معادن. يجب أن تكون المعادن 

صلبة، لذا فإن السوائل والغازات ليست من المعادن. ويجب أن تكون الذرات 
في المعادن مرتبة بنمط منظم ومتكرر. وأخيًرا، لكل معدن تركيب فريد 

يتكون من عناصر محددة. 

يتم التعرف على المعادن عن طريق خصائصها الفيزيائية، والتي تتضمن 
اللون و المخدش والصالدة واللمعان والشكل البلوري. المخدش هو لون 

مسحوق المعدن. على الرغم من أن بعض المعادن ذات ألوان مختلفة، إال أن 
لون المخدش واحد. تصف الصالدة مدى سهولة خدش المعدن. يصف اللمعان 

كيف يعكس المعدن الضوء. عادة ما تحتاج إلى اختبار العديد من الخواص 
للتعرف على المعادن. ويوضح الشكل 7 أمثلة على المعادن ذات الخواص 

المختلفة.

8.  ما أنظمة كوكب األرض؟

التأكد من المفاهيم الرئيسة

الشكل 7 للمعادن خواص خمتلفة. ملعدن 
الكوارتز املوضح على اليمني بنية بلورية 

مرئية. وملعدن األوليفني املوضح على 
اليسار لون اخضر شديد اللمعان.

الوحدة 9 الوحدة 3129   312

(l)M
ark A

. Schneider/Science Source; (r)©
José M

anuel Sanchis C
alvete/C

orb
is 

M
cG

raw
-H

ill Ed
uca

tio
n سة

س
حل مؤ

صا
ظة ل

حمفو
 ©

ف 
طبع والتألي

حقوق ال

https://edushare.moe.gov.ae/Uploads/Resources/1a1d8949-db0f-4026-84c7-576122c115dd/index.html


الصخور تمثل المعادن وحدات بناء الصخور. الصخور مواد صلبة 
طبيعية المنشأ تتكون من المعادن وتتكون في بعض األحيان من مواد أخرى 

كالمواد العضوية. يصنف العلماء الصخور وفًقا لكيفية تشكيلها. كما هو 
موضح في الشكل 8، توجد ثالثة أنواع رئيسة من الصخور: النارية والرسوبية 

والمتحولة. 

تتكون الصخور النارية عندما تبرد وتتصلب المعادن المنصهرة، التي تسمى 
الصهارة. عادة ما توجد الصهارة في أعماق باطن األرض، لكن أحياًنا تثور من 

البراكين وتتدفق على سطح األرض على هيئة حمم بركانية. لذا فالصخور النارية 
يمكن أن تتشكل في باطن األرض أو على سطحها. 

تتكون الصخور الرسوبية عندما تعمل القوى مثل المياه والرياح والجليد 
على تفتيت الصخور إلى قطع صغيرة تسمى الرواسب. وتعمل نفس هذه 

القوى على حمل وترسيب الرواسب في طبقات. تنضغط الطبقات السفلى 
من الرواسب ثم تلتصق مًعا بفعل مواد طبيعية لتشكل الصخور.

أما الصخور المتحولة فتتكون عندما تعمل درجات الحرارة المرتفعة والضغط 
داخل األرض على تحويل الصخور الحالية إلى صخور جديدة. الصخور ال 

تنصهر. لكن تتغير تراكيبها أو بنيتها.

أصُف

وّزع األفكار الرئيسة لهذا الدرس في هذا اإلطار.

الشكل 8 الديوريت )يف األعلى( صخرة 
بركانية. النيس )يف املنتصف( صخر متحول. 

الكنجلومريات )يف األسفل( صخر رسويب.
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األغلفة الداخلية لألرض
تتشكل البنية الداخلية لألرض على هيئة طبقات 
مثل طبقات البيضة المسلوقة. توجد ثالث طبقات 

أساسية للغالف األرضي كما هو موضح في الشكل 9. 
وعلى غرار البيضة، فإن كل طبقة من الغالف األرضي 

لها تركيب مختلف. 

القشرة الطبقة الخارجية الرقيقة من الغالف 
األرضي وهي أقل ُسمًكا بكثير من الطبقات الداخلية، 

وهي تشبه القشرة الموجودة على بيضة مسلوقة 
جيًدا. يطلق على هذه الطبقة الرقيقة من الصخور 

اسم القشرة. توجد القشرة أسفل التربة على القارات 
وأسفل المحيط. القشرة المحيطية أقل سماكة ولكن 

أكثر كثافة من القشرة القارية. يرجع السبب في 
ذلك إلى اختالف تراكيبها. تتكون القشرة القارية من 

الصخور النارية والرسوبية والمتحولة. وال تتكون القشرة 
المحيطية إال من الصخور النارية.

الوشاح الطبقة الوسطى واألكبر للغالف األرضي هي 
الوشاح. يتكون الوشاح من الصخور مثل القشرة، لكن 

صخور الوشاح أكثر سخونة وكثافة من صخور القشرة. 

ترتفع درجات الحرارة في أجزاء الوشاح إلى درجة 
تجعل الصخور تتدفق، وتشبه في ذلك إلى حد ما 

البالستيك المنصهر. 

اللب هو مركز األرض. إذا استخدمت بيضة مسلوقة 
جيًدا كنموذج لألرض، فسيمثل صفار البيض اللب. ال 

يتكون اللب من الصخور على عكس القشرة والوشاح. 
لكن يتكون في الغالب من معدن الحديد وكميات صغيرة 
من النيكل. ينقسم اللب إلى جزأين. الجزء الخارجي وهو 

عبارة عن سائل. والجزء الداخلي وهو عبارة عن كرة 
كثيفة من الحديد الصلب.

9.   ما هي مكونات الغالف الصخري و ما طبقاته؟

التأكد من المفاهيم الرئيسة

الشكل 9 تتضمن طبقات األرض 
الرئيسية القشرة والوشاح واللب.

اللب اخلارجي السائل

اللب الداخلي الصلب

الوشاح

الوشاح

قشرة قارية

قشرة حميطية

C122_11A_MSS12-A
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س
9.1	مراجعةالدر

1.  مم يتكون الغالف الجوي وما هي طبقاته؟

2.  كيف يتم توزيع المياه في الغالف المائي؟

3.  ما أنظمة كوكب األرض؟

4.  ما هي مكونات الغالف الصخري و ما طبقاته؟

تتكون األرض من أنظمة 
متفاعلة: الغالف الجوي 
والغالف المائي والغالف 

الجليدي والغالف األرضي 
والغالف الحيوي.

