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َمُة َمُةالُمَقدِّ الُمَقدِّ

َأحد  َوَكون  يتَها  َهمِّ أِلَ َوَتحديثَها  التَّعِليِم  َمناِهِج  بَِتطويِر  السعوديِة  العربيِة  المملكِة  اِهتماُم  َيأتِي 
على  َتركُز  ُمتطوَرٍة  ٍة  َتعِليميَّ َمناِهَج  “إِعداُد  هَو:   )2030( السعوديِة  العربيِة  المملكِة  ُرؤيِة  اِلتزاماِت 

ِة”. خصيَّ الَمهاراِت اأَلساِسيِة بِاإلَضافِة إلى َتْطويِر الَمواهِب َوبناِء الشَّ
ِة السعوديِة )2030( َنحَو  ف الرابِِع ااِلبتدائِي َداعًما لِرؤَيِة الَمملكِة العربيَّ َويأتِي ِكتاُب الُعلوِم لِلصَّ
َعٍة،   ُمَتنوِّ ِخَياَراٍت  ِوْفَق  الَجيِد  التَّعِليِم  ُفَرِص  َعبَر َضَماِن ُحصوِل ُكلِّ ِطفٍل َعلى  التَّعِليِم  ااِلْستِْثَماِر في 

ْعِليِم. ِم َوالتَّ َعلُّ ِة التَّ ئِيس َوالِمْحَوِري ِفي َعَمِليَّ وُر الرَّ الِِب ِفيه الدَّ بَِحيُث َيُكوُن لِلطَّ
ما  أحدِث  إلى  يستنُد  فاعٍل،  تربويٍّ  وتنظيٍم  ٍق،  بأسلوٍب مشوِّ الكتاِب  ُمحتَوى  وقْد جاَء عرُض   
ِم، وبما يتناسُب مَع  توصلْت إليِه البحوُث في مجاِل إعداِد المناهِج الدراسيِة بما في ذلَك دورُة التعلُّ
بيئِة وثقافِة المملكِة العربيِة السعوديِة واحتياجاتِها التعليميِة في إطاِر سياسِة التعليِم في المملكِة العربيِة 

السعوديِة.
الِب على تنفيِذها، مراعيًة  عِة المستوى، تتَّسُم بقدرِة الطُّ  كذلَك اشتمَل المحتوى على أنشطٍة متنوِّ
َة المعبِّرَة  وَر التَّوضيحيَّ ِة بينهْم، إضافًة إلى تضميِن المحتوى الصُّ في الوقِت نفِسِه مبدَأ الفروِق الفرديَّ
الَّتي تعكُس طبيعَة الوحدِة أِو الفصِل، مَع تأكيِد الكتاِب في وحداتِِه وفصولِِه ودروِسِه المختلفِة على 

تنويِع أساليِب التقويِم.
َوَتْنِمَيُة  َوالَعَمِل،  ْفِكيِر  التَّ ِفي  َة  الِعْلِميَّ َة  الَمنهِجيَّ الِِب  الطَّ اِْكتَِساِب  َة  َأَهميَّ الِكَتاِب  َفلسَفُة  َدْت  َوأكَّ  
َوِر،  ِقَراَءُة الصُّ َوِمنَها:  لَِنْعَمَل"،  ُم  "َنتعلَّ َمْبَدأ ُرؤَيِة )2030(  َأْيًضا  ُيَعزُز  َوبَِما  ِة،  َوالِعْلِميَّ ِة  الَعقِليَّ َمَهاَراتِِه 
سُم وعمُل النَّماذِج، باإلضافِة إلى تأكيِدها على ربِط المعرفِة بواقِع حياِة  ُة والرَّ والكتابُة والقراءُة العلميَّ

ِة والفنِّ والمجتمِع. حَّ الِب، ومْن ذلَك ربُطها بالصِّ الطَّ
ُمُه  َق الجميَع لما فيِه خيُر الوطِن وتقدُّ َة منُه، وأْن يوفِّ َق الكتاُب األهداَف المرجوَّ  واللَه نسأُل أْن يحقِّ

وازدهاُرُه.  



päÉjƒàëªdG oáªFÉb

5

pAÉª∏©dÉc oπªYCG

١٠  ةُ ريقةُ العلميَّ الطَّ
١٨  ةُ المهاراتُ العلميَّ

٢٢  páeÓ s°ùdG oäÉª«∏©J

oás«ëdG oäÉbƒ∏îªdG:≈dhC’G oIóMƒdG

٢٤       
٢٦  :الخاليا o∫ shC’G o¢SQ sódG

٣٦  :المالحظةُ päGQÉ¡ªdG ≈∏Y oõ«côàdG

٣٨  ةِ :»fÉتصنيفُ المخلوقاتِ الحيَّ qãdG o¢SQ sódG

·٤٨ :á«ª∏Y IAGôbالمد األحمر

٥٠  لِ ونموذج االختبارِ مراجعةُ الفصلِ األوَّ

٥٤    
٥٦  ةُ :الحيواناتُ الالفقاريَّ o∫ shC’G o¢SQ sódG

٦٤  :التصنيف päGQÉ¡ªdG ≈∏Y oõ«côàdG

٦٦  ةُ :»fÉالحيواناتُ الفقاريَّ sãdG o¢SQ sódG

·٧٥ :äÉ«°VÉjôdGh Ωƒ∏©dGحماية الحيوانات

٧٦  :أجهزةُ أجسامِ الحيواناتِ oådÉãdG o¢SQ sódG

٨٤  اءِ؟ لِ فِي المَ نَقُّ ى التَّ يُورَ علَ ل الطُّ جُ رْ دُ األَ يْفَ تُسـاعِ :AÉª∏©dÉc πªYCGكَ

٨٦  مراجعةُ الفصلِ الثَّاني ونموذج االختبارِ
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oá s«Ä«ÑdG oáª¶fC’G : oá«fÉ qãdG oIóMƒdG

٩٦      
٩٨  ةِ مةٌ في األنظمةِ البيئيَّ :مقدِّ o∫ qhC’G o¢SQ sódG

١٠٦  :التوقعُ päGQÉ¡ªdG ≈∏Y oõ«côàdG

١٠٨   ةِ :»fÉالعالقاتُ في األنظمةِ البيئيَّ qãdG o¢SQ sódG

·١١٨ :á«ª∏Y áHÉàcصداقةُ الحشرةِ والشجرةِ

١٢٠  ةِ راتُ في األنظمةِ البيئيَّ :التَّغيُّ oådÉ qãdG o¢SQ sódG

·١٣٠ :á«ª∏Y IAGôbالمحافظة على الحياة الفطرية

١٣١  مراجعةُ الفصلِ الثَّالثِ ونموذج االختبارِ

١٣٧    
١٣٨  أجهزةُ جسمِ اإلنسانِ
١٤٦  المصطلحاتُ



َدِلْيُل الأُ�ْسَرِة7

اأَْوِلَياُء الأُُموِر الِكَراِم:
اأَْهًل َو�َصْهًل ِبُكْم..... 

اِء.  َرا�ِصيُّ ُمْثِمًرا َوُمِفيًدا، َلُكْم َوِلأَْطَفاِلُكم الأَِعزَّ َناأُْمُل اأَْن ُيَكوَن َهَذا الَعاُم الدِّ
نهدف في تعليم مادة )العلوم( اإلى اإك�صاب اأطفالنا المفاهيم العلمية، ومهارات القرن الحادي والع�صرين، 

والقيم التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، لذا ناأمل منكم م�صاركة اأطفالكم في تحقيق هذا الهدف.
و�صتجدون في كل وحدة درا�صية اأيقونة خا�صة بكم كاأ�صرة للطفل/ الطفلة، في بع�صها ر�صالة تخ�صكم 

ون�صاط يمكن لكم اأن ت�صاركوا اأطفالكم في تنفيذه.

 

�ْصَراِك االأُ�ْصَرِة ِفي اْلِكَت�ِبِ ْن�ِصَطِة اإِ ِميِن اأَ ِفْهِر�ُس َت�صْ

   

رقم ال�صفحةنوع الن�صاطالوحدة/الف�صل

3٨تهيئة الف�صل: اأ�صرتي العزيزةالأوىل/الأول
104ن�صاط اأ�صريالثانية/الثالث



 



ِة رهٍط، هَي واحدٌة مْن اثن� ع�صــرة  هــٌة برك�نيــٌة يف َحــرَّ ُفوَّ
� يف اململكِة العربيِة ال�صعوديِة. حقاًل برك�نيًّ

اأعمُل كالعلماِءاأعمُل كالعلماِء



يوج��ُد ف��ي المملك��ِة العربي��ِة ال�ص��عوديِة معال��ُم مختلف��ٌة ت��دلُّ علَ��ى ح��دوِث 
رٍة في الما�ص��ي، فما الذي يحدُث ف��ي باطِن الأر�ِض  ن�ص��اطاٍت بركاني��ٍة متك��رِّ

لي�صبَِّب هذِه الن�صاطاِت البركانيَة؟

اأعمُل كالعلماِءاأعمُل كالعلماِء

ُة ُةالطريقُة العلميَّ الطريقُة العلميَّ

10 ُة ِريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ



م�ذا تعرُف عِن الرباكنِي؟
لماذا تعدُّ بع�ُض الجباِل بركانيًَّة؟ 	
ماذا يحدُث عنَدما يثوُر البركاُن؟ 	
لماذا تحتوي بع�ُض ال�صخوِر البركانيِة على فجواٍت؟ 	

كيَف يجُد العلماُء الإجاباِت عْن هذِه الأ�صئلِة؟
الجيولوج��ي عال��م يدر���ض م��ا يح��دث ف��ي باط��ن الر���ض وعلى �ص��طحها. عم��رو وفي�ص��ل جيولوجي��ان يعملن 
في هيئة الم�ص��احة الجيولوجية ال�ص��عودية ويهتمان بدار�ص��ة البراكين كما يريدان معرفة المزيد عن اأ�ص��باب 

حدوثها .

عمٌرو يدر�ُض الرباكنَي يف مواقِعها الطبيعيِة يف امليداِن

في�صٌل يدر�ُض الرباكنَي يف املخترِب

ُة ِريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ 11



م�ذا يعمُل العلم�ُء؟
تنتشــُر البراكيُن في المملكِة العربيِة السعوديِة عَلى 
هيئِة حزاٍم واســٍع يمتدُّ من جنوِب المملكِة العربيِة 
. وفي هَذا  السعوديِة إلى الشــماِل والشماِل الغربيِّ
الحزاِم َتظهــُر معالُم مختلفٌة للبراكيِن، منَها الجباُل 

اُت. هاُت البركانيُة والَحرَّ والُفوَّ

ُة ريقُة العلميَّ الطَّ
ــاِن فــي علِم  الباحثــاِن عمــٌرو وفيصــٌل مختصَّ
البراكيَن.  الجيولوجيا، ويريداِن أْن يعرَفا ما يسبُِّب 
ريقِة العلميَّـــِة لإلجابِة عِن  بَعا ُخطواِت الطَّ وقــِد اتَّ
ـُة مجموعٌة مَن العملياِت  ريقُة العلميَّ األسئلِة. فالطَّ
يقوُم بَها العلماُء لإلجابِة عن األسئلِة التي تساعُدهم 
ِة. وخطواُت  بيعيَّ الطَّ واهِر والمعالِم  الظَّ على تفسيِر 
ِة  ِة ُترشدُ الباحثيَن والعلماَء إلى كيفيَّ ريقِة العلميَّ الطَّ
بــُع العلماُء جميَع  القياِم باالســتقصاِء، وقــْد ال َيتَّ
خطواِت الطريقِة العلميِة بالتسلسِل نفِسه كلَّ مرٍة.

ِة ال�صاقِة غرَب المدينِة المنورِة  نْت هذِه الجباُل في َحرَّ تكوَّ
ب�صبِب ن�صاطاٍت بركانيٍة متكررٍة.

الطريقُة العلميُة

األحُظ

اأ�ص�اأُل

اأك��ّوُن فر�صيًة

اأخترُب الفر�صيَة

النت�ئُج تدعُم 
الفر�صيَة

اأ�صتنتُج / اأ�ص�أُل

نت�ئُج
َة تع�ر�ُس الفر�صيَّ

12 ُة ِريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ



ًة ُن فر�صيَّ اأكوِّ
1 اأطرُح العديَد مَن الأ�صئلِة التي تفتِّ�ُض عِن 

بِب، وتبداأُ ب�ِ )لماذا(؟ ال�صَّ
��راِت  المتغيِّ بي��َن  علق��اٍت  ع��ْن  2  اأبح��ُث 

ِة. المهمَّ
3  اأقترُح تف�صيراٍت ممكنًة لتلَك العلقاِت.

اختباُرها. يمكُن  التَّفسيراِت  أنَّ  ُد  أتأكَّ  ←

�صي�غُة الفر�صي�ِت 
ُة جملٌة  الفرضيَّ ًة.  َنا فرضيَّ الباحثاِن عمٌرو وفيصٌل كوَّ
يمكــُن اختباُرهــا لإلجابِة عْن ســؤاٍل مــا. وكانْت 
ُتهمــا: إذا زادْت كميــُة الكلوِر فــي الصهارة،  فرضيَّ

زادِت الفجواُت في الصخوِر البركانيِة.

عمٌرو وفي�صُل يريداِن معرفَة �صبِب وجوِد فراغ�ٍت 
في بع�ِس ال�صخوِر البرك�نيِة.