يتكون الغالف الجوي 
بصورة أساسية من الغازات 

ولديه بنية مكونة من 
طبقات. يتكون الغالف 

األرضي من الصخور 
والتربة والمعادن ولديه أيًضا 

بنية مكونة من طبقات.

غالبية المياه في الغالف 
المائي موجودة في 

المحيط العالمي.

تلخيص المفاهيم!
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أنظمة كوكب األرض

تفسير المخططات
ِصف كيف تتفاعل أنظمة كوكب األرض في   .8

الشكل الموضحة هنا؟

ص انسخ المخطط أدناه وقم باستكماله  لخِّ  .9

للتعرف على أنظمة كوكب األرض.

أنظمة كوكب 
األرض

التفكير الناقد
َضع فرضية تتفاعل وتتأثر أنظمة كوكب األرض   .10

مع بعضها البعض. ما الذي يمكن أن يحدث 
للغالف المائي المحلي والغالف األرضي إذا 

تسببت الظروف في التروبوسفير في سقوط 
األمطار لعدة أسابيع؟

 

استخدام المفردات
استخدم مصطلح الغالف الجوي في جملة.  .1

ز بين الغالف األرضي والغالف المائي. ميِّ  .2

عرِّف المعادن بأسلوبك الخاص.  .3

استيعاب المفاهيم الرئيسة
أيٌّ من أنظمة كوكب األرض يحتوي على   .4

الكائنات الحية؟
الغالف الحيوي  .B الغالف الجوي   .A 	

الغالف المائي  .D الغالف األرضي   .C 	

قارن بين طبقات الغالف األرضي وطبقات البيضة   .5

المسلوقة جيًدا.

م الخزانات في الغالف المائي وفًقا لكمية  نظِّ  .6

المياه. ابدأ بالخزان الذي يحتوي على أكبر كمية 
من المياه. 

ز بين أنظمة كوكب األرض وفًقا لحالة المادة  ميِّ  .7

الموجودة في كل نظام.
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استقصاء

س
الدر

 هل تتفاعل مجيع األنظمة؟  
تتحرك عاصفة من المحيط باتجاه 

اليابسة. تتالطم األمواج على الشاطئ. 
تتأثر كل أنظمة كوكب األرض بالعاصفة. 

كيف ستدخل المياه الموجودة في 
السحب في الغالف الجوي؟ كيف 

تتفاعل أنظمة كوكب األرض مع هذه 
العاصفة؟

دّون إجابتك في دليل 
األنشطة المختبرية.

تفاعالت أنظمة كوكب األرض 9.2
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 األسئلة الرئيسة
كيف توضح دورة الماء   •
تفاعالت أنظمة كوكب 

األرض؟
كيف يوضح الطقس   •

تفاعالت أنظمة كوكب 
األرض؟

كيف توضح دورة   •
الصخور تفاعالت 

أنظمة كوكب األرض؟

 المفردات
Vocab

water cycle    دورة الماء
evaporation        التبخر
transpiration         النتح
condensation     التكثيف

هطول األمطار 
precipitation              
weather           الطقس
climate              المناخ
rock cycle دورة الصخور

 uplift           دفع علوي

نشاط	استكشايف

كيف تتفاعل بعض أنظمة كوكب األرض؟
تتفاعل أنظمة كوكب األرض باستمرار مع بعضها. يف هذا النشاط، 

ستصنع منوذًجا لبعض التفاعالت الشائعة.

E. DISPOSAL M. BIOLOGICAL

F. EXTREME
TEMPERATURE

G. SHARP OBJECT

N. FUME

H. ELECTRICAL

O. IRRITANT

I. CHEMICAL

J. FLAMMABLE

A. GOGGLES

B. CLOTHING
PROTECTION

L. ANIMAL SAFETY

P. RADIOACTIVE

C. HANDWASHING K. OPEN FLAME

D. GLOVES
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D. GLOVES

	 اإلجراء

اقرأ وأكمل نموذج السالمة بالمختبر.  .1

ضع وعاًء بالستيكًيا على ورقة جريدة. في إحدى نهايات الوعاء،   .2

شّكل حوالي 5 أكواب من التربة حسب التضاريس التي ترغب بها.

أمسك مجفًفا للشعر بمسافة تبعد عن نموذج التضاريس بحوالي      .3

cm 20. باستخدام المجفف الذي تم ضبطه على وضع منخفض، 
سّلط الهواء على نموذج التضاريس لمدة دقيقة واحدة. احذر كي 
ال تدفع التربة خارج الوعاء. سّجل مالحظاتك في دليل األنشطة 

المختبرية.

استخدم زجاجة رذاذ، لرش المياه على التضاريس التي صنعتها.   .4

سجل مالحظاتك.

فّكر في اآلتي

كيف استخدمت المواد في هذا النشاط لصناعة نموذج ألنظمة   .1 

كوكب األرض؟

كيف يمكنك تحسين نموذجك؟ ما التغييرات التي ستجريها؟  .2

صف كيف تتفاعل أنظمة كوكب األرض في نموذجك.  .3
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دورة الماء
قرأت أن كمية المياه على األرض ال تتغير. فلقد وُجدت المياه التي تشربها 
على سطح األرض منذ فترات طويلة. فربما شرب أحد الديناصورات المياه 
التي تشربها اليوم منذ ماليين السنين. أو، ربما فاضت المياه في نهر متسبًبا 

في إغراق مدينة قديمة. كيف تتحرك المياه من مكان إلى مكان مع مرور 
الزمن؟

 دورة الماء الحركة المستمرة للمياه على سطح األرض وفوقها وأسفلها. 
حيث توفر الشمس الطاقة التي تحرك الماء من مكان إلى آخر. بينما 

يحدث هذا، يمكن أن تتغير حالة الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية 
أو الصلبة ثم تتحول مجدًدا إلى الحالة السائلة. يتطلب تغيير الحالة إما 
امتصاص أو فقدان للطاقة الحرارية. الشكل 10 يوضح كيفية امتصاص 

الطاقة خالل التبخر وإطالقها خالل التكثيف.

لو أن دورة الماء مستمرة، فليس لها بداية أو نهاية. سوف تبدأ استكشاف 
دورة الماء في أكبر خزان للغالف المائي وهو المحيط العالمي. 1.  ما مصدر الطاقة لدورة 

الماء؟

 

التأكد من فهم النص

الشكل 10 عندما تتغري حالة املياه من 
الغازية إىل السائلة، يتم إطالق طاقة 

حرارية. يتم امتصاص الطاقة احلرارية 
عندما تتحول املياه السائلة إىل خبار ماء.