طرُح االأ�صئلِة
بعــُض المناطِق فــي باطــِن األرِض فيَها صخوٌر 
ى الصهارة. وقْد نتجِت البراكيُن عِن  منصِهرٌة تســمَّ
اندفــاِع الصهارة مْن باطِن األرِض نحَو الســطِح. 
عنَدما تصُل الصهارة الســاخنُة إلى سطِح األرِض 
ُل نوٌع مَن الصخوِر الناريِة  ُب، ويتشــكَّ تبرُد وتتصلَّ

ى الصخوَر البركانيَة أِو السطحيَة.  يسمَّ

قاَم الباحثاِن عمٌرو وفيصــٌل بجمِع عيناِت صخوٍر 
ِة الشــاقِة غرَب المدينــِة المنورِة،    بركانيــٍة مْن َحرَّ
ووجــَدا أنَّ في بعِضها عدًدا كبيــًرا مَن الفجواِت، 

بيَنما يكاُد يخُلو بعُضها اآلخُر مَن الفجواِت. 

تســاَءَل الباحثاِن: ما الِذي يسبُِّب وجوَد الفجواِت 
في بعِض أنواِع الصخــوِر البركانيِة؟ إنَّهما يعرفاِن 
أنَّ الصهارة عنَدما تصُل إلى سطح األرِض، ينبعُث 
منها بخاُر الماِء والكلــوُر وموادُّ أخَرى. كما َأّنهما 
اعاِت  عاِن أْن يكوَن ســبَب الفجواِت خروُج ُفقَّ يتوقَّ
الغاِز الموجودِة في الصهارة الساخنِة عنَد وصولِها 
إلى ســطِح األرِض، ومنها غاُز الكلــوِر. فالمتغيُر 
ُر عامٌل  المراُد اختباُره إًذا هــَو غاُز الكلوِر. والمتغيِّ

ُره في نتائِج التجربِة. ُر تغيُّ يؤثِّ

ُة ِريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ 13



�ِتهْم؟ كيَف يختبُر العلم�ُء فر�صيَّ
هــْل يمكُن للباحَثْيــِن عمٍرو وفيصــٍل أْن ُيجرَيا 
: ال؛ وبدَل  بحَثهما داخَل البركاِن؟ لعلَّ اإلجابـــةَ
ذلَك ُيجِري العلمــاُء أبحاَثهْم في المختبِر عادًة. 
ويســتخدُم العلماُء في المختبــِر أدواٍت إلنتاِج 
ضغٍط وحرارٍة ُيماثــالِن الضغَط والحرارَة داخَل 

القشرِة األرضيِة.

َة اختب�ُر الفر�صيَّ
لكْي يختبَرا فرضيَّتهما يحتاُج الباحثاِن إلى جمِع 
ِة؛ وذلَك بإجراِء عدٍد مَن التَّجارِب. التَّجربُة  األدلَّ
ِة أْو  اختباٌر عمليٌّ يمكُن مْن خاللِِه إثباُت الفرضيَّ

رفُضها.

تخطيُط االإجراءاِت
مُت مــْن َقْبُل أنَّ العلماَء يكتبوَن خطواِت  لقْد تعلَّ
َن  إجراِء تجاربِهم بشــكٍل واضــٍح؛ وذلَك ليتمكَّ
اٍت عديدًة. وإذا  اآلخروَنَ مْن إعادِة التَّجربِة مــرَّ
ُة  تائُج متشــابهًة كانــِت البراهيُن واألدلَّ كانِت النَّ
قويَّةً. وفــي تجربِة هذيِن الباحثيــِن كاَن الكلوُر 
المستقلُّ  والمتغيُر  الوحيَد.  المستقلَّ  َر  المتغيِّ هَو 
ُر في النتائِج أْو يتسبَُّب فيها،  هَو المتغيرُّ الذي يؤثِّ
ــُمُ فيِه. ومعظُم التَّجــارِب َتختبُر  ويمكُن التحكُّ
ًرا مستقالًّ واحًدا، ولضماِن ذلَك يحاوُل  عادًة متغيِّ
الباحثوَن والعلماُء ضبَط المتغيِّراِت األخَرى الَّتي 

تائِج. ُر في النَّ قْد تؤثِّ

اإلى  الكلوِر  ي�صيُف في�صٌل كمياٍت متفاوتًة من 
عيناِت ال�صخوِر.

أخترُب الفرضيَة
1 أفّكُر في أنواِع البياناِت المختلفِة التي يمكُن   

استعماُلها الختباِر الفرضيِة .

2 أختاُر أفضَل طريقٍة لجمِع هذِه البياناِت.

 أنّفُذ تجربًة في المختبِر. 	

 أالحُظ الظواهَر والمعالَم الطبيعيَة )عمل  	

ميداني(.

 أعمُل نموذًجا )باستخداِم الحاسوِب (. 	

ُذها. 3 أضُع ُخّطًة لجمِع هذِه البياناِت وأنفِّ

ُد مْن إمكانيِة إعادِة خطواِت العمِل.    أتأكَّ
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جمُع البي�ن�ِت
َ عمرو  بعَض الصخــوِر وطحنَها، ووضَعها في  فتَّت
ماٍء ثم وضَع الناتَج في كبسوالٍت فلزيٍة صغيرٍة، كما 
يَّاٍت مختلفًة مــنَ الكلوِر إلى كلٍّ منها، ما  أضاَف َكمِّ
عدا كبســولًة واحدًة لْم ُيِضْف إليها الكلوَر باعتباِرها 
عينًة ضابطًة. ثمَّ أغلَقها بإحكاٍم، ووضَع الكبسوالِت 
 ، داخَل وعاٍء أســطوانيٍّ مصنوٍع مــَن الكروِم القويِّ
ا داخَل األســطوانِة  غِط تدريجيًّ وبدَأ في زيــادِة الضَّ
ليرفــَع درجَة الحرارِة ويصَل بهــا إلى ما يقارُب 10 
أضعــاِف درجِة حرارِة فرِن الخبــِز، وترَكها في هذِه 
الظروِف أســبوًعا. ثم قاَم بتبريِد األسطوانِة وفتِحها، 
دَة بالمجهــِر، وقاَم بعدِّ  خوَر المبــرَّ ثمَّ الحــظَ الصُّ
َل القراءَة، ثمَّ قاَم بإجراِء  الفجواِت الموجودِة، وسجَّ

ِد مْن صحِة النتائِج. التَّجربِة في وقٍت آخَر، للتأكُّ

يتمُّ تفتيُت ال�صخور اإلى قطٍع �صغيرٍة لإجراِء 
التجارِب علَيها في المختبِر.

عينٌة مْن �صخٍر بركانيٍّ يظهُر فيها فجواٌت.
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1 2العيِّنُة  3العيِّنُة  العّينُة 

ن�ِت    مق�رنُة العيِّ

عيناٌت مَن ال�صخوِر كَما �صاهَدها الباحثاِن تحَت المجهِر.

جدوُل البياناِت
الحرارِةالمحاولُة غُطدرجُة  لضَّ اعاُتالكلوُرا الفقَّ

ال يوجُد 0 %200مل بار920 ˚س1

قليلٌة0.٨ %200مل بار920 ˚س2

عديدٌة0.9 %200مل بار920 ˚س3

اأحلُِّل البي�ن�ِت
ٍط  ��ُم البيان��اِت ف��ي جدوٍل اأْو �ص��كٍل اأْو مخطَّ 1  اأنظِّ

اأْو مجموعِة �صوٍر.

ُتظه��ُر  لعلَّه��ا  البيان��اِت  اأنم��اِط  ع��ْن  2  اأبح��ُث 

ها في بع�ٍض. ُر بع�صُ ًة يوؤثِّ متَغيِّراٍت مهمَّ

ُد مْن مراجعِة البياناِت عْن طريِق  ← أتأكَّ
أخَرى. مصادَر  مْن  ببياناٍت  مقارنِتها 

كيَف يحلُِّل العلم�ُء البي�ن�ِت؟
عنَدمــا جمــَع الباحثــاِن البيانــاِت قاَما بتســجيِل 
َة الكلوِر  يَّ ال كمِّ ٍة متناهيٍة، كما ســجَّ مالحظاتِهما بدقَّ
المنطِلِق مْن كلِّ كبســولٍة، وقاَمــا بوصِف كلِّ قطعِة 
ٍة، ثمَّ قاَما بعدِّ الفجــواِت الموجودِة فيها  صخــٍر بدقَّ

ما البياناِت في جدوٍل.  باستخداِم المجهِر، ثّم نظَّ

البحُث عِن االأنم�ِط
تائِج الَّتي حصَل عليها  يبيُِّن الجدوُل المجاوُر بعَض النَّ
الباحثاِن؛ حيُث أجَرَيا 50 تجربًة. وقِد استغرقْت كلُّ 
تجربٍة أســبوًعا مَن العمِل، أْي أنَّ البحَث اســتغرَق 
ال مْن خالِل  منهما حواَلْي ســنٍة كاملٍة. ولقــْد توصَّ
ٍة  يَّ خوِر الَّتي تحتِوي على كمِّ تائِج إلى أنَّ عيِّنةَ الصُّ النَّ
ا العينُة  أكبَر مــَن الكلوِر فيها عدُد فجواٍت أكبــُر. أمَّ

الضابطُة الخاليُة مَن الكلوِر فلم يكْن فيها فجواٌت.

ت�صحيُح االأخط�ِء
ومَع ُمِضــيِّ الوقِت قــاَم عمٌرو وفيصــٌل بمراجعِة 
إجراءاتِهــم، وقد تبيَّــَن لهم أنَّ تجارَبهم تســيُر في 
المســاِر الصحيِح. وفي حالِة العثوِر على أيِّ أخطاٍء 
فإنَّ ذلَك ُيضيُِّع فرصَة اســتخداِم البيانــاِت بطريقٍة 
صحيحٍة. لذلَك فإنَّ اكتشاَف أخطاٍء يستدِعي إعادَة 

التجارِب مْن جديٍد.
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كيَف ي�صتنتُج العلم�ُء؟
َر الباحثاِن مــا إذا كانْت نتائُجهم تدعُم  يجُب أن يقرِّ
فرضيَتهــم أم ال. لذلــك فُهمــا يقارنــاِن نتائَجهما 
بنتائِج الدراســاِت التي ُأجرَيْت على براكيَن أخَرى 
فــي المملكِة العربيِة الســعوديِة أو في العالِم، وهذِه 
المقارنُة تســمُح لهــِم بالوصوِل إلى اســتنتاجاٍت 
َل الباحثاِن مــَن المقارنِة إلى أنَّ  صحيحٍة. لقْد توصَّ

زيادَة كميِة الكلوِر تزيُد عدَد الفجواِت في الصخِر. 

ا قد ال تدعُم  ُل إليها العلماُء تجريبيًّ تائـُج الَّتي يتوصَّ النَّ
َة. وفي هذِه الحالِة يسأُل العلماُء: لماذا؟ وقْد  الفرضيَّ
يلجؤوَن إلى إعادِة التَّجربِة بطريقٍة أخرى. وقْد تكوُن 
الفرضيَّـةُ غيَر صحيحٍة، وعندئٍذ يلجؤون إلى صياغِة 

ٍة بديلٍة. فرضيَّ

ُل  التوا�صُ
أعدَّ عمٌرو وفيصــٌل تقريًرا يضمُّ نتائــَج تجاربِهما؛ 
بُع  ليتباداَل نتائَجهما، ويقارناها مع باحثِيَن آخِريَن. ويتَّ
كثيٌر مَن العلماِء هــذِه الطريقَة في تباُدِل المعلوماِت 

وتوصيِلها إلى الناِس لالستفادِة منها.

طرُح اأ�صئلٍة جديدٍة
َل إليها العلماُء إلى أسئلٍة  ي النتائُج التي توصَّ قد تؤدِّ
جديــدٍة؛ فقْد أراَد عمــٌرو وفيصٌل معرفــَة الغازاِت 
األخَرى التي توثِّرُ في حجــمِ االنفجاراِت وإذا كاَن 

للكلوِر األثُر في حدوِث االنفجاراِت البركانيِة؟

وماذا يحدُث عنَدما ينفجُر البركاُن؟

ُث واأكتُب ُر واأتحدَّ اأفكِّ

1 ما أهميُة الطريقِة العلميِة للعلماِء؟

2  ما األسئلُة األخرى عِن البراكيِن التي قْد أفكُر فيها؟ 

ِق. أختاُر سؤااًل منها، وأضُع له فرضيًة قابلًة  للتحقُّ

3  ماذا يعمــُل العلماُء إذا كانِت البيانــاُت ال تتَّفُق  مَع 

الفرضيَِّة؟

يتبادُل عمٌرو وفي�صٌل نتائَجُهَما مَع باحثيِن اآخريِن.

اأ�صتنتُج
ُد  م��ا اإذا كان��ِت البياناُت  تدع��ُم فر�صيَّتي  1  اأح��دِّ

ْو ل تدعُمه��ا. اأ

2  اإذا كان��ِت النَّتائ��ُج غي��َر وا�صحٍة اأعي��ُد التَّفكيَر 

ًة  ��ِة، ثمَّ اأ�صُع خطَّ ف��ي طريق��ِة اختب��اِر الفر�صيَّ

جديدًة.

��ى اأ�ص��ارَك الآخريَن فيها. ُل النَّتائ��َج حتَّ 3  اأ�ص��جِّ

ُد دائًما مْن طرِح األسئلِة. أتأكَّ  ←
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املالحظاُت

ُك دودُة الأر�ِض؟ كيَف تتحرَّ

ماذا يحدُث عنَد مل�ِسها؟

ودِة؟ كيَف تتغرُي بيئُة الدُّ

الجداوُل طريقٌة من��صبٌة 
لتنظيِم البي�ن�ِت ←

ي�صتخدُم العلماُء المتغيراِت في اأثناِء تجارِبهم. ←

الكت��اِب  ه��ذا  ف�ص��وِل  ف��ي  تج��ُد  �ص��وَف 
اأن�ص��طًة لبن��اِء المه��اراِت العلمي��ِة. ه��ذِه 
الأن�ص��طُة �صوَف ت�ص��اعُدك على اكت�صاِب 
المه��اراِت التي تحت��اُج اإليها لكْي ت�صبَح 

عاِلًما.

ُر ُد األشياَء الَّتي تضبُط أْو تغيِّ أحدِّ راِت.  اأ�صتخدُم المتغيِّ
 نتائَج التَّجربِة.

الحجِم،  إليجاِد  المناسبَة  األدواِت  أستخدُم  اأقــيــ�ــُس. 
مِن، والكتلِة، والوزِن، ودرجِة الحرارِة. والمسافِة، والزَّ

العمليَّاِت  ُأجري  ثمَّ  البياناِت،  أرتُِّب  االأرقــ�َم.  اأ�صتخدُم 
البياناِت. لتفسيِر  واطرح(  وأِضْف،  )عّد،  َة  الحسابيَّ

جمعُتها  الَّتي  المعلوماِت  مَن  أستفيُد  البي�ن�ِت.  ُر  اأف�صِّ
ؤاِل أْو في حلِّ مشكلٍة، أو مقارنِة النتائِج. لإلجابِة عِن السُّ

الحقائِق  مَن  لــديَّ  َن  تكوَّ ا  ممَّ فكرًة  ُن  ــوِّ أك اأ�ــصــتــنــتــُج. 
والمالحظاِت. 

المعلوماِت.  في  اآلخريَن  أشارُك  اأتوا�صُل. 
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20 ميِم َمَهارُة التَّ�صْ

العلـــــــوُم والتقنـــــــيُة
مهــــ�رُة الت�صمـــيِم

عنَدما يشعُر العلماُء بوجوِد مشــكلٍة، يجُب أْن َيبحُثوا عْن 
حلٍّ لها. في بعِض األحياِن يجُب أْن َيبتِكروا َحالًّ جديًدا، وفي 
أحياٍن أخرى يجُب أْن يعّدُلوا حلواًل اســتخدمت سابًقا لحل 

مشاكل مشابهة.

←اأتعّلُم
كيَف يمكُننِي تصميُم جســٍر؟ أســتخدُم مهــارَة الت�صمي��ِم؛ 

. لمساعدتِي على تصميِم الحلِّ

 ١ أحدُد المشكلَة وأِصُفها.

لكْي أحلَّ المشــكلَة، يجُب أْن أفهَمها. كْم ســيكوُن طوُل 
َلُه؟ الجسِر؟ وما الوزُن الذي يجُب أْن يتحمَّ

.  ٢ أقترُح الحلَّ

َن الحلُّ الذي سأقترُحُه المعلوماِت الالزمَة  يجُب أْن يتضمَّ
لحلِّ المشكلِة. أحّدُد الموادَّ الالزمَة، والوقَت المطلوَب لحلِّ المشكلِة.

 3 أبني نموذًجا.

النمــوذُج عبارٌة عــْن مقياٍس صغيٍر أْو نســخٍة مصّغرٍة طبَق األصِل لجســٍم، 
ويستخدُم المهندسوَن المعماريوَن النماذَج الختباِر تصاميِمهْم.

 ٤ أختبُر التصميَم وأراجُعُه.

عنَدما أقّيُم تصميِمي، أطرُح األسئلَة التاليَة:
هْل يعمُل التصميُم بشكٍل جيٍد؟ 	
؟ 	 هْل تؤدِّي التغييراُت في التصميِم إلى إجراِء تحسيناٍت في الحلِّ

.  5 أفّسُر الحلَّ

ها. معظُم التصاميــِم ال تكوُن صحيحًة تماًما  في النهايِة أتواصُل حوَل كيفيِة حلِّ المشــكلِة أْو ســبِب عدِم حلِّ

ُد الم�صكلَة اأحدِّ

ُم النموذَج واأبنيِه اأ�صمِّ

اأختبُر النموذَج

النموذُج
 يحلُّ الم�صكلَة

النموذُج يحتاُج
 اإلى تح�صيٍن

الع�صُف الذهنيُّ لحلِّ الم�صكلِة

اأ�صارُك الآخريَن في ت�صميِمي

هند�صُة مهارِة الت�صميِم



ميِم21 َمَهارُة التَّ�صْ

ُن الصوَر  عنــَد تنفيِذها في المرِة األوَلى. أعرُض تصميِمي أماَم مجموعٍة؛ لمناقشــتِِه أْو كتابِة تقريٍر حوَلُه، يتضمَّ
والرسوَم واألشكاَل.

←اأجّرُب
الموادُّ الالزمُة شريٌط الصٌق، ماصاُت عصيٍر مشابُك ورٍق، ورُق كرتوٍن، أشرطٌة 

مطاطيٌة، قطُع نقٍد فلزيٍة، كأٌس بالستيكيٌة، أعواُد تنظيِف األسناِن أِو األذِن.

 ١ أســتخدُم مهارَة الت�صميِم لبناِء الجسِر مْن موادَّ شــائعِة االستخداِم في غرفِة 

    متٍر. 
2

. أبنِي الجســَر بيَن مقعديِن أْو بيَن كتابيِن، وأجعــُل طوَلُه حواَلْي    1 _  الصفِّ
َل الجسُر كأًسا بالستيكيًة تحتِوي على 20 قطعَة نقٍد فلزيًة. يجُب أْن يتحمَّ

 ٢ أرســُم الشكَل الذي سيظهُر عليِه الجســُر قبَل بدِء بنائِِه. أضَع أسماَء الموادِّ 

المستخدمِة في بناِء الجسِر.

 3 أقوُم ببناِء التصميِم.

 ٤ أختبُر تصميِمي. هْل يحتمُل الجســُر الكأَس البالستيكيَة التي تحتِوي على 

القطِع النقديِة؟

 5 إذا لْم يحتمِل الجسُر الكأَس، أقوُم بإعادِة تصميِمِه، واختباِره مرًة أخَرى.

.  6 أشرُح تصميِمي لبقيِة الطالِب في الصفِّ

←اأطبُق
 ١ كيَف أحّســُن تصميِمي للجسِر؛ حتَّى يستطيَع تحّمَل كأٍس تحتِوي على 40 

قطعَة نقٍد؟

 ٢ أقارُن بيــَن الصعوباِت أِو المشــكالِت التــي أواِجُههــا والصعوباِت أِو 

ُد ما إذا كاَن هناَك مشكالٌت مشتركٌة أْم ال. المشكالِت التي يواِجُهها زمالئِي. أحدِّ

ا؟. ا، لماذا ُيعدُّ بناُء نموذٍج للجسِر أمًرا مهمًّ  3 إذا كنَت تنّفُذ جسًرا حقيقيًّ

 ٤ كيَف يمكُننِي استخداُم مهارِة التصميِم في حلِّ مشكلٍة مْن واقِع الحياِة؟

 5 أبحُث في جســوٍر تمَّ بناُؤها منُذ مدٍة. كيَف تغّيرْت تصاميُم الجســوِر؟ ما 

أهميُة الجسوِر في حياِة الناِس؟



يف الزياراِت امليدانّيِة
ا اآَخ��َر َكُمَعلِِّم��ي/ َراِف��ُق �َص��ْخ�صً • َل اأَْذَه��ُب َوْح��ِدي، َب��ْل اأُ

ُمَعلَِّمِتي، اأَْو اأََحِد َواِلَدّي.
َباَت��اِت ُدوَن ُمَواَفَق��ِة  َل اأَلم���ُس الَحَيَواَن��اِت اأَِو النَّ  •

ها َقْد ُيوؤِذيِني. ُمَعلِِّمي/ُمَعلَِّمِتي؛ لأَنَّ َبْع�صَ

ِفّ  يف ُغْرَفِة ال�صَّ

اأَُكوُن َم�ْصوؤُوًل
َة، َوالِبيَئَة، والآَخِريَن ِباْحِتَراٍم. اأَُعامُل الَمْخُلوَقاِت الَحيَّ

كَما حثَّ ديُننا الحنيُف على ذلَك.

َرى الإِ�َص������اَرَة ْوِجي�َه���اِت، َوِعْنَدَما اأَ  • اأَْق��َراأُ َجِم���يَع التَّ
ِب��ُع َتْعِليَم��اِت  "  " وه��َي َتْعِن��ي " ُك��ْن َح��ِذًرا" اأَتَّ

َلَمِة. ال�صَّ

��ِة ِم��ْن  ��َلَمِة الَخا�صّ ��ًدا ِلَتْوِجيَه��اِت ال�صَّ ِغ��ي َجيِّ • اأُ�صْ
ُمَعلِِّمي/ُمَعلَِّمِتي.

اُبوِن َقْبَل اإِْجَراِء ُكلِّ  •  اأَْغ�ِص��ُل َيَديَّ ِبالَم��اِء َوال�صَّ
َن�َصاٍط َوَبْعَدُه. 

�َس  َتَعرَّ ��ى َل اأَ �ْص��ِخيِن؛ َحتَّ •  َل اأَْلِم���ُس ُقْر���سَ التَّ
��ُر اأَنَّ الُقْر�َس َيْبَقى  ِلْلُح��ُروِق. اأََتَذكَّ
اِر  يَّ ��ِل التَّ �َص��اِخًنا ِلَدَقاِئ��َق َبْع��َد َف�صْ

. الَكْهَرَباِئيِّ

ُف ِب�ُص��ْرَعٍة َما َقْد َيْن�َص��ِكُب ِمَن  • اأَُنظِّ
َلى  ��َواِئِل، اأَْو َيَقُع ِمَن الأَ�ْصَياِء، اأَْو اأَْطُلُب اإِ ال�صَّ

ُمَعلِِّمي/ُمَعلَِّمِتي الُم�َصاَعَدَة.

• اأََتَخلَّ�ُس ِمَن الَمَوادِّ َوْفَق َتْعِليَماِت ُمَعلِّمي/ُمَعلَِّمِتي.

• اأُْخِب��ُر ُمَعلِِّمي/ُمَعلَِّمِتي َعْن اأَيِّ َح��َواِدَث َتَقُع، ِمْثِل 
ْحَذُر ِمَن  ��َواِئِل، َواأَ َجاِج، اأَِو اْن�ِص��كاِب ال�صَّ ��ِر الزُّ َتَك�صُّ

َتْنِظِيفِها ِبَنْف�ِصي.

ارَة الَواِقَيَة ِعْنَد  اأَلب���ُس النَّظَّ  •
َواِئِل اأَِو الَمَوادِّ الُمَتَطاِيَرِة. َعاُمِل َمَع ال�صَّ التَّ

اأَُراِعي َعَدَم اْقِتَراِب َمَلِب�ِصي اأَْو�َصْعِري ِمَن اللََّهِب.  •

َعاُم��ِل َم��َع الأَْجِهَزِة  ��ًدا َقْب��َل التَّ ��ُف َي��َدّي َجيِّ اأَُجفِّ  •
ِة. الَكْهَرَباِئيَّ

ْجِرَبِة. َراَب ِفي اأَْثَناِء التَّ َعاَم اأَِو ال�صَّ َل اأََتَناَوُل الطَّ  •

ْجِهَزَة  ْجِرَب��ِة اأُِعي��ُد الأََدَواِت والأَ َبْع��َد انتَه��اِء التَّ  •
اإَِلى اأََماِكِنها.

• اأَُحاِفُظ َعَلى َنَظاَفِة الَمَكاِن َوَتْرِتيِبِه.

لَمِة 22َتْعليَماُت ال�صَّ



الوحدُة االأوىل

ُة المخلوق�ُت الحيَّ

ُن من خالَي�. ُن من خالَي�.املخلوق�ُت احليُة تتكوَّ املخلوق�ُت احليُة تتكوَّ

ى النحلُة على رحيِق الزهرِة. تتغذَّ



 م� المخلوق�ُت الحّيُة؟ 

وكيَف ت�صنَُّف؟  

.............................. 
الدر�ُس االأوُل 

ُم املخلوق�ُت احليُة؟ كيَف ُتنظَّ

الدر�ُس الث�ِن  
ُف املخلوق�ُت احليُة؟ كيَف ُت�صنَّ

ممالُك المخلوقاِت الحيِة

قاَل تعاَلى:قاَل تعاَلى:

)1(

)1( سورة األنعام اآلية:3٨  
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ُل الف�صــُل االأوَّ



  مفرداُت الفكرِة الع�مِة

ُة  اأ�صغُر وحدٍة في المخلوِق  الخليَّ
. الحيِّ

�ِصيُج  َمْجُموَعٌة ِمَن الَخَلَيا  النَّ
الُمَتَماِثلَِة.

الع�صُو  مجموعٌة مَن الأن�صجِة تقوُم 
مًعا باأداِء وظيفة معينة.

م��َن  مجموع��ٌة  الحيــويُّ   الجهــ�ُز 
الأع�ص��اِء في الج�ص��ِم تتاآَزُر مًع��ا للقياِم 

بوظائِف الحياِة الأ�صا�صيِة.

يٌَّة مْن خ�صائ�ِض  فُة  خا�صِّ ال�صِّ
. المخلوِق الحيِّ

المملكُة  المجموعُة الكبرى التي 
ت�صنَُّف فيها المخلوقات الحية.