C120-03A-MSS12

الماء السائل بخار الماء

تكثيف

التبخر

يتم إطالق طاقة حرارية

الطاقة الحرارية الممتصة

قبل قراءة هذا الدرس، دوِّن ما تعرفه سابًقا في العمود األول. وفي العمود الثاني، دوِّن ما تريد أن تتعلمه. 
بعد االنتهاء من هذا الدرس، دوِّن ما تعلمته في العمود الثالث.

أكتشُف

ما تعلمتهما أريد أن أتعلمهما أعرفه
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التبخر
عندما تشرق الشمس على أحد المحيطات، فإن المياه بالقرب من السطح 
تمتص الطاقة وتصبح أكثر دفًئا. وعندما يمتص جزيء واحد من الماء الطاقة، 

فإنه يبدأ في االهتزاز على نحو أسرع. وعندما يكون لديه طاقة كافية، فإنه 
ينفصل عن جزيئات الماء األخرى في المحيط. ويتصاعد في الغالف الجوي 
في صورة جزيء من الغاز ُيسمى بخار الماء. التبخر هو العملية التي يتحول 
فيها سائٌل ما مثل الماء إلى غاز. بخار الماء، مثل أي غاز في الغالف الجوي، 

غير مرئي.

النتح والتنفس
تشغل المحيطات معظم مياه األرض، لذلك تعد المصدر الرئيسي لبخار 

الماء. ولكن يتبخر الماء أيًضا من األنهار والبحيرات والبرك وحتى من التربة. 
تعد هذه المصادر باإلضافة إلى المحيطات مسؤولة عن 90 % من المياه التي 

تدخل الغالف الجوي. يتم إنتاج معظم النسبة المتبقية وهي 10 % بواسطة 
النتح. النتح هو العملية التي تطلق فيها النباتات بخار الماء من خالل 

أوراقها.

كما يأتي بعض بخار الماء من الكائنات الحية من خالل التنفس الخلوي. 
يحدث التنفس الخلوي في العديد من الخاليا، حيث يتم إنتاج الماء وثاني 

أكسيد الكربون خالل عملية التنفس الخلوي. عندما تتنفس الحيوانات، تطلق 
ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء من الرئتين إلى الغالف الجوي. توضح األسهم 

الزرقاء في الشكل 11 كيف يدخل بخار الماء إلى الغالف الجوي.

2.  ما مدى الشبه بين النتح 
والتنفس؟ وما أوجه 

االختالف بينهما؟

التأكد من فهم النص

الشكل 11 يتحرك املاء يف دورة املاء بني الغالف املائي والغالف اجلوي والغالف األرضي 
والغالف احليوي.

3.  ما العمليات التي يدخل 
خاللها بخار الماء إلى 

الغالف الجوي؟

التأكد من فهم الشكل

C173-04A-MSS12-A

ثلج

أمطار

هطول األمطار

يتكثف بخار الماء

المحيط

بحيرة النتح

 الجريان (المائي) 
السطحي

التبخر
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التكثيف
تذّكر أن درجة حرارة طبقة التروبوسفير تقل كلما زاد االرتفاع. لذا عندما 

يرتفع بخار الماء خالل طبقة التروبوسفير، يصبح أكثر برودة. كما أنه يفقد 
معظم طاقته الحرارية في النهاية ويتحول إلى الحالة السائلة. تسمى عملية 

تحويل الغاز إلى سائل باسم التكثيف. تتجمع قطرات الماء الصغيرة السائلة 
لتشكل قطرات أكبر. عندما تتجمع ماليين القطرات الصغيرة من الماء، 

تتكون السحب. 

هطول األمطار
وفي النهاية تصبح قطرات الماء في السحب كبيرة وثقيلة بما يجعلها 

تسقط على سطح األرض. تسمى الرطوبة الساقطة من السحب إلى سطح 
األرض بعملية هطول األمطار. يعد المطر والثلج من أشكال هطول 

األمطار.

تسقط أكثر من 75 % من المياه المتساقطة من السحب في المحيطات، 
بينما يسقط الباقي على اليابسة. تتبخر بعض هذه المياه وترجع إلى الغالف 
الجوي. تتدفق بعض المياه إلى البحيرات أو األنهار بينما يتسرب الباقي إلى 

التربة والصخور. 

تتحرك المياه باستمرار في دورة الماء بين الغالف المائي والغالف الجوي 
والغالف الحيوي والغالف األرضي. بينما تتدفق المياه عبر اليابسة فإنها 

تتفاعل مع التربة والصخور في الغالف األرضي. سوف تعرف المزيد عن تلك 
التفاعالت عندما تقرأ عن دورة الصخور.

 precipitation	هطول األمطار
مشتق من الكلمة الالتينية 

 praecipitationem، والتي تعني 

"فعل أو حقيقة الهطول بسرعة"

أصل الكلمة

مهارات رياضية
استخدام الصيغة

تسمى كمية بخار الماء في الهواء باسم كثافة البخار. تقارن الرطوبة النسبية كثافة البخار الفعلية الموجودة في الهواء بكمية 
بخار الماء الذي قد يحتويها الهواء عند درجة الحرارة الحالية. على سبيل المثال، يحتوي الهواء عند درجة حرارة C°15 على 

حد أقصى g/m3 12.8 من بخار الماء. إذا كان الهواء يحتوي على g/m3 10.0 من بخار الماء، فما هي الرطوبة النسبية؟

1. استخدام الصيغة:

 100 × (                      )  = الرطوبة النسبية

2. حل المعادلة.

 100 × (               )  = الرطوبة النسبية

%78.1 = 100 × 0.781  = الرطوبة النسبية

تمرين
يحتوي الهواء عند درجة حرارة C°0 على g/m3 4.85 من بخار الماء. افترض أن المحتوى الفعلي لبخار الماء هو 

g/m3 0.970. فما الرطوبة النسبية؟

4.  كيف تتفاعل أنظمة كوكب 
األرض في دورة الماء؟

التأكد من المفاهيم الرئيسة

10.0 g/m3

12.8 g/m3

الكثافة الفعلية للبخار
أقصى كثافة للبخار 
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التغيرات في الغالف الجوي
يتغير الغالف الجوي باستمرار. تحدث تلك التغيرات بشكل أساسي داخل 

طبقة التروبوسفير التي تحتوي على معظم الغازات في الغالف الجوي. 
تحدث بعض التغيرات خالل ساعات أو أيام. بينما تستغرق بعضها عقوًدا أو 

قروًنا. 