فاِت الوراثيَِّة  الوراثُة  انتقاُل ال�صِّ
من الآباِء اإلى الأبناِء.
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ُل ر�ُس االأوَّ الدَّ

الخــالَيـــــ�الخــالَيـــــ�

ورِة؟ هْل �صــبَق اأْن �صــ�هدُتُه مْن قبُل؟ كلُّ واحٍد مْن  م�َذا اأَرى في ال�صُّ
ا، واَل اأ�صتطيُع روؤيَتُه اإالَّ ب�لمجهِر. ن�ديِق �صغيٌر جدًّ هذِه ال�صَّ

26 التهيئة



ُن املخلوق�ُت احليَُّة؟ ممَّ تتكوَّ
الهدُف

اأ�صتخدُم اأ�صاليَب ملحظٍة مختلفٍة ل�صتك�صاِف اأجزاِء النَّباِت.

اخلطواُت
كيَف  ��ُن  واأب��يِّ عليِه،  اأج���زاَءُه  واأك��ت��ُب  الب�صِل،  نباَت  اأر���ص��ُم  اأ�صتنتُج.    ١ 

ي�صاعُد كلُّ جزٍء منها النَّباَت على العي�ِض.

كما  الأج����زاَء  واأر���ص��ُم  ��ا،  ط��ول��يًّ ��ب��اَت  ال��نَّ يقطَع  اأْن  معلِّمي  اإل���ى  اأط��ل��ُب   ٢ 

اأ�صاهُدها، واأكتُب اأ�صماَءها.

الب�صِل،  �صاِق  ب�صرِة  لم�صاهدِة  المكبِّرَة  العد�صَة  اأ�صتخدُم  اأالحُظ.    3 

والورقِة، ثمَّ اأر�صُم ما اأ�صاهُده.

و�صريحًة  الب�صِل،  �صاِق  لب�صرِة  �صريحًة  اأْن يح�صَر  اإلى معلِّمي  اأطلُب   ٤ 

ما  واأر�صُم  المجهِر،  تحَت  ريحتيِن  ال�صَّ اأ�صاهُد  ثمَّ  نباٍت،  اأخرىلورقِة 
غرى والكبَرى للمجهِر. تيِن ال�صُّ اأ�صاهُدُه م�صتخدًما القوَّ

اأ�صتخل�ُس النت�ئَج
ِة الكب��رى  ��رْت ملحظات��ي عن��َد ا�ص��تعماِل الق��وَّ اأتوا�صُل. كي��َف تغيَّ  5 

للمجهِر.

َب كلٌّ مْن َب�َصرِة �صاِق الَب�َصِل وَب�َصَرِة َورقِة  ُر البي�ن�ِت. ممَّ تتركَّ اأف�صِّ  6 

النَّباِت كما تبُدو لي؟

اأكثَر اأ�صتك�صُف
ِق  ًة للتَّحقُّ ماذا يمكُن اأْن اأ�صاهَد اإذا فح�صُت جذوَر الب�صِل؟ اأ�صُع خطَّ

ُبها.  مْن ذلَك، ثمَّ اأجرِّ

ب�صلٍة

ورقِة نب�ِت

رٍة عد�صٍة مكبِّ

مجهٍر

رٍة لب�صرِة �ص�ِق  �صرائَح مح�صَّ
الب�صِل وورقِة نب�ٍت

اأْحت�ُج اإلى:

 3 ٢الخطوُة

الخــالَيـــــ�الخــالَيـــــ�
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ال�صوؤاُل االأ�ص��صيُّ
ُم المخلوقاُت الحيُة؟ كيَف ُتنَظّ

المفرداُت
الخليُة

الأك�صجيُن
النَّ�صيُج
الع�صُو

الجهاُز الحيويُّ
الوراثُة 
الجيُن 

فاُت الوراثيَُّة  ال�صِّ
فاُت المكت�صبُة  ال�صِّ

مه�رُة القراءِة 
المق�رنُة 

◀

◀

◀

م� المخلوق�ُت الحيَُّة؟
ٌة، خلَقها اللُه تعاَلى مْن خاليا.  باتاُت والحيواناُت مخلوقاٌت حيَّ النَّ

ُن مْن خاليا، وكذلَك أجساُم النَّمِل ونباُت البصِل. فجسمي يتكوَّ

ِة.   ُة أصغُر وحدٍة في بناِء المخلوقاِت الحيَّ  الخليَّ

ُة له� ح�ج�ٌت  المخلوق�ُت الحيَّ
ٍة واحدٍة،  ُن المخلوُق الحيُّ مْن مالييِن الخاليا، أْو مْن خليَّ قْد يتكوَّ
ِة إلى الماِء، والغذاِء،  وفي كلِّ حالٍة، تحتاُج جميُع المخلوقاِت الحيَّ
وإلــى مكاٍن لتعيَش فيِه، كما أنَّها تحتاُج إلى األكســجيِن وهَو غاٌز 

موجوٌد في الهواِء وفي الماِء.

ُة تتك�ثُر  المخلوق�ُت الحيَّ
ٍة للحياِة، منها التَّكاثُر،  يقوُم المخلوُق الحيُّ بخمِس وظائَف أساسيَّ
ٍة جديدٍة مَن النوِع نفِسِه، ويقوُم بِه أٌب واحٌد  وهَو إنتاُج مخلوقاٍت حيَّ
أو يشترُك فيِه أبواِن مًعا. والطيوُر الصغيرُة بيَن الطائرين في الصورِة 
هَي مْن نســِلهما. وكلمُة النسِل تعنِي األفراَد الجديدَة التي َتنُتُج عْن 

تكاُثِر المخلوقاِت الحيِة.

ويحمُل النَّســُل  الجديُد صفاًتــا  تنتقُل بالوراثِة التــي تعني انتقاَل 
ــعِر  فــاِت الوراثيِِّة من اآلباِء إلى األبناِء، كلوِن الجلِد ولوِن الشَّ الصِّ
ونوعِه  وألواِن أو شكِل العيوِن وشكِل األنِف ومالمِح الوجِه  وحتَّى 
ازاِت عند اإلنســاِن وعدِد البتالِت و لوِن البتالِت  عند النَّباِت  الغمَّ
ِة وهي   فاِت الوراثيَّ فاِت الَّتي ُيطلُق عليها اســمَ  الصِّ وغيرها من الصِّ
ُم في ظهورَها ِجيٌن  فاُت الَّتي تنتقُل من اآلباِء إلى األبناِء و يتحكَّ الصِّ
ِة من  فاِت الوراثيَّ ُة المســؤولُة عن نقِل الصِّ واحٌد أو أكثُر وهو المادَّ

اآلباِء إلى األبناِء. 

ُة تتك�ثُر  ُة تنُموالمخلوق�ُت الحيَّ المخلوق�ُت الحيَّ

تختلُفتختلُف ت�ص�بة
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 كما أنَّ األبناَء فــي بعِض أنواِع الكائناِت الحيَّــِة  قد يحملون صفاًتا 
جديدًة  قابلًة للتَّوارِث  ال يأخذونَها من آبائِهم تجعُلهم يتكيفوَن بشكٍل 
ًة  راِت البيئِة ، مثَل قدرِة بعِض الحشــراِت على البقاِء حيَّ أفضٍل مع تغيُّ

بشكٍل طبيعيٍّ بعد المعاملِة بجرعٍة عاليٍة من الُمبيداِت. 

ــباحِة، والرســِم، ومهارِة كرِة القدِم عند اإلنســاِن، و  ا   إجادُة السِّ أمَّ
ُع طيوِر  يرِك ،وتجمُّ ترويُض اأُلُســوِد من ِقبِل اإلنساِن في ُعروِض  السِّ
البطريِق في مجموعاٍت كبيــرٍة ومتالصقٍة للحفاِظ على درجِة حرارِة 
أجســامَها في المناطِق شــديدِة البرودِة، واألغصاُن المكســورُة عند 
فاِت غيِر الموروثِة ) المكتسبة(  وهي:  النَّباِت، جميُعها أمثلٌة على  الصِّ
ِم والتَّدريِب  أيُّ ســلوٍك أو مهارٍة يكتسبَها اإلنســاُن أو الحيواُن بالتَّعلُّ

والممارسِة خالل مراحِل الحياة. 

وظ�ئُف اأخرى 
ُة وتكبُر ينســلُخ عنَها جلُدهــا، ولكْن ليَس كلُّ  ــحليَّ عنَدما تنُمو السِّ
الحيواناِت يحــدُث لها ذلَك، رغَم أنَّ جميَعهــا تنُمو وتكبُر. ولكْي 
. فكيَف تحصُل عليها؟ تحصُل  اقــةِ تقوَم بذلَك فإنَّها تحتاُج إلى الطَّ
اقِة مَن الغذاِء الَّذي تأكُلُه؛ فالماعُز الذي  ُة على الطَّ المخلوقــاُت الحيَّ
ى عَلى الحشــائِش. وبعُض المخلوقاِت الحّيِة  يبُدو في الصورِة يتغذَّ

ومنها النباتاُت تصنُع غذاَءها بنفِسِها.

َص مَن الفضالِت.  وبعَد أْن يتناوَل المخلوُق الحيُّ غذاَءه ال بدَّ أْن يتخلَّ

 اأخترُب نف�صي
اأق�رُن. كيَف تختلُف النَّباتاُت عِن الحا�صوِب؟

ْح اإجابَتك �قُد.  هْل مهارُة ركوِب الخيِل �صفٌة موروثٌة اأْم �صفٌة مكت�صبٌة؟ و�صِّ التَّفكيُر النَّ

؟ ه� خملوٌق حيٌّ اأيُّ
ال�صيارُةال�صخُرال�صحليُةوظيفُة الحياِة

هل تنُمو؟

هل تحتاُج اإلى الغذاِء ؟

هل ُتخرُج 
ف�صلٍت؟

هل تتكاثُر؟

هل ت�صتجيُب 
لتغيراِت البيئِة؟

؟ هل ال�صي�رُة مخلوٌق حيٌّ
تقــوُم  هــْل  اإر�صــ�ٌد: اأبحُث 
ال�صي�رُة ب�لوظ�ئِف الخم�صِة 
الِتــي تقــوُم بَهــ� المخلوق�ُت 

الحيُة؟

اأقراأُ الجدوَل

ُة اإلى الغذاِء للح�صوِل على الط�قِة. راِت.تحت�ُج المخلوق�ُت الحيَّ ُة للتَّغيُّ ت�صتجيُب المخلوق�ُت الحيَّ

تتخلَّ�ُس المخلوق�ُت 
ُة مَن الف�صالِت. الحيَّ
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ُف الغذاِء الِذي يتناَوُله المخلوُق الحيُّ مَن الفضالِت التي يطرُحها. ويمكُن تعرُّ

راِت البيئِة مْن حولِها. ُتَرى، لماَذا تأخُذ جميُع  َة أنَّها تســتجيُب لتغيُّ ُز المخلوقاِت الحيَّ ومَن الوظائِف التي ُتميِّ
اِع الشــمِس مثُلُه مثُل سائِر النباتاِت، ينُمو في اتِّجاِه  اِع الشمِس في الصورِة االتجاَه نفَسه؟ نباُت تـــبَّ نباتاِت تبَّ

. ى نموُّ النباتاِت في اتجاِه ضوِء الشمِس االنتحاَء الضوئيَّ وِء. ويسـمَّ الضَّ

ُة، وفيَم تختلُف؟ ُة والخالي� الحيوانيَّ ب�تيَّ فيَم تت�ص�َبُه الخالي� النَّ
ٍة إلى أخَرى.  ًة. لكنَّ هذِه األجــزاَء تختلُف مْن خليَّ جميُع الخاليا لها أجزاٌء صغيرٌة تســاعُدها على البقاِء حيَّ

ِة.  ُة لها أجزاٌء ال يوجُد مثُلها في الخاليا الحيوانيَّ باتيَّ فالخاليا النَّ

١  جــداُر الخليــِة : تركي��ٌب �صل��ٌب يدَع��ُم ويحِم��ي 

الخليَة النباتيَة.

2  الميتوكندريــ� : ُيح��َرُق الغ��ذاُء ف��ي ه��َذا الج��زِء 

َد الخليَة بالطاقِة اللزمِة. ليزوِّ

3   البال�صــتيداُت الخ�صراُء: ُتعدُّ م�صان��َع الغذاِء 

في الخليِة، وتحتِوي على مادِة الكلوروفيل.

اأن�ص��طِة  جمي��ِع  ف��ي  ��ُم  يتحكَّ تركي��ٌب  4  النــواُة: 

الخليِة.

ِل ونموِّ  ُم في ت�ص��كُّ 5  الكرومو�صــوُم: تركيٌب يتحكَّ

الخليِة.

الخليُة النب�تيُة 
4

5

6
8

2

١

3

7

الخالي� النب�تيُة فيه� كلوروفيل
ى  ِة على أجزاٍء خضراَء تســـمَّ باتيَّ تحتِوي معظُم الخاليا النَّ
ى  البالستيداِت الخضراَء، وهَي مملوءٌة بمادٍة خضراَء تسمَّ
الكلوروفيَل، تســاعُد النَّباَت على صنِع غذائِِه باســتخداِم 
ُة فــاَل تحتوي على  ا الخليَّــُة الحيوانيَّ ضــوِء الشــمِس. أمَّ

البالستيداِت أو الكلوروفيِل. 