الطقس
عندما تستيقظ مبكًرا للذهاب إلى المدرسة في الصباح، فربما نظرت 
إلى خارج النافذة لتتحقق من الطقس. الطقس هو حالة الغالف الجوي 
في زماٍن معين ومكاٍن معين. يتغير الطقس بدرجة ما في معظم األماكن 

كل يوم. كيف يصف العلماء الطقس وتغيراته؟

وصف الطقس يستخدم العلماء عوامل متعددة لوصف الطقس 
كما هو موضح في الشكل 12. درجة حرارة الهواء: قياس متوسط 

كمية الطاقة التي تنتج عن حركة جزيئات الهواء. ضغط الهواء: القوة 
المبذولة من جزيئات الهواء في جميع االتجاهات. الرياح: حركة الهواء 

بسبب االختالفات في ضغط الهواء. الرطوبة: كمية بخار الماء في 
حجم معين من الهواء. من المرجح أن تتسبب الرطوبة العالية في تكوين 

السحب وسقوط األمطار. 

التفاعالت يتأثر الطقس بالحاالت التي يمر بها الغالف الجوي والغالف 
األرضي والغالف المائي. على سبيل المثال، تتخذ الكتالت الهوائية شكل 

خصائص المنطقة التي تتكون فوقها. لذلك تجلب الكتل الهوائية التي 
تتكون فوق محيٍط بارد هواًء رطًبا وبارًدا. باإلضافة إلى تلك التفاعالت، 
يوفر الغالف المائي معظم المياه لتكوين السحب وسقوط األمطار. توفر 

المياه االستوائية الدافئة الطاقة الحرارية التي تسبب األعاصير.

5.  كيف يوضح الطقس تفاعالت 
أنظمة كوكب األرض؟

التأكد من المفاهيم الرئيسة

الشكل 12 يصف العلماء الطقس 
مستخدمني درجة حرارة اهلواء والضغط 

وسرعة الرياح واجتاهها والرطوبة.

C120-04A-MSS12

النهار

ا غائم جزئيً

N 11 mph

69%
3 معتدل

مرتفع

54°F

فرصة الهطول
40%

الليل

أمطار

الرياح:
الرطوبة:

الرياح:
الرطوبة:

مؤشر األشعة فوق البنفسجية:

NE 10 mph

90%

منخفض

37°F

فرصة الهطول
80%
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المناخ
يمكن أن يتغير الطقس في المنطقة التي تعيش فيها كل يوم، ولكن تبقى 

أنماط الطقس هي ذاتها تقريًبا من فصل إلى فصل. على سبيل المثال، يمكن 
أن يختلف الطقس كل يوم في فصل الصيف. لكن بوجه عام، فإن الصيف 

دافئ. تسمى أنماط الطقس هذه باسم المناخ. المناخ هو متوسط نمط 
الطقس في منطقٍة ما على مدى فترة طويلة من الزمن. ولألرض العديد 
من األحوال المناخية. وتختلف األحوال المناخية جزئًيا بسبب التفاعالت 

بين الغالف الجوي وأنظمة كوكب األرض األخرى.

كيف يختلف الطقس عن المناخ؟  .6

التأكد من فهم النص

الجبال تذّكر أن درجة حرارة الهواء تقل كلما زاد االرتفاع. لذلك يصبح 
المناخ بالقرب من قمة الجبل أكثر برودة من المناخ بالقرب من قاعدة 

الجبل. وتؤثر الجبال أيًضا في كمية األمطار التي تستقبلها المنطقة—وهي 
ظاهرة تعرف باسم تأثير ظل المطر. كما هو موضح في الشكل 13، يرتفع 

الهواء الدافئ والرطب ويصبح بارًدا حيث يتحرك صعوًدا تجاه جانب الجبل 
المواجه للرياح. تتكون السحب وتسقط األمطار مما يضفي على هذا الجانب 
من الجبل مناًخا رطًبا. يستمر الهواء الذي أصبح جاًفا اآلن في التحرك فوق 

قمة الجبل وأسفل جانب الجبل الذي تأتي منه الرياح. ولهذا الجانب من 
الجبل غالًبا مناخ جاف.

التيارات المائية في المحيط يتسبب هبوب الرياح فوق المحيط في 
وجود تيارات سطحية في المياه. تشبه التيارات السطحية األنهار في 

المحيط، حيث تتدفق المياه بنمط يمكن التنبؤ به. وتنقل هذه التيارات 
الطاقة الحرارية في المياه من مكان إلى مكاٍن آخر. على سبيل المثال، يحمل 
تيار الخليج المياه الدافئة من المناطق االستوائية إلى شمال أوروبا مما يجعل 
مناخ شمال أوروبا أكثر دفًئا مما كان سيصبح عليه بدون تيارات المياه الدافئة 

هذه.

	يربد اهلواء الرطب على جانب  الشكل 13
اجلبل املواجه للرياح كلما ارتفعنا ألعلى. 

تسقط األمطار على هذا اجلانب من اجلبل 
مما يؤدي إىل مناخ رطب. يتسبب هذا يف 

هطول قليل لألمطار يف اجلانب الذي يأيت 
منه الرياح مما يؤدي إىل مناخ جاف.

pressure الضغط
	القوة  االستخدام العلمي

المبذولة على منطقٍة ما
	عبء التوتر  االستخدام العام

النفسي أو الجسدي

االستخدام العلمي مقابل االستخدام العام

7.  كيف يمكن أن تؤثر الجبال 
في كمية هطول األمطار 

التي تتلقاها منطقة ما؟

التأكد من فهم الشكل

التبريد والتبلور التجوية والتعرية

الدفع العلوي
قشرة قارية

الترسيب

درجات حرارة مرتفعة
وضغط مرتفع

التبريد والتبلور

االنضغاط والتماسك

التجوية والتعرية

قشرة محيطية

الوشاح

صخور رسوبية

صخور متحولة

صخور نارية

انصهار

C120-06A

درجات حرارة مرتفعة
وضغط مرتفع

صخور متحولة
الوشاح

C120-05A-MSS12

رياح مهب الريح (رطب) باتجاه الريح (جاف)

ظل األمطار
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دورة الصخور
تتحرك المياه في دورة الماء في جميع أنحاء الغالف 

المائي والغالف الجوي والغالف الحيوي والغالف األرضي. 
تعد دورة الصخور دورة طبيعية أخرى.  دورة الصخور 

هي سلسلة العمليات التي تنقل وتغير الصخور باستمرار 
إلى أشكال مختلفة. هذه الدورة كما هو موضح في 
الشكل 14 تحدث في الغالف األرضي ولكنها تتأثر 

بالتفاعالت التي تحدث بين أنظمة كوكب األرض األخرى.

وأثناء تنقل الصخور خالل دورة الصخور، يمكن أن 
تصبح صخوًرا نارية أو رسوبية أو متحولة. ويمكن أن 

تتحول الصخور أحياًنا لتصبح شيًئا آخر. فيمكن أن تتخذ 
الصخور شكل الرواسب أو صهارة ساخنة متدفقة. ومثل 

دورة الماء، فدورة الصخور ليس لديها بداية وال نهاية. 
تحدث بعض العمليات في هذه الدورة على سطح 
األرض بينما يحدث البعض اآلخر على أعماق داخل 

الغالف األرضي. 

التبريد والتبلور
كما هو موضح في الشكل 14، تقع الصهارة داخل 
الغالف األرضي. عندما تتدفق الصهارة على سطح 

األرض، ُتسمى بالحمم البركانية.  تتكون البلورات 

المعدنية عندما تبرد الصهارة أسفل السطح أو عندما 
تبرد الحمم البركانية فوق السطح. ويحّول هذا التبلور 

المواد المنصهرة إلى صخور بركانية.

الدفع العلوي
يمكن في النهاية ظهور الصخور التي تكونت على 

أعماق في باطن األرض على السطح. الدفع العلوي 
هو عملية تحّرك األجسام الكبيرة من مواد األرض 

إلى ارتفاعات أعلى. يتصل الدفع العلوي غالًبا ببناء 
الجبال. يمكن أن تتحرك الصخور المكونة في العمق 

تحت سطح األرض إلى أعلى حتى السطح بعد ماليين 
السنين من الدفع العلوي.

	بينما تتحرك الصخور ببطئ خالل دورة الصخور، فإنها  الشكل 14
تتغري من شكٍل إىل آخر.

8.  كيف يمكن أن تصل صخرة مدفونة في باطن األرض 

إلى السطح في النهاية؟

 

التأكد من فهم النص

التبريد والتبلور التجوية والتعرية

الدفع العلوي
قشرة قارية

الترسيب

درجات حرارة مرتفعة
وضغط مرتفع

التبريد والتبلور

االنضغاط والتماسك

التجوية والتعرية

قشرة محيطية

الوشاح

صخور رسوبية

صخور متحولة

صخور نارية

انصهار

C120-06A

درجات حرارة مرتفعة
وضغط مرتفع

صخور متحولة
الوشاح
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التجوية والتعرية
تتعرض الصخور على سطح األرض إلى الغالف الجوي والغالف المائي 

والغالف الحيوي. ُتفتت األنهار الجليدية والرياح واألمطار باإلضافة إلى 
األنشطة التي تقوم بها بعض الكائنات الحية في الصخور فتحولها إلى 

رواسب. تسمى هذه العملية باسم التجوية. في الشكل 14، تتضح التجوية 
في الجبال حيث تظهر الصخور على السطح بسبب الدفع العلوي. كثيًرا ما 

تكون تجوية الصخور إلى رواسب مصحوبة بالتعرية. تحدث التعرية عندما 
تنقل عوامل التعرية-الماء أو الرياح أو األنهار الجليدية-الرواسب إلى أماكن 

جديدة. 

الترسيب
تفقد عوامل التعرية طاقتها في النهاية وتبطئ أو تتوقف. عندما يحدث 
هذا، تترسب الرواسب المتآكلة أو تستقر في أماكن جديدة. يكّون الترسيب 
طبقات من الرواسب. تتكون طبقات كثيرة من الرواسب مع مرور الزمن. 

االنضغاط والتماسك
بسبب الترسيب الذي يحدث لطبقات كثيرة من الرواسب، تضغط أوزانها على 

الطبقات السفلية. وتنضغط الطبقات األكثر عمًقا. تتبلور المعادن المذابة في المياه 
المحيطة بين حبيبات الرواسب وتؤدي إلى تماسك الرواسب مع بعضها البعض. 

وينتج عن االنضغاط والتماسك صخور رسوبية.

process العملية	
(اسم) ظاهرة طبيعية تتسم 

بتغيرات تدريجية بحيث تؤدي 
 إلى نتيجة معينة

مفردات أكاديمية

كيف تحصل عملية االنضغاط؟  .9

التأكد من فهم النص

التبريد والتبلور التجوية والتعرية

الدفع العلوي
قشرة قارية

الترسيب

درجات حرارة مرتفعة
وضغط مرتفع

التبريد والتبلور

االنضغاط والتماسك

التجوية والتعرية

قشرة محيطية

الوشاح

صخور رسوبية

صخور متحولة

صخور نارية

انصهار

C120-06A

درجات حرارة مرتفعة
وضغط مرتفع

صخور متحولة
الوشاح
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درجة الحرارة العالية والضغط
تتكون الصخور المتحولة عندما تتعرض الصخور إلى درجة حرارة عالية 
وضغط. ويحدث هذا عادًة في العمق تحت سطح األرض. يمكن أن تصبح 

الصخور النارية والرسوبية وحتى المتحولة صخوًرا متحولة جديدة. بعد ذلك 
يجلب الدفع العلوي الصخور إلى السطح. هناك تتفتت الصخور وتستمر في 

التحرك خالل دورة الصخور.

تحدث معظم التفاعالت بين الغالف األرضي والغالف المائي والغالف 
الجوي على سطح األرض. يغير الغالف الجوي والغالف المائي الصخور 

في الغالف األرضي، وبالمقابل يغير الغالف األرضي أنظمة كوكب األرض 
األخرى. على سبيل المثال، تصل الطاقة من الشمس إلى األرض. ويعكس 

سطح األرض الطاقة التي تتسبب في تسخين الغالف الجوي.

هذه مجرد أمثلة قليلة لمختلف التفاعالت بين أنظمة كوكب األرض. 
لقد قرأت عن أربع أنظمة مختلفة لألرض في هذه الوحدة. ولكن كما 
يوضح الشكل 15، تتفاعل األنظمة وتعمل مًعا كنظام واحد متحد -هو 

كوكب األرض.

	كوكب األرض نظام موحد مكون من أربعة أنظمة فرعية متفاعلة مع بعضها. الشكل 15

اصنع كتاًبا هرمًيا واكتب عليه 
بالطريقة الموضحة. استخدم 

الكتاب لتنظيم مالحظاتك على 
تفاعالت أنظمة كوكب األرض بما 

في ذلك دورة الماء ودورة الصخور 
والطقس.