الخالي� النب�تيُة له� جداٌر خلويٌّ
ى الجداَر  ِة يســمَّ ِة الّنباتيَّ هناَك جداٌر صلٌب يحيــُط بالخليَّ
ــا الخاليا  ندوَق. أمَّ ، يعطيها شــكاًل يشــبُه الصُّ الخلــويَّ
 . ، ولكْن لَها غشاٌء خلويٌّ ُة فليَس لَها جداٌر خلويٌّ الحيوانيَّ

والخاليا الحيوانيُة شكُلها مستديٌر غالًبا.
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خالي� نب�تيٌةخالي� حيوانيٌة

جداُر الخليِة

غ�صاُء الخليِة

البل�صتيداُت

النَّواُة 

ُة كبيرٌة�صغيرٌةالفجوُة الع�صاريَّ

يتوبلزُم ال�صَّ

الميتوكندريا

الكرومو�صوماُت 

ِة اأجزاُء الخليَّ

فيَم تت�صاَبُه الخليا النَّباتيَُّة مَع الخليا 
الحيوانيَِّة، وفيَم تختلُف؟

ِة  اإر�ص�ٌد : اأقراأُ اأجزاَء الخليَّ
ِة، واأق�رُن بيَنه� وبيَن اأجزاِء  ب�تيَّ النَّ

ِة. ِة الحيوانيَّ الخليَّ

اأقراأُ الجدوَل

ــُة: تركيٌب ف��ي الخلي��ِة يخزُن  6 الفجــوُة الع�ص�ريَّ

الم��اَء والغذاَء والف�ص��لِت. الخليا النباتيُة تحتِوي على 
��ا الخليا الحيواني��ُة فتحتِوي على  فج��وٍة اأو فجوتي��ِن، اأمَّ

العديِد مَن الفجواِت. 
 

ا يحيُط بالخليِة،  7  غ�ص�ُء الخليِة: غطاٌء رقيٌق جدًّ

��ا ف��ي الخلي��ِة النباتي��ِة فه��َو موج��وٌد داخ��َل جداِر  اأمَّ
الخليِة. 

ُن معظُمها  8  ال�صــيتوبالزم: مادٌة �ِص��ْبُه �ص��ائلٍة، يتكوَّ

م��َن الم��اِء، وتحتوي عل��ى بع�ِض الم��وادِّ الكيميائيِة 
ِة. المهمَّ

4

5
2

6

8

7

الخليُة الحيوانيُة  

 اأخترُب نف�صي
الخليِة  ج��داُر  يختلُف  اأق�رُن. فيَم 

عْن غ�صاِء الخليِة؟

�قُد. هْل يمكُن للخليَِّة  التَّفكيُر النَّ
الحيوانّي��ِة اأْن تكوَن خ�صراَء اللَّوِن؟ 

لماذا؟
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ُتَرى! ما الَّــذي يجعُل قلَب اإلنســاِن مختلًفا عْن 
جلــِدِه؟ هِل الخاليــا مختلفــٌة؟! عنَدمــا يكوُن 
ًنا مْن خاليــا عديدٍة يكوُن  المخلــوُق الحــيُّ مكوَّ

للخاليا وظائُف مختلفٌة. 

باتاِت لها جذوٌر.  لتوضيِح ذلَك فإنَّ الكثيَر مــَن النَّ
تمتــصُّ خاليا هــذِه الجــذوِر المــاَء واألمالَح  
المعدنيَّــةَ، ولكنَّ هــذِه الخاليا ال تســتطيُع صنَع 
الغذاِء؛ ألّنها ال تحتِوي علــى الكلوروفيِل، إالَّ أنَّ 

هناَك خالَيا ُأخرى تحتوي على الكلورفيِل، وتقوُم 
بصنِع الغذاِء في النباِت.

ِم الحمراُء بنقِل  ــا  في الحيواناِت فتقوُم َخاليا الدَّ أمَّ
األكسجيِن وموادَّ أخرى داخَل أجساِمَها. 

تــي تنقُل إشــاراٍت  الَّ ُة  وهنــاَك الخاليــا العصبيَّ
)معلوماٍت( بيَن أجزاِء الجســِم. فعنَد الحاجِة إلى 
ماُغ أوامَر إلى الساقيِن، فتستجيُب  المشِي ُيعطي الدِّ

ِك.   خاليا عضالِت الساقيِن، وتبدُأ في التَّحرُّ

القلُب ع�صٌو 
َم. ي�صخُّ الدَّ

ٌن مْن  القلُب ع�صٌو مكوَّ
عٍة. اأن�صجٍة متنوِّ

ُل الخالي�  ت�صكِّ
�صيَج  ُة النَّ الع�صليَّ

. الع�صليَّ

م�صتوي�ُت التَّنظيِم 

ع�صٌو

ن�صيُج

خالي�

كيَف تنتظُم الخالَي�؟
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ُن اأن�صجًة الخالي� تكوِّ
ِد الخاليا، تنتظُم الخاليا الَّتي  في المخلوِق المتعدِّ
َل نسيًجا. النَّسيُج مجموعٌة  لها الوظيفُة نفُسها لتشكِّ
َي  مَن الخاليا المتماثلِة تجتمــُع وتتعاوُن مًعا لتؤدِّ

وظيفًة محّددًة.

ُن اأع�ص�ًء االأن�صجُة تكوِّ
َن عضــًوا يقوُم بوظيفٍة  األنســجُة تجتمَع مًعا لتكوِّ
ُن مْن  ِم، ويتكوَّ دٍة. فالقلُب مثاًل يقوُم بضخِّ الدَّ محدَّ

أنسجٍة مختلفٍة.

ُن اأجهزًة  االأع�ص�ُء ُتكوِّ
َن جهــاًزا يقوُم  تعمــُل األعضاُء وتتــآزُر مًعا لتكوِّ
ى  دٍة مــْن وظائِف الحياِة، ويســمَّ بوظائــَف محدَّ
. فالقلُب عضٌو مْن أعضاِء الجهاِز  الجهاَز  الحيويَّ
َم إلى جميِع أجزاِء الجسِم. الدورانيِّ الَّذي ينقُل الدَّ

الخالي� واالأن�صجُة واالأع�ص�ُء 
 ١  يقوُم كلُّ طالٍب بذكِر ا�ص��ِم خليٍَّة مَن الخليا 

خلي��ٍة  ع�صبي��ٍة،  خلي��ٍة  دٍم،  خلي��ِة  التَّالي��ِة: 
��ِة الَّت��ي ذكَره��ا  ع�صلي��ٍة، ث��مَّ يكت��ُب ا�ص��َم الخليَّ

على بطاقٍة.

اأعمُل نموذًج�.  يقوُم الطلُب بت�صكيِل ن�صيٍج   ٢ 

ع��ْن طريِق تكوي��ِن مجموعاٍت ثنائيٍة، كلُّ فرٍد 
فيه��ا يحم��ُل بطاقًة با�ص��ِم الخليَِّة نف�ِص��ها، كما 

ورِة اأدناه.  في ال�صُّ

م��َن  اأن��واٍع  ثلث��ِة  بت�ص��كيِل  الط��لب   3  يق��وُم 

الأن�صجِة المختلفِة.

 ٤  اأجُد طريقًة لت�صكيِل اأحِد اأجهزِة الج�صِم.

خليٌةٌ 
ع�صبيٌة

خليٌة 
ع�صبيٌة

 اأخترُب نف�صي
اأق�رُن. كيَف يختلُف الع�صُو عِن النَّ�صيِج؟

�قُد. لم��اذا تحت��اُج المخلوقاُت  التَّفكيُر النَّ
الحيَُّة المختلفُة اإلى اأع�صاٍء مختلفٍة؟
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كيَف يمكُن م�ص�هدُة الخالي�؟
ا، ال يمكُن رؤيُتها  معظُم الخاليا صغيرٌة جدًّ
دِة. ولكْي نــَرى الخاليا فإّننا  بالعيِن المجرَّ

نحتاُج إلى مجاهَر.

المج�هُر
ُر األشياَء أكثَر  المجاهُر اّلتى نســتعمُلها تكبِّ

ُة. ا تكبِّرها العدسُة اليدويَّ كثيًرا ممَّ

ِة تكبيِرها؛ فقوُة  وتختلُف المجاهـُر فـي قـوَّ
تكبيِر المجاهِر الَّتي يستخدُمها العلماُء أكبُر 
كثيًرا مْن تلَك الَّتي نستخدُمها في المدرسِة، 
ُة تكبيِرها أكبُر كثيًرا مَن العدســِة  تــي قوَّ والَّ

ِة. المكبِّرِة اليدويَّ

يســتخدُم العلماُء المجاهَر للكشِف عْن 
المخلوقاِت الصغيرِة التي ال ُترى بالعـيِن 
األمراِض  ومنها مســبِّباُت  المجردِة، 
المعديِة كالَبكتيرَيا والفيروساِت، ومنها 

أنواُع البكتيريا العصويَّةِ المسبِّبِة لمرِض 
، وفيروُس األنفلونَزا  ئــويِّ االلتهاِب الرِّ

المسبُِّب لمرِض األنفلونزا.

 اأخترُب نف�صي
المكب��رُة  العد�ص��ُة  تت�ص��اَبُه  اأق�رُن. في��َم 

اليدويُة مَع المجهِر، وفيَم يختلفاِن؟

�قُد. لماَذا ت�صتخدُم المجاهُر  التَّفكيُر النَّ
في الم�صت�صفياِت؟

فيرو�ُس 
االأنفلونزا

ي�صتخدُم العلماُء المجاهَر 
للك�صِف عْن م�صبَِّباِت الأمرا�ِض

البكتيري� 
ُة الع�صويَّ
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ٌر �ٌس م�صوَّ ملخَّ
م��ْن  ��ُة  الحيَّ المخلوق��اُت  ُن  تتك��وَّ
ت�ص��اعُد  الخلي��ا  ه��ذِه  خلي��ا. 
المخلوق��اِت الحيََّة على اأداِء خم���ِض 

وظائَف حيويٍة اأ�صا�صيٍَّة.

تراكي��َب  عل��ى  الخلي��ا  تحت��وي 
وظائفه��ا.  اأداِء  عل��ى  ت�ص��اعُدها 
تراكي��ُب  به��ا  ��ُة  النَّباتيَّ الخلي��ا 
الخلي��ا  ف��ي  توج��ُد  ل  ��ٌة  خا�صَّ

الحيوانيَِّة.

ُن من  بع�ُض المخلوقاِت الحيَِّة يتكوَّ
ُن م��ن  ه��ا يتك��وَّ ��ٍة واح��دٍة، وبع�صُ خليَّ
ا. تنتظُم الخليا  خلي��ا كثيرٍة ج��دًّ
المتع��ّدِد  الح��يِّ  المخل��وِق  ف��ي 
َن الأن�صجَة والأع�صاَء  الخليا لتكوِّ

والأجهزَة.

ُم اأَْفك�ري  اأَُنظِّ

����ًة  اأع�������م�������ُل م����ط����ويَّ
����ن����ِة ف���ي  ك����ال����م����ب����يَّ
���������ضُ  ال�������ص���ك���ِل األ����خِّ
فيها ما تعلمُته عِن 

الخليا.

ُث واأكتُب اأفّكُر واأتحدَّ
ُة والخاليا  باتيَّ اأق�رُن. فيَم تت�شابُه الخاليا النَّ  ١ 

ُة، وفيَم تختلفاِن؟ الحيوانيَّ

تختلفتختلف تت�ص�به

المفرداُت. اأ�شغُر تركيٍب في المخلوِق الحيِّ   ٢ 
ى ................................. ي�شمَّ

َن  اأْن يتك��وَّ ه��ْل يمك��ُن  التَّفكيــُر الّن�قــُد.    3 
ُر ذلَك. ٍة واحدٍة؟ اأف�شِّ المخلوُق الحيُّ مْن خليَّ

حيحَة.  اأيُّ الأجزاِء  اأخت�ُر االإج�بَة ال�صَّ  ٤ 
التاليِة يوجُد في الخليِة النباتيِة فقْط؟

اأ- الميتوكندريا.    ب- البال�شتيدات.  

.      د- الكرومو�شوم.      ج�- الغ�شاُء الخلويُّ

حيحــَة.  ج�م�ي���ُع  اأختــ�ُر االإج�بــَة ال�صَّ  5 
ِة: باتيَّ الخاليا النَّ

ناديَق.      اأ- ت�شبُه ال�شَّ

ي الوظيفَة نف�َشها.    ب- توؤدِّ

كِل. ُة ال�شَّ   ج�- بي�شيَّ

   د- ل تحتوي على كلوروفيل. 

ُم المخلوقاُت  . كيَف ُتنَظّ ال�صوؤال االأ�ص��صيُّ  6 
الحيُة؟

اأكتُب ق�صًة
��ًة ع��ْن مخل��وٍق ح��يٍّ �ص��اهدُتُه عْن ُبع��ٍد، ث��ّم اأ�صفُه  اأكت��ُب ق�صَّ
واأنا اأتخيَُّل اأنِّي اأقترُب منُه اأكثَر فاأكثَر حّتى اأ�صاهَد خلياُه. 

ٍة اأقترُب فيها اأكثَر؟ ماذا اأ�صاهُد في كلِّ مرَّ

التقديُر
��ًة با�ص��تعماِل المجه��ِر،  ق��اَم اأح��ُد العلم��اِء بم�ص��اهدِة 38 خليَّ
َة تكبيٍر اأ�صغَر �ص��اهَد خم�صَة اأ�صعاِف ما  وعنَد ا�ص��تعماِلِه قوَّ
ِة الأولى. فكْم خليًة �صاهَد في المرِة الثانيِة  �صاهدُه في المرَّ

تقريًبا؟

اُت  العلوُمالعلوُم  والكتابُةوالكتابُة يا�سيَّ اُتوالرِّ يا�سيَّ   العلوُمالعلوُم  والرِّ
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المخلوقاُت 
ُة  الحيَّ

ُة  الخاليا النباتيَّ
والخاليا 

ُة الحيوانيَّ

الأن�سجُة 
والأع�ساُء 
والأجهزُة



المه�رُة المطلوبُة: المالحظُة
لقْد درســُت مفهوَم الجهاِز، وهَو مجُموعٌة من األعضاِء تعمُل مًعا ألداِء وظيفٍة مْن 
وظائِف الحياِة. يوجُد في النباتاِت جهاٌز يقوُم بنقِل الماِء مَن التربِة إلى كلِّ خليٍة مْن 

خالياُه. كيَف عَرَف العلماُء ذلَك؟ لقد الحظوا النباتاِت .

اأتعلَُّم  ◀

ِم عِن العاَلِم مْن  ــي الخمِس ألتعلَّ عنَدما اأالحُظ أســتخدُم حاّســًة أْو أكثَر مْن حواسِّ
وَن في مالحظتِها  حولي. ورغَم أنَّ العلماَء يعرفوَن الكثيَر عِن النباتاِت إال أنَّهم يستمرُّ
فوا  ودراستِها، ويقوموَن بتسجيِل مالحظاتِهم ومشاركِة معلوماتِهم مَع اآلخريَن ليتعرَّ
أشــياَء جديدًة باستمراٍر. العلماُء يســتخدموَن مالحظاتِهم لمحاولِة َفْهِم األشياِء مْن 

ا يستطيُع فعَل ذلَك. حولِهم في هَذا العاَلِم . كلُّ واحٍد ِمنَّ

ُب  ◀  اأجرِّ
َل مالحظاتِي . ُر أْن أسجِّ في هَذا النشاِط سوَف اأالحُظ كيَف ينتقُل الماُء في النباِت. أتذكَّ

 . بغُة طع�ٍم زرق�ُء، ملعقٌة، �ص�ٌق مَن الكرف�ِس، ِمَق�سٌّ ، �صِ الموادُّ واالأدواُت م�ٌء، برطم�ٌن زج�جيٌّ

 ١  أصبُّ 100 مللتر مَن المــاِء في البرطماِن، وأضيُف قطــراٍت قليلًة مْن صبغِة 

ُك المزيَج بملعقٍة. الطعاِم الزرقاِء إليه، وأحرِّ
 ٢  أستخدُم المقصَّ لقصِّ 3 سم من أسفِل ساِق نباِت الكرفِس. أضُع 

ُل الوقَت. ساَق نباِت الكرفِس في البرطماِن . وأسجِّ
 3  اأالحــُظ ســاَق نباِت الكرفِس مدَة 30 دقيقًة، 

ُل مالحظتِي. أســتعيُن بمالحظتِي  وأســجِّ
لوصِف طريقِة انتقاِل الماُء ِفي النباِت.

36 ُع َو�سُّ الإِْثَراُء والتَّ



ماذا لحظُت؟ماذا فعلُت؟

ُق ◀ اأطبِّ
اأالحُظ اآلَن كيَف ينتقُل الماُء في نباتاٍت أخَرى. أعيُد المهارَة باستخداِم نباٍت آخَر 
ِن أدناُه. أتشارُك مَع زمالئِي. ) كالورِد مثاًل (. أسّجُل مالحظاتِي في الجدوِل المبيَّ

ُع37 َو�سُّ الإِْثَراُء والتَّ



الثَّ�ني ر�ُس  الدَّ

ت�صنيُف المخلوق�ِت ت�صنيُف المخلوق�ِت 
ِةالحيَِّة الحيَّ

يوج��ُد عل��ى الأر���ِض اأكثُر مْن مليوَنْي نوٍع م��َن المخلوقاِت الحيَِّة. 
ورِة؟ كيَف اأعرُف ذلَك؟ ما المخلوقاُت الحيَُّة في ال�صُّ

اأبداأ اليوم بدرا�صة الدر�ض الثاني، واأتعلم فيه ت�صنيف المخلوقات الحية 
ما راأيكم نت�صارك في اختيار مقطع فيديو عن ت�صنيف المخلوقات الحية او �صور 

لمخلوقات حية
وهذا ن�صاط يمكن اأن ننفذه معاً.
مع وافر الحب طفلكم/طفلتكم

الن�صاط: اطلب من طفلك - طفلتك ت�صنيف خم�صة مخلوقات حية؟

اأ�صرتي العزيزة

3٨ التهيئة



َة؟       ُف املخلوق�ِت احليَّ كيَف اأ�صنِّ
الهدُف 

 اأ�صتك�صُف كيَف ت�صنَُّف النَّباتاُت والحيواناُت في مجموعاٍت  
بناًء على خ�صائ�َض مختلفٍة.

اخلطواُت
اأختاُر ع�صرَة حيواناٍت ونباتاٍت مْن بيئتي، ثمَّ اأعمُل بطاقًة لكلِّ مخلوٍق   ١ 

وِر المجاورِة. حيٍّ اأختاُرُه. يمكُن ا�صتخداُم ال�صُّ

وفيَم  اخ��ت��رُت��ه��ا،  ��ت��ي  الَّ ��ُة  ال��ح��يَّ المخلوقاُت  تت�صابُه  اأالحُظ. فيَم   ٢ 

هْل  ذي��ٌل؟  اأْو  منقاٌر  اأْو  اأجنحٌة  اخترُتُه  ��ذي  الَّ للحيواِن  هْل  تختلُف؟ 
ُل خ�صائ�َض  للنَّباِت الَّذي اخترُتُه اأزهاٌر اأْو بذوٌر؟ اأعمُل جدوًل، واأ�صجِّ

. كلِّ مخلوٍق حيٍّ

الَّتي تحمُل خ�صائ�َض مت�صابهًة  المخلوقاِت  ُف. اأ�صُع بطاقاِت  اأ�صنِّ  3 

في مجموعاٍت. وهذِه اإحدى طرائِق التَّ�صنيِف الَّتي اعتمَدها العلماُء 
لت�صنيِف النَّباتاِت والحيواناِت.

ت�ئُج اأ�صتخل�ُس النَّ
�ُض خ�صائ�َض كلِّ مخلوٍق حيٍّ قمُت بدرا�صِتِه في كلِّ  اأالحُظ. اأتفحَّ  ٤ 

ُل ملحظاِتي على البطاقِة. مجموعٍة، واأ�صجِّ

ٍة اأخَرى؟  ابِق لمخلوقاٍت حيَّ ُع.  هْل يمكُن اعتماُد التَّ�صنيِف ال�صَّ اأتوقَّ  5 

ُر في نباتاٍت وحيواناٍت اأخرى يمكُن و�صُعها في كلِّ مجموعٍة. اأفكِّ

اأكثَر اأ�صتك�صُف
ثمَّ  زملِئي،  اعتمَدها  الَّتي  والخ�صائ�ِض  التَّ�صنيِف  طرائَق  ُف  اأت��ع��رَّ  

اأقارُن بيَنها وبيَن خ�صائ�ِض المخلوِق الحيِّ الَّذي اخترُتُه.

اأوراٍق 	
مق�سٍّ 	
اأقالِم تلويٍن 	

اأْحت�ُج اإلى:
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ال�صوؤاُل االأ�ص��صيُّ
كيَف ُت�صَنُّف المخلوقاُت الحيُة؟

المفرداُت
فُة ال�صِّ

المملكُة

مه�رُة القراءِة 
التَّ�صنيُف 

◀

◀

◀

ُف المخلوق�ُت الحيَُّة؟ كيَف ت�صنَّ
ُة فرِز  هْل حاولَت يوًما فرَز مالبِســَك؟ كيَف قمــَت بذلَك؟ عمليَّ
المالبِس طريقٌة لتصنيِف األشــياِء؛ فنحُن عنَدما نصنُِّف األشــياَء 

نضُع المتشابَه منها في مجموعاٍت.

فاِت الَّتي نعتمُدها في  ولكْي نصنَِّف األشــياَء يجُب أْن نعرَف الصِّ
ُر في صفاٍت أخرى يمكُن أْن أستخدَمها  وِن مثاًل. أفكِّ التَّصنيِف، كاللَّ
ِفي التصنيِف. والمخلوقاُت الحيــُة تصنَُّف في مجموعاٍت أيًضا 

بحسِب صفاتِها.

ف�ُت ال�صِّ
ِة في مجموعاٍت كبيرٍة، درَس العلماُء  لتصنيِف المخلوقــاِت الحيَّ
فُة هــيَ إحدى خصائِص المخلوقاِت  فاِت. والصِّ العديَد مَن الصِّ

ِة.  الحيَّ

ينظُر العلماُء بعنايٍة إلى شــكِل الجســِم، وقدرِة المخلوِق الحيِّ 
نِة  على الحركِة، وكيــَف يحصُل على غذائِِه، وعدِد الخاليا المكوِّ
لُه، وهــِل الخاليا تحتوي على نواٍة أو أجــزاٍء أخرى. ويصنِّفوَن 

المخلوقاِت الحيَة اعتماًدا على واحدٍة أو أكثَر من هذِه الصفاِت.

الم�صروُم من الُفطرّياِت ولي�َض من  النَّباتاِت،  
الُفطريَّاُت ل ت�صنُع غذاَءها بنف�ِصها.  
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احليواناُت باتاُت النَّ الُفطريَّات الئعيَّاُت الطَّ البكترييا البدائيات اململكُة

عديدٌة عديدٌة
 واحدٌة أْو

عديدٌة
 واحدٌة أْو

عديدٌة
واحدٌة واحدٌة عدُد اخلاليا

النَوى

 حتصُل عىل
 غذائِها مْن
 خملوقاٍت

أخرى

 تصنُع غذاَءها
بنفِسها

 حتصُل عىل
 غذائِها مْن
 خملوقاٍت

أخرى

 تصنُع غذاَءها
 أْو حتصُل عليِه
 مْن خملوقاٍت

أخرى

 تصنُع غذاَءها
 أْو حتصُل عليِه
 مْن خملوقاٍت

أخرى

 تصنُع غذاَءها
 أْو حتصُل عليِه
 مْن خملوقاٍت

أخرى

الغذاُء

 احلركُة مْن
مكاٍن إىل آخَر

ِة ت�صنيُف المخلوق�ِت الحيَّ

مم�لُك المخلوق�ِت الحيِة
ِة  الحيَّ المخلوقاِت  العلماُء على تقسيِم  اتَّفـــقَ 
إلى ســتِّ ممالَك، والمملكُة هــَي المجموعُة 
ُة،  الكبرى الَّتي تصنَّـــفُ إليها المخلوقاُت الحيَّ
ٍة. هذِه  ويشترُك جميُع أفراِدها في صفاٍت أساسيَّ
باتاِت، وأخرى  ـتُّ هَي: مملكٌة للنَّ الممالُك السِّ
للحيواناِت، ومملكة البدائيات ومملكة البكتيريا 

ومملكة للطالئعيات، وأخرى للُفطريَّاِت.

 اأخترُب نف�صي
َد  ��ُف مخلوًقا حيًّا متعدِّ اأ�صّنُف. ف��ي اأيِّ الممال��ِك اأ�صنِّ

ُك ول ي�صنُع غذاَءُه بنف�ِصِه؟ الخليا، يتحرَّ

�قُد. بع�ُض اأنواِع البكتيريا ت�صنُع غذاَءها  التَّفكيُر النَّ
بنف�ِصها. لماذا ل ت�صنَُّف في مملكِة النَّباتاِت؟

َعْن  والبدائيات  الَبْكِتيْرَيا  َمْملََكَتا  َتْخَتِلُف  فيَم 
َمَماِلِك الَمْخُلوَقاِت الَحيَِّة الأَْرَبِع الأُْخَرى؟

البكتيري��ا  مملكَت��ي  عم��وَدْي  اإل��ى  . اأنظ��ُر  اإِْر�َص��اٌد 
والبدائي��ات ف��ي الج��دوِل، ثمَّ اأق��ارُن بيَنهم��ا وبيَن 

ِة الممالِك. بقيَّ

اأقراأُ الجدوَل
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ُة في مملكٍة؟ ُم المخلوق�ُت الحيَّ كيَف تنظَّ
ــنجاُب  أنظُر إلى الســحليِة والســنجاِب، ما العالقُة بيَنهما؟ السِّ
غِم مْن وجوِد  ِة، على الرَّ ُة ينتمياِن إلى المملكِة الحيوانيَّ ــحليَّ والسِّ
َم العلماُء الممالَك إلى مجموعاٍت أصغَر  اختالفاٍت بيَنهما. لذا قسَّ
عبِة الواحدِة تتشاَبُه في صفٍة واحدٍة  ى كلٌّ منها شعبًة، وأفراُد الشُّ يسمَّ

 . ، مثِل وجوِد عموٍد فقريٍّ على األقلِّ

ى الّطوائَف، وكلُّ طائفٍة  ــعبُة مجموعاٍت أصغَر تســمَّ وتضمُّ الشُّ
ُم إلى فصائَل. تُب تقسَّ َتَب. والرُّ ى الرُّ تضمُّ مجموعاٍت أصغَر تسمَّ

وكلُّ مجموعةٍ تضمُّ عــدَد أفراٍد أقلَّ مَن أفــراِد المجموعِة الَّتي 
ما قلَّ عدُد أفراِد المجموعِة زاَد التَّشاُبُه فيما بيَنها.  قبَلها، وكلَّ

وأصغُر مجموعتيِن في التَّصنيِف هما مجموعُة الجنِس، واألصغُر 
مجموعُة النَّوِع.

ِة مَن  ــُح المخطُط المجاوُر مجموعاِت المخلوقاِت الحيَّ ويوضِّ
، وخصائَص كلِّ مجموعٍة  التصنيِف العامِّ إلى التصنيـِف الخاصِّ

منها.