مطويايت

10.  كيف تتفاعل أنظمة كوكب 
األرض في دورة الصخور؟

 

التأكد من المفاهيم الرئيسة

التبريد والتبلور التجوية والتعرية

الدفع العلوي
قشرة قارية

الترسيب

درجات حرارة مرتفعة
وضغط مرتفع

التبريد والتبلور

االنضغاط والتماسك

التجوية والتعرية

قشرة محيطية

الوشاح

صخور رسوبية

صخور متحولة

صخور نارية

انصهار

C120-06A

درجات حرارة مرتفعة
وضغط مرتفع

صخور متحولة
الوشاح

الغالف اجلوي:
الطبقات الغازية احمليطة باألرض

الغالف املائي:
املياه املوجودة على األرض

الغالف الصخري:
جسم األرض الصلب بأكمله

الغالف احليوي:
مجيع الكائنات احلية على األرض

C122-28A-MSS12-A

C120-09A-MSS12

 تفاعالت أنظمة
كوكب األرض

دورة الماء
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طموح زايد يعانق الفضاء
 كان للشيخ زايد، طيب اهلل ثراه، رؤية واهتمام بقطاع 

 الفضاء، وربما حلم أن يكون لإلمارات رواد فضاء، 
 والحلم أصبح حقيقة، وكلمات الشيخ زايد وطموحه 

تحققت اليوم.

 في 12 إبريل 2019، أعلن مركز محمد بن راشد 
 للفضاء عن اختيار هزاع المنصوري ليكون رائد 

 الفضاء األساسي في َمهمة االنطالق إلى محطة 
 الفضاء، ليصبح أول إماراتي يذهب إلى الفضاء 

 وثالث رائد فضاء عربي يذهب إلى محطة الفضاء 
 الدولية. وقضى المنصوري ثمانية أيام على متن 
 محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة فضاء روسية، 

 ونقلته مركبة "سويوز إم إس 15" التي انطلقت من 
 محطة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان بتاريخ 

 25 سبتمبر 2019، وعاد على متن المركبة 
"سويوز إم إس 12" يوم3 أكتوبر 2019. 

ومن خالل اختياره كرائد فضاء أساسي وفي إطار اتفاقية مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء 
الروسية روسكوسموس في الجمهورية الروسية االتحادية لتدريب رواد الفضاء اإلماراتيين، خضع المنصوري 

لتدريبات في "مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء" في مدينة النجوم في روسيا تحضيرًا لمهمة 
الذهاب إلى محطة الفضاء الدولية. ونفذ رائد الفضاء، هزاع المنصوري، 16 تجربة علمية بالتعاون مع 

وكاالت فضاء عالمية منها الروسية روسكوسموس، ووكالة الفضاء األوروبية "إيسا"، بينها 6 تجارب على متن 
محطة الفضاء الدولية لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم اإلنسان في الفضاء مقارنة بالتجارب التي 
أجريت على سطح األرض، ودراسة مؤشرات حالة العظام، واالضطرابات في النشاط الحركي، والتصور 

وإدراك الوقت عند رائد الفضاء، 
إضافة إلى ديناميات السوائل في 

الفضاء، وأثر العيش في الفضاء على 
البشر.

حلم زايد تحقق.

     رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي.
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وفي إنجاز غير مسبوق، سجل رائد الفضاء اإلماراتي، هزاع المنصوري، أول جولة تعريفية مصورة باللغة العربية 
لمحطة الفضاء الدولية؛ حيث شرح مكونات المحطة واألجهزة والمعدات الموجودة على متنها، إضافة إلى نبذة عن 
حياة رواد الفضاء اليومية على متن المحطةفي فيديوهات قصيرة، إضافة إلى األنشطة التي يقوم بها رواد الفضاء، 

وتسجيل يومياته لمدة 15 دقيقة كل يوم.

قال هزاع المنصوري عند عودته من المحطة: "أتمنى لو كان الشيخ زايد بيننا لقلت له: عيال زايد حققوا حلمك 
الذي بدأ منذ أربعين سنة، وعانقوا الفضاء ".

هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي.

الصورة التي إلتقطها الرائد هزاع لإلمارات من المحطة الفضائية الدولية.

وتتضمن المهمة العلمية تجارب تخص المدارس في دولة 
اإلمارات ضمن مبادرة العلوم في الفضاء التي أطلقها مركز 

محمد بن راشد للفضاء؛ شاركت في إجرائها على األرض 
حوالي 16 مدرسة من الدولة بوجود رائد الفضاء اإلماراتي 
هزاع المنصوري في المرحلة األولى، الذي سيقوم بإجرائها 

في بيئة منعدمة الجاذبية تقريبًا على متن المحطة لمقارنة 
النتائج. وستسهم هذه التجارب في رفد المناهج اإلماراتية 

بمواد علمية جديدة تكون نتاج المهمة األولى المأهولة 
لإلمارات إلى الفضاء.
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ص	المفاهيم!
خي
تل

ص	المفاهيم!
خي
تل

ملخص بصري

س
9.2 مراجعةالدر

1.  كيف توضح دورة الماء تفاعالت أنظمة كوكب األرض؟

2.  كيف يوضح الطقس تفاعالت أنظمة كوكب األرض؟

3.  كيف توضح دورة الصخور تفاعالت أنظمة كوكب األرض؟

تلخيص المفاهيم!

C173-04A-MSS12-A

ثلج

أمطار

هطول المطر

يتكثف بخار المياه

المحيط

بحيرة

 الجريان (المائي) 
السطحي

التبخر

تتحرك المياه باستمرار 
في دورة الماء بين الغالف 

المائي والغالف الجوي 
والغالف األرضي والغالف 

الحيوي.

يتأثر الطقس والمناخ 
بالتفاعالت بين الغالف 
الجوي وأنظمة كوكب 

األرض األخرى. 

تتغير الصخور باستمرار 
في دورة الصخور من 

شكل إلى آخر.
C120-05A-MSS12-BC120-06A-A
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تفاعالت أنظمة كوكب األرض

تفسير المخططات
م المعلومات انسخ المخطط أدناه وقم  نظِّ  .7

بتعبئته. عّرف العمليات الخاصة بدورة الماء.

    دورة الماء

التفكير الناقد
م نموذًجا يوضح التفاعل بين نظامين من  صمِّ  .8

أنظمة كوكب األرض.

قّيم يوجد بعض البنزين المسكوب في الطريق.   .9

فهل تشكل الملوثات مشكلة للغالف المائي؟ 
علل إجابتك سواء بنعم أم ال.

استخدام المفردات
ز بين الطقس والمناخ. ميِّ  .1

عرِّف دورة الماء بأسلوبك الخاص.  .2

العملية التي تغير الماء السائل إلى بخار ماء هي   .3

استيعاب المفاهيم الرئيسة
أي مما يلي مثال للتفاعل بين الغالف الجوي   .4

والغالف األرضي؟
التنفس	  .A 	

تيارات المحيط  .B 	

العواصف  .C 	

التجوية  .D 	

ص قّدم تلخيًصا عن دورة الصخور. اذكر  لخِّ  .5

معلومات عن العمليات وأنواع الصخور والتفاعالت 
مع أنظمة كوكب األرض.