ال�صنج�ُب مَن المملكِة 
الحيوانيِة

ُك اأفراُد مملكةِ الحيواناِت، وتتكاثُر  تتحرَّ
ى. وتتغذَّ

 ، تت�صاَبُه اأفراُدها في �صفٍة واحدٍة على الأقلِّ
مثِل وجوِد عموٍد فقريٍّ في اأج�صاِمها.

ُتنتُج اأفراُد هذِه المجموعِة 
حليًبا ل�صغاِرها.

اأفراُد هذِه المجموعِة لها 
ٌة. اأ�صناٌن اأماميٌَّة طويلٌة وحادَّ

اأفراُد هذِه المجموعِة لها 
عِر. ذيوٌل كثيفُة ال�صَّ

تت�صلَُّق اأفراُد هذِه 
المجموعِة الأ�صجاَر.

 يحتوي على �صنٍف واحٍد مَن 
المخلوقاِت الحيَِّة.

المملكُة

عبُة ال�صُّ

�ئفُة الطَّ

تبُة الرُّ

الف�صيلُة

الجن�ُس

النوُع
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يٌّ �صدٌر اأبي�ُس وظهٌر بنِّ

له� عموٌد فقريٌّ

ٌة ٌة طويلٌة وح�دَّ اأ�صن�ٌن اأم�ميَّ

ذيٌل منفو�ٌس

تت�صلُق االأ�صج�َر

تنتُج الحليَب

 اأخترُب نف�صي
اأِم  ــُف. اأيُّ المجموعتي��ِن ع��دُد اأف��راِده اأكب��ُر: ال�ص��عبُة  اأ�صنِّ

الرتبُة؟

��ٍة تنتم��ي اإل��ى  التَّفكيــُر الّن�قُد. ه��ْل يمك��ُن لمخلوق��اٍت حيَّ
عبِة نف�ِصها؟ ولماذا؟ ممالَك مختلفٍة اأْن تكوَن في ال�صُّ

ال�صحليُة وال�صنج�ُب مَن 
ال�صعبِة نف�ِصه�، وكالهم� لُه 

عموٌد فقريٌّ
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ب  نوٌع مَن البكتيري� ي�صبِّ
االلته�ب�ِت.  

الخميرُة نوٌع من الُفطرّي�ِت.  

ما خ�شائ�ُص ممالِك المخلوقاِت الحّيِة؟

نّظــَم العلمــاُء المخلوقاِت الحّيــَة بتصنيِفها ِفــي مجموعاٍت تبًعا 
الشتراِكها في خصائَص معينٍة، وكلُّ مملكٍة منها تدلُّ على بديِع صنِع 

الخالِق الحكيِم، وعلى أهميتِها في توازِن الحياِة. ومْن هذِه المخلوقاِت 
ى المخلوقاِت الحيَة الدقيقَة،  ما هَو صغيٌر ال ُيرى بالعيِن المجردِة، وُيسمَّ
ُن مْن خليٍة واحدٍة، مثل البكتيريا وبعِض أنواِع الُفطرّياِت  ومعظُمها يتكوَّ
والطالئعيــاِت. وهناَك أنــواٌع أخرى مَن المخلوقاِت الحيــِة التي نراها 
ُن مْن عــدِة خاليا، ومنها  بأعيـــنِنا أكثُر تعقيًدا في تركيبِهــا؛ حيث تتكوَّ
 النباتاُت والحيواناُت وبعُض أنواِع المخلوقاِت الحيِة الدقيقِة، قاَل تعاَلى: 

.)1(

البكتيري�
تعدُّ البكتيريا والبدائياُت أصغَر المخلوقاِت الحيِة الدقيقِة وأبسَطها. وهَي 
ُن مْن خليٍة واحدٍة. وهَمــا المخلوقاِن الوحيداِن اللذاِن ال يحتوياِن  تتكوَّ
علــى نواٍة. وقد ُصّنفِت البدائياُت في المملكِة التِي تنتِمي إليها البكتيريا. 
ُل النباتاِت  بعُض أنواِع البكتيريا تصنُع غذاَءها بنفِسها، وبعُضها اآلخُر يحلِّ

والحيواناِت الميتَة للحصوِل على الغذاِء.

�ُت الُفطريَّ
ٌة دقيقٌة. بعــض أنواع الفطريات تحمــُل بعَض صفاِت  مخلوقــاٌت حيَّ
باتاِت والحيوانات؛ فُتشــبُه النباتاِت في احتواِء خالياها على جدراٍن  النَّ
ٍة، وُتشــبُه الحيواناِت في عدِم احتواِء خالياهــا على كلوروفيل؛  خلويَّ

لذلَك ال تستطيُع أْن تصنَع غذاَءها بنفِسها.

وتعدُّ الخميرُة مْن أكثِر الفطريَّاِت استعمااًل؛ إْذ ُتستخدُم في صنِع الخبِز، 
ُن من خليٍة  َفتســبُِّب انتفاَخ العجيِن. والخميرُة مَن الفطرياِت التي تتكوَّ
ُن  واحدٍة، وهناَك بعُض أنواِع الفطرياِت مثل ُفطِر الكمأِة والمشروِم تتكوَّ

ًة.من عدِة خاليا. ليسْت كلُّ البكتيريا ضارَّ

)1( سورة الحاقة اآلية:)39-3٨(.  
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�ُت الئعيَّ الطَّ
ُع الطالئعيــاُت في أنواِعها؛ فمْنها مخلوقــاٌت حيٌة وحيدُة  تتنوَّ

الخليِة، ومْنها مخلوقاٌت عديدُة الخاليا.

الئعيَّــاِت المختلفِة  ٍة مْن خاليا الطَّ توجــُد نواٌة داخــَل كلِّ خليَّ
كَما تحتوي على بعِض التَّراكيــِب األخرى )ُعَضيَّاٍت(؛ للقياِم 
بوظائَف مختلفٍة. فالبراميسيوُم مثاًل يحتوي على تراكيَب إلخراِج 
الئعيَّاِت تصنُع غذاَءها بنفِســها، مثل  ائِد. وبعُض الطَّ المــاِء الزَّ

ٍة أخرى.  ى بعُضها اآلخُر على مخلوقاٍت حيَّ حالِب. ويتغذَّ الطَّ

معظُم الطالئعياِت غيُر ضارٍة، وبعُضها مفيٌد. و تعدُّ بعُض أنواِع 
الطالئعياِت مصدَر غذاٍء لمخلوقاٍت أخرى، وبعُض الطالئعياِت 

تسبُِّب أمراًضا خطيرًة مثَل مرِض المالريا.

النب�ت�ُت
توَجُد النباتاُت في أحجاٍم وأشــكاٍل وألواٍن مختلفٍة؛ فقْد تكوُن 
ا  ا مثَل الحزازيـــاِت، التي تنُمو على ارتفاٍع صغيٍر جدًّ صغيرًة جدًّ
ى طوُلها سنتمتًرا واحًدا، ويصُعُب  فوَق سطِح األرِض، وال يتعدَّ
رؤيُتها، وقْد تكوُن طويلًة وكبيرًة تمتدُّ لتطوَل بناياٍت عاليًة، ومنها 

النخيُل. 

تعيُش النباتاُت عَلى اليابسِة وفي المياِه العذبِة والمالحِة، ويوَجُد 

على األرِض أكثُر من 400000 نوٍع منها. أجســاُم األنواِع التي 

ُن مَن العديِد مَن الخاليا. تنتمي إلى هذِه المملكِة تتكوَّ

ُة  تحتوي خليَّ
البرامي�صيوِم على تراكيَب 

عٍة. كثيرٍة متنوِّ
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مالحظُة مخلوٍق حيٍّ
اأالحُظ. اأ�ص��تخدُم المجهَر لم�صاهدِة مخلوٍق   ١ 

رٍة م�صبًقا.  حيٍّ في �صريحٍة مح�صَّ

��ذي �ص��اهدتُه  ُف. ه��ِل المخل��وُق الح��يُّ الَّ اأ�صنِّ  ٢ 

ٌن مْن خليٍَّة واحدٍة اأْم مْن اأكثَر مْن خليٍَّة؟  مكوَّ

 3  اإذا عرفُت اأنَّ قوَة تكبيِر المجهِر 

الذي اأ�صتعمُله غيُر كافيٍة 
لم�صاهدِة خليٍة بكتيريٍة 

واحدٍة، فما المخلوُق 
الحيُّ الَّذي �صاهدتُه 

تحَت المجهِر؟  اأخترُب نف�صي
��ِة  خليَّ بي��َن  الف��روَق  اأع��رُف  ُف. كي��َف  اأ�صنِّ

لئعيَّاِت؟ البكتيريا وخليَِّة الطَّ

التَّفكيُر الّن�قُد. كيَف تفيُد م�صاهدُة الخليا 
تحَت المجهِر في ت�صنيِف المخلوقاِت الحيِة؟

الحيوان�ُت تعتمُد في غذاِئه� على مخلوق�ٍت 
اأخرى.
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تحتِوي معظــُم خاليا النباتاِت عَلى البالســتيداِت 
الخضراِء التــي تتمُّ فيها عمليُة البناِء الضوئيِّ إلنتاِج 

الغذاِء. والنباتاُت ال تنتقُل مْن مكاٍن إلى آخَر. 

الحيوان�ُت
الحيواناُت مخلوقاٌت حيٌة عديــدُة الخالَيا، إالَّ أنَّ 
خالياهــا ال تحتوي على البالســتيداِت الخضراِء، 
لذلَك تعتمُد في غذائِها عَلى مخلوقاٍت أخَرى، فهَي 

ى على نباتاٍت أو على حيواناٍت أخَرى.  تتغذَّ

معظُم الحيواناِت لها القدرُة على االنتقاِل مْن مكاٍن 
إلى آخَر، ولها أحجاٌم وأشكاٌل مختلفٌة، وتعيُش في 

الماِء وعلى اليابسِة.



ٌر �ٌض م�صوَّ ملخَّ

ُة في  ُف المخلوق�ُت الحيَّ ت�صنَّ
ى  �صــتِّ مجموع�ٍت كبيرٍة ت�صمَّ

مم�لَك.

تنق�صُم كلُّ مملكٍة مْن مم�لِك 
المخلوق�ِت الحية اإلى 

 مجموع�ٍت 
اأ�صغَر مْنه� تبداأُ ب�ل�صعبِة 

وتنتهي ب�لنوِع.

المخلوق�ِت  مم�لُك  ت�صمُّ 
مْن  ُن  تتكوَّ مخلوق�ٍت  ِة  الحيَّ

ومخلوق�ٍت  واحدٍة؛  ٍة  خليَّ
مَن  العديِد  مَن  تتكّوُن 

الخالي�.

ُم اأَْفك�ري  اأَُنظِّ

ًة كالمبيَّنِة في  اأعمُل مطويَّ
�ُض فيها ما تعلمُته  ال�صكِل األخِّ

عْن ت�صنيِف المخلوقاِت الحيِة.

ُث واأكتُب اأفّكُر واأتحدَّ
عبُة مجموعاٍت  المفرداُت. ت�صمُّ ال�صُّ  ١ 

ى ................. اأ�صغَر منها ت�صمَّ
ُف. مخلوٌق حيٌّ عديُد الخليا، عنَد  اأ�صنِّ  ٢ 

فح�ِض بع�ِض خلياُه وجَد اأنَّها محاطٌة 
، اإلى  ، ولي�َض لَها جداٌر خلويٌّ بغ�صاٍء خلويٍّ
اأيِّ ممالِك المخلوقاِت الحيِة ينتِمي هَذا 

المخلوُق؟

التَّفكيُر الّن�قُد. كيَف يفيُد ت�صنيُف   3 
مخلوٍق �صامٍّ في الحفاِظ على حياِتنا؟

ا  حيحَة. اأيٌّ ممَّ اأخت�ُر االإج�بَة ال�صَّ  ٤ 
يلي ي�صمل اأكثر عدداً من الأنواِع؟
عبُة.  اأ- المملكُة.                ب- ال�صُّ  

تبُة. ج�- الطائفة.              د- الرُّ  
حيحَة. اأيُّ  اأخت�ُر االإج�بَة ال�صَّ  5 

الممالِك التَّاليِة ي�صنُع جميُع اأفراِدها 
غذاَءُه بنف�ِصِه؟

لئعيَّاُت.  ب- الطَّ اُت.   اأ- الفطريَّ  
د- النَّباتاُت. ج�- البكتيريا.    

. كيَف ُت�صَنُّف  ال�صوؤاُل االأ�ص��صيُّ  6 
المخلوقاُت الحيُة؟

ت�سنيُف 
المخلوقاِت الحيِة

ممالُك المخلوقاِت 
الحيِة

خ�سائ�ُض الممالِك

اأكتُب مقالًة
ُح  فاِت الأ�صا�صيَِّة للقططِة، ثمَّ اأكتُب مقالًة اأو�صِّ ُر في ال�صِّ اأفكِّ

فيها اأوُجَه ال�صبِه والختلِف بيَن القطِة والجمِل.

حلُّ م�صاألٍة
ُن مْن اأربعِة اأجنا���ٍض مختلفٍة، لكلِّ جن���ٍض  ف�صيلُة نباتاٍت تتكوَّ

ثلثُة اأنواٍع. ما عدُد نباتاِت هذِه الف�صيلِة؟

اُت  العلوُمالعلوُم  والكتابُةوالكتابُة يا�سيَّ اُتوالرِّ يا�سيَّ   العلوُمالعلوُم  والرِّ
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ي�صبُب المدُّ االأحمُر موَت العديِد مَن المخلوق�ِت البحرّيِة.ي�صبُب المدُّ االأحمُر موَت العديِد مَن المخلوق�ِت البحرّيِة.