قارن بين كيفية تأثير الغالف المائي على   .6

الطقس وكيفية تأثيره على المناخ.

مهارات رياضية

تبلغ كثافة بخار الماء في الهواء عند درجة حرارة   .10 

 g/m3 ،20°C 8.65. وتبلغ أقصى كمية 

 لكثافة بخار الماء عند درجة الحرارة المذكورة 
g/m3 17.3. ما المقصود بالرطوبة النسبية؟
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 المفردات
Vocab

ملخص المفاهيم الرئيسة

حدة
دليل الدراسة9الو

الفكرة	الرئيسة
كوكب األرض نظام موحد يمكن عمل نموذج له عن طريق تقسيمه إلى أربع أنظمة فرعية 

متفاعلة هي: الغالف الحيوي والغالف الجوي والغالف المائي والغالف األرضي.

water cycle       دورة الماء
evaporation           التبخر
transpiration            النتح
condensation        التكثيف
precipitation   هطول األمطار
weathe               الطقس
climate                 المناخ
rock cycle    دورة الصخور
uplift                دفع علوي

biosphere   الغالف الحيوي
atmosphere     الغالف الجوي
hydrosphere    الغالف المائي
groundwater    المياه الجوفية
geosphere  الغالف الصخري
mineral                 المعادن
rock                    الصخور

C120-05A-MSS12

رياح مهب الريح (رطب) باتجاه الريح (جاف)

ظل األمطار

أنظمة كوكب األرض 	9.1
تتكون األرض من الغالف احليوي، والغالف اجلوي، والغالف املائي،   •

والغالف األرضي.
حيتوي الغالف اجلوي على بنية ذات طبقات تتضمن الرتوبوسفري والسرتاتوسفري   •

وامليزوسفري والثريموسفري واإلكزوسفري. وهي تتكون من النيرتوجني واألوكسجني 
والغازات النزرة.

توجد املياه على األرض يف احمليطات   •

والبحريات واألنهار وعلى هيئة ثلوج 
ومياه جوفية. كما توجد كميات 

قليلة من املياه يف الغالف اجلوي 
والغالف احليوي.

يتكون الغالف األرضي من الرتبة   •

واملعادن والصخور. ولديه بنية 
مكونة من طبقات تتضمن القشرة 

والوشاح واللب.

	تفاعالت أنظمة كوكب األرض 	9.2
توضح دورة املاء كيف تتحرك املياه بني خزانات الغالف املائي والغالف اجلوي   •

والغالف األرضي والغالف احليوي.
يتأثر الطقس واملناخ بتنقالت املياه والطاقة بني الغالف اجلوي والغالف األرضي   •

والغالف املائي.
دائًما ما يتغري شكل الصخور بينما تتحرك خالل دورة الصخور.   • 

تعد العمليات مثل التجوية والتعرية أمثلة للتفاعالت بني أنظمة كوكب األرض.
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مطويايت
استخدام املفرداتمشروع الوحدة

1  أحد أنظمة كوكب األرض الذي حيتوي على كل الكائنات 
احلية هو ___________________ .

2 استخدم مصطلح املعادن يف مجلة. 

3 مّيز بني الصخور واملعادن.

4  تسمى أحوال الغالف اجلوي يف وقت حمدد ومكان حمدد 
باسم ___________________ .

5 عّرف مصطلح الدفع العلوي بأسلوبك اخلاص.

2  مّيز بني التكثيف وهطول األمطار.

ربط املفردات باملفاهيم الرئيسة
قم بنسخ خريطة املفاهيم هذه واستخدم املفردات من الصفحة السابقة الستكمال خريطة املفاهيم.

قم بتجميع مطويات الدرس كما هو موضح إلعداد 
مشروع الدرس. استخدم املشروع ملراجعة ما تعلمته يف 

الوحدة. هذه 

1516

التعريةالتجوية13 14

خالل عمليات خالل عمليات

1217

أنظمة كوكب	األرض

تتفاعل يف

711 9

الرتسيب

10

هو خليط من الغازات 
اليت حتيط باألرض. 

حيتوي على مجيع الكائنات 
احلية.

هو اجلزء الصلب من 
األرض.

حيتوي على مياه 
األرض  اجملمدة.

8
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 تفاعالت أنظمة
كوكب األرض
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	دليل الدراسة  الوحدة	9

	حيتوي على مجيع 
مياه األرض.

M
cG

raw
-H

ill Education سسة
صالح مؤ

ظة ل
حفو

© م
ف 
طبع والتألي

حقوق ال

333 الوحدة 9 دليل الدراسة	 	



9 مراجعة

استيعاب المفاهيم الرئيسة
أي مما يلي خاصيتان من خصائص المعادن؟  .1

صناعية وعضوية  .A 	
سائلة وغازية  .B 	

حية وغير عضوية  .C 	
صلبة وطبيعية  .D 	

ما الغازات الرئيسية المكونة للغالف الجوي؟  .2

ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء  .A 	
النيتروجين وثاني أكسيد الكربون  .B 	

النيتروجين واألكسجين   .C 	
األكسجين وبخار الماء  .D 	

أي الخزانات يجمع أكبر كمية من المياه العذبة؟  .3

الجليد  .B المياه الجوفية   .A 	
األنهار  .D البحيرات   .C 	

يوضح الرسم التخطيطي التالي دورة الماء. أي   .4
األرقام يمثل هطول األمطار؟

C173-04A-MSS12-C

3
2

4
1

2  .B  1  .A 	
4  .D  3  .C 	

في أي طبقة من طبقات الغالف الجوي يتكون   .5
الطقس؟

الميزوسفير  .B الغالف المائي   .A 	
التروبوسفير   .D الستراتوسفير   .C 	

ما الذي يحتويه الغالف المائي؟  .6

النباتات   .B الهواء   .A 	
المياه  .D التربة    .C 	

يوضح الرسم التخطيطي التالي طبقات الغالف   .7
الجوي. إلى أي طبقة يشير السهم؟

C172-05A-MSS12-D
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الميزوسفير  .B التروبوسفير    .A 	
اإلكزوسفير  .D 	الستراتوسفير  .C 	

ما الطبقة الوسطى للغالف الصخري؟  .8

القشرة  .B اللب الداخلي    .A 	
اللب  .D الوشاح    .C 	

. تصنف الصخور طبًقا إلى   .9

التكوين.  .B اللون.	   .A 	
التركيب.  .D الحجم.	  .C 	

التفكير الناقد
أعِط مثااًل لكيفية تأثير دورة الماء على دورة   .10

الصخور.

أنشئ وضح كيف يمكنك إنشاء حدائق زجاجية   .11
تحاكي أنظمة كوكب األرض.

صّمم: صمم جهاًزا لتحويل المياه المالحة إلى   .12
ماء عذب في ضوء ما تعلمته عن دورة المياه.
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مراجعة على الوحدة

قوِّم كيف يؤثر الغالف الصخري على الكائنات   .13
الحية التي تعيش في المحيط؟ 

استنتج كيف يمكن أن يتغير توزيع المياه العذبة   .14
على األرض في حالة انخفاض درجات الحرارة 

السطحية؟

قيًّم العالقة بين التجوية والتعرية. كيف تعمل   .15
العمليات سوًيا لتغيير سطح األرض؟ كيف يمكن 
أن يتغير سطح األرض في حالة حدوث إحدى 

هذه العمليات فقط؟

ط يعرض الرسم التخطيطي التالي مسار  بسِّ  .16
صخرة واحدة في دورة الصخور. ما المصطلحات 

التي يفتقدها الرسم التخطيطي؟ استخدم 
المصطلحات لشرح كيفية تغير الصخور.

 التجوية
والتعرية

 االنضغاط
والتماسك

C120-11A-MSS12

 الحرارة
والضغط

االنصهار

 التبريد
والتبلور

?

?

?

الفكرة	الرئيسة
كيف يمكن أن تصف األرض لطالب أصغر سًنا؟   .18

ما أنظمة كوكب األرض التي تراها في الشكل؟   .19
ما الذي يحتويه كل نظام؟

335 الوحدة 9 مراجعة	 	

استخدام الصيغة
استخدم البيانات في الجدول التالي لإلجابة على األسئلة 

.20 - 22

(C°) درجات الحرارة
 الحد األقصى لكثافة البخار

(g/m3)

10 9.4

24 23.0

30 30.4

درجة الحرارة الحالية C°24، وكثافة بخار الماء في   .20
الهواء g/m3 5.75. ما بالرطوبة النسبية؟

يحتوي الهواء عند درجة حرارة C°30 على   .21 
g/m3 22.8 من بخار الماء. ما بالرطوبة النسبية؟

في ضوء البيانات الموضحة بالجدول، ما العالقة بين   .22
درجة الحرارة وكمية بخار الماء الذي يحتويها الهواء؟

مهارات رياضية

C
hris C

lose/G
etty Im

ages	
M

cG
raw

-H
ill Education سسة

صالح مؤ
ظة ل

حفو
© م

ف 
طبع والتألي

حقوق ال

17.  اكتب تقريًرا عن أنواع الصخور واستخداماتها.

 

الكتابة في العلوم
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TIMSS	ال	يحاكي	متعدد	من	االختيار
أي من أنظمة كوكب األرض تتضمن القشرة    1

والوشاح واللب؟
الغالف الحيوي   B الغالف الجوي    A 	
الغالف المائي   D الغالف الصخري	  C 	

ما نسبة المياه العذبة من ماء األرض؟   2
3%   B 	 1%  A 	

 97%  D   79%  C 	

استخدم الجدول أدناه لإلجابة على السؤال 3.

C172-05A-MSS12-E.ai
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الرتوبوسفري
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السرتاتوسفري

امليزوسفري

الثريموسفري
اإلكزوسفري

تمتص طبقة األوزون في األرض اإلشعاع الشمسي    3
لحماية الغالف الحيوي. أي طبقة من طبقات 

الغالف الجوي تتضمن طبقة األوزون؟
B  B 	A  A 	
D  D 	C  C 	

4  في أي عملية تغادر المياه الغالف المائي ويدخل 
الغالف الجوي؟

الترسيب   B التكثيف	   A 	
هطول األمطار    D التبخر     C 	

يوصف الغالف الصخري بأنه الجزء الصلب    5
لألرض، فما هو الجزء السائل؟

اللب الداخلي    B القشرة     A 	
اللب الخارجي    D الوشاح     C 	

استخدم الشكل التالية لإلجابة على السؤال 6.

C120-06A-B
أي من العمليات تحدث في المنطقة المحاطة   6

بالدائرة في هذه الشكل؟
التكثيف   A 	
الترسيب   B 	

هطول األمطار   C 	
النتح   D 	

أي من العمليات تقوم بتدوير الماء من الغالف    7
الحيوي إلى الغالف الجوي؟  

التكثيف  A 	
الترسيب   B 	

هطول األمطار    C 	
النتح   D 	

سّجل إجاباتك في ورقة اإلجابة التي يسلمها لك معلمك أو في ورقة إجابة خارجية.



337 الوحدة 9 تدريب على االختبار املعياري	

تدريب على االختبار المعياري

هل	تحتاج	الى	مساعدة؟

إذا	أخطأت	في	السؤال......

اذهب	الى	الدرس	...

ما التتابع الذي يوضح بدقة العمليات التي تكّون    8
الصخور الرسوبية؟

االنضغاط  التماسك  االنصهار A

التعرية  الثوران البركاني  التجوية B

C الثوران البركاني  التبريد  التبلور

التجوية  التعرية  الترسيب  D

استخدم الرسم التخطيطي أدناه لإلجابة على 
السؤال 9.

M514-01C-MSS02-E.ai

78%
21%

78%

1%

أي من الغازات ممثل بالجزء المظلل على    9
المخطط البياني؟ 

ثاني أكسيد الكربون   A
النيتروجين    B
األكسجين    C
بخار الماء   D

	أسئلة	ذات	إجابات	مفتوحة	تحاكي
TIMSS ال

وضح المسار الذي تسلكه صخرة بركانية في دورة    10
الصخور. ابدأ وانته بصخرة بركانية.

 استخدم الشكل التالية لإلجابة على السؤالين 11 
و12.

C120-05A-MSS12-A

استخدم الشكل لتوضيح اختالف الطقس على    11
الجانبين األيسر واأليمن للجبال.

وضح طريقة تفاعل الغالف المائي والغالف الجوي    12
والغالف الصخري إلنتاج تأثير ظل المطر المبين 

في الشكل.

ربما شرب أحد الديناصورات الماء التي تشربها    13
اليوم منذ ماليين السنين. اشرح كيف يمكن هذا.

14  وضح طريقة تفاعل الغالف المائي والغالف الجوي 
والغالف الحيوي والغالف الصخري في دورة 

الصخور لتشكيل الصخور الرسوبية. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2
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