�رِة. �رِة.تمتلُئ مي�ُه المحيِط ب�أنواٍع مَن الطح�لِب ال�صَّ تمتلُئ مي�ُه المحيِط ب�أنواٍع مَن الطح�لِب ال�صَّ

اْلَمــدُّ اأَلْحَمُر

باحِة. وعندما وصلُت  زُت نفِســي للسِّ كنُت قْد جهَّ
إلى الّشــاطِئ وجدُتُه مغلًقا، ووجــدُت لوَن الماِء 
َة المدِّ  اطُئ في هذا الوقِت ضحيَّ غريًبا! لقْد كاَن الشَّ
ا، بْل  األحمِر. والمدُّ األحمُر ليــسَ في الحقيقِة مدًّ
حالِب  هَو مياُه المحيِط عنَدما تمتلُئ بأنواٍع مَن الطَّ
ٌة لمْن  ِة، سامَّ ِة. وهَي مخلوقاٌت وحيدُة الخليَّ ارَّ الضَّ
َر لوِن الماِء إلى األحمِر  يأكُلها، وهَي الَّتي تسبُِّب تغيُّ

أِو البرتقاليِّ أِو األخضِر.

4٨ ُع َو�سُّ الإِْثَراُء والتَّ




ْقويُم َالتَّ

اأكتُب عْن 
َلْوُن  ِفيِه  َيِميُل  ُمْغَلٌق  َشــاِطٌئ  َأْســَتْنتُِج. 
ْوِن اأَلْحَمِر. َماَذا َأْسَتْنتُِج ِمْن   اْلَماِء إَِلى اللَّ

َذلَِك؟ وكيف يكون استنتاجي مفيًدا؟

ُد الفكرَة الرئيسَة. ◀ أحدِّ

معظَم  ◀ كتابتــي   أضّمــُن 
التفاصيِل المهمِة.

أستخدُم مفرداتي الخاّصَة. ◀

َتْنِتُج اأَ�سْ

يمكُن للمدِّ األحمِر إحــداُث دماٍر كبيٍر؛ فهَو يقتُل 
يوَر وبعَض الحيواناِت الكبيرِة مثل  األســماَك والطُّ
ُه يؤذي اإلنساَن  الفيِن، كما أنَّ ســالحِف الماِء والدَّ

حالِب. ًثا بهذِه الطَّ إذا  تناوَل غذاًء ملوَّ

قــَع وقِت حدوِث المدِّ األحمِر،  يحاوُل العلماُء توُّ
واطِئ، أْو  حالِب على الشَّ ِة الطَّ يَّ مْن خالِل قياِس كمِّ
مْن خالِل معلوماٍت يتــمُّ الحصوُل عليها باألقماِر 
ياِح واتِّجاِهها. وبذلَك  ِة، مثل سرعِة الرِّ االصطناعيَّ
يِّيَن مْن حدوِث المدِّ  اَن المحلِّ ـكَّ ُر العلماُء السُّ يحذِّ

األحمِر.
يقي�ُس العلم�ُء كميَة الطح�لِب على ال�صواطِئيقي�ُس العلم�ُء كميَة الطح�لِب على ال�صواطِئ

َواِطئ  3	4	2 ِحَمايُة َوَتْهِيئُة الَمَناِطِق اْلَطِبِيعيَِّة )ِمْثُل ال�صَّ
َواْلُجُزر َِواْلَمحْمياِت الَطِبيِعيَِّة(. ِ

• من اأهـداف الروؤية:
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�ٌس م�صّوٌر ملخَّ
ُل: الخلي��ا هَي الوحداُت  ر���ُض الأوَّ الدَّ
تكوي��ِن  ف��ي  الأ�صا�ص��يَُّة  الأ�صغ��ُر 

المخلوقاِت الحيَِّة جميِعها.

��ُف المخلوق��اُت  ر���ُض الثَّان��ي: ت�صنَّ الدَّ
��ُة اإلى ممالَك، و�ص��عٍب، وطوائَف،  الحيَّ

ورتٍب، وف�صائَل، واأجنا�ٍض، واأنواٍع.

ُم اأَْفك�ري   اأَُنظِّ

��اِت الَّت��ي عملُته��ا في كلِّ در���ٍض على ورق��ٍة كبيرٍة  اأُل�ص��ُق المطويَّ
اٍة. اأ�ص��تعيُن به��ذِه المطوياِت عل��ى مراجعِة م��ا تعلَّمُتُه في  مق��وَّ

هذا الف�صِل.

المخلوقاُت 
الحيَُّة 

الخاليا النباتيَُّة 
والخاليا 
الحيوانيَُّة

األنسجُة 
واألعضاُء 
واألجهزُة

تصنيُف 
المخلوقاِت الحيِة

ممالك المخلوقاِت 
الحيِة

خصائص الممالك

مراجعُة الف�صِل االأول    

اأكمُل كالًّ مَن الجمِل الّت�ليِة ب�لكلمِة المن��صبِة:
الصفات الوراثية الخليَُّة   المملكُة  

صفٌة نسيًجا  
الجهاَز الحيويَّ التَّكاثِر  

أصغُر تركيٍب في المخلوِق الحيِّ هَو .............  ١ 

ِة تنتُج أفــراًدا ُجُدًدا جميُع المخلوقــاِت الحيِّ  ٢ 

ـِ ........................ . ب

أكبُر مجموعــٍة تصنَُّف إليها المخلوقاُت الحيُة   3 

هَي ........................... .

مجموعُة األعضاِء التي تعمُل مًعا ألداِء وظيفٍة   ٤ 

ى  ........................... معينٍة في الجسِم تسمَّ

َن .......................  تنتظُم الخاليا المتشابهُة لتكوِّ  5 

نًة. ي وظيفًة معيَّ يؤدِّ

القدرُة على صنِع الغذاِء ...................... تشترُك   6 

باتاِت. فيها جميُع النَّ

التي تنتقل من  هي الصفــات   ......................  7 

اآلباء إلى األبناء.
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�ليِة: اأجيُب عِن االأ�صئلِة التَّ

ُف.  إلى أيَّ الممالِك تنتِمي الطحالُب؟  اأ�صنِّ  8 

اأالحُظ.  أبحُث عْن نباتاٍت حوَل مدرســتي أْو   9 

بيتي، وأصُف كيَف استجابْت لتغيراِت البيئِة مْن 
حولِها.

اأقــ�رُن  بيــَن كلٍّ مــَن الفطريــاِت والنباتــاِت   ١٠ 

والحيوانــاِت مْن حيُث طريقــُة الحصوِل على 
غذائِها.

�قُد.  ما الذي أستنتُجُه إذا شاهدُت  التَّفكيُر النَّ  ١١ 

ُر إجابتي.  ؟ أفسِّ ًة لها جداٌر خلويٌّ بالمجهر خليَّ

كت�بــُة ق�صــٍة.  أكتُب قصــًة أبيُِّن فيهــا فائدَة   ١٢ 

الخميرِة في حياتِنا اليوميِة.

اأخت�ُر االإج�بَة ال�صحيحَة: ما الجزُء الَّذي   ١3 

ِة  باتيَّــةِ وال يوجُد في الخليَّ ِة النَّ يوجُد في الخليَّ
الحيوانيَِّة؟

.أ.  الغشاُء البالزميُّ



نموذُج اختباٍر

اأخت�ر االإج�بة ال�صحيحة: 

فيَم يختلُف المشروُم عِن النباتاِت؟  1 

ال يستطيُع صنَع غذائِِه بنفِسه.أ. 



تركيُب الخليِة الذي يساعُدها على خزِن الماِء   5 
والغذاِء والفضالِت هو:

الفجواُت.أ. 



قاَل تعاَلى:قاَل تعاَلى:

..))11((

الحيوان�ُت  تختلُف  ِفيَم 
ه� عْن بع�ٍس؟    بع�صُ

.............................. 
الدر�ُس االأوُل 

ه�  كيَف اأق�رُن احليوان�ِت بع�صَ
ببع�ٍس؟

الدر�ُس الث�ِن  
؟ اأيُّ احليوان�ِت لَه� عمٌود فقريٌّ

الدر�ُس الث�لُث  
كيَف ت�ص�عُد اأجهزُة اجل�صِم 

احليوان�ِت على البق�ِء؟

المملكُة الحيوانيُةالمملكُة الحيوانيُة

))11( سورة النور اآلية: ( سورة النور اآلية: 4545..
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  مفرداُت الفكرِة الع�مِة

�ُت  حيواناٌت لي�َض لها  الالفق�ريَّ
. عموٌد فقريٌّ

المف�صلي�ُت  اأكبُر مجموعٍة في 
فقارياِت، لها اأرجٌل مف�صليٌة،  اللَّ

واأج�صاُمها مق�ّصمٌة.

�ُت   حيواناٌت لها عموٌد  الفق�ريَّ
. فقريٌّ

الثديي�ُت  حيواناٌت فقاريٌة ثابتُة 
درجِة الحرارِة، َيك�ُصو ج�صَمها ال�صعُر 

اأو الفرُو.

ُن مْن  الجه�ُز الع�صليُّ  جهاٌز يتكوَّ
ُك العظاَم. ع�صلٍت تحرِّ

الجه�ُز اله�صميُّ  جهاٌز يحلُِّل 
اقِة. عاَم للح�صوِل على الطَّ الطَّ
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ُل ر�ُس االأوَّ الدَّ

ُة ُةالحيوان�ُت الالفق�رّيَّ الحيوان�ُت الالفق�رّيَّ

��َباَحِة، َوَلُه  ��ْيِر َوال�صِّ َل��ُه َثَماِنَيُة اأَْرُجٍل َي�ْص��َتْخِدُمَها ِفي ال�صَّ ��رَطاُن َمْخُل��وٌق َح��يُّ ُ ال�صَّ
. ْيِد َوالأَْكِل، َوَلي�َض َلُه َعُموٌد ِفْقِريٌّ َزْوَجاِن ِمْن الكلَباِت َي�ْصَتْخِدُمُهَما ِفي ال�صَّ

؟ َما الَمْخُلوَقاُت الأُْخَرى الَِّتي َلي�َض َلَها َعُموٌد ِفْقِريٌّ
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كيَف نعرُف اأنَّ دودَة االأر�ِس حيواٌن؟ 
ُع اأتوقَّ

عاتي. فاُت الَّتي تجعُل مْن دودِة الأر�ِض حيواًنا؟ اأكتُب توقُّ ما ال�صِّ

عاتي اأخترُب توقُّ
 ١  اأُخرُج دودَة الأر�ِض مَن الَمْرَبى، واأ�صُعها على من�صفٍة ورقيٍَّة رطبٍة، ثمَّ 

ُل ملحظاتي.   ُك، واأ�صجِّ األحُظ كيَف تتحرَّ

اأالحُظ. األم�ُض دودَة الأر�ِض بلطٍف، واألحُظ حركَتها. ماَذا حدَث؟   ٢ 

ُل ملحظاتي. واأعيُد الدودَة اإلى المْرَبى. اأ�صجِّ

الَّتي  ��راُت  ��غ��يُّ ال��تَّ َم��ا  ال��م��رَب��ى،  األح����ُظ  ����اٍم،  اأيَّ ب�صعِة  اأالحُظ. بعَد   3 

ودِة؟ لحظُتها في بيئِة الدُّ
اأ�صتخل�ُض النَّتائَج

اأتوا�صُل. كيَف ا�صتجابْت دودُة الأر�ِض عنَد لم�ِصها؟  ٤ 

؟ كيَف اأ�صتدلُّ   اأ�صتنتُج. هْل لدودِة الأر�ِض هيكٌل دعاميٌّ  5 

على ذلَك؟  

ما �صفاُت دودِة الأر�ِض الَّتي تجعُلها مَن الحيواناِت؟  6 

اأكثَر اأ�صتك�صفُ

األحُظ حيواناٍت اأخرى، هْل لها �صفاُت     
دودِة الأر�ِض نف�ُصها؟

ٍة 	 دودِة اأر�ٍض حيَّ
تربٍة خ�صبٍة 	
اأوراِق نباٍت 	
منا�صَف ورقيٍَّة رطبٍة 	

اأْحت�ُج اإلى:

 ١الخطوُة

املالحظات

ُك؟ كيَف تتحرَّ

ماذا يحدُث عنَد مل�ِسها؟

ودة؟ كيَف تتغرُي بيئُة الدُِّ
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ال�صوؤاُل االأ�ص��صيُّ
ها ببع�ٍض؟ كيَف اأقارُن الحيواناِت بع�صَ

المفرداُت
لفقاريُّ

الإ�صفنجيَّاُت
�صعاُت اللَّ
خويَّاُت الرَّ

�صوكيَّاُت الجلِد
هيكٌل داخليٌّ
المف�صليَّاُت

هيكٌل خارجيٌّ

مه�رُة القراءِة 
ئي�صُة والتَّف��صيُل  الفكرُة الرَّ

ئي�صُة التَّف��صيُلالفكرُة الرَّ

←

←

←

�ُت؟ م� الالفق�ريَّ
كيَف يمكُن وصُف الحيواناِت؟ أصُف حيواناٍت أليفًة أعرُفها، أو 

شاهدُتها في حديقِة الحيواناِت. 

مْن طرائِق وصِف الحيواناِت معرفُة أوجِه التَّشاُبِه واالختالِف بيَنها.  
ُك  خلَق اللُه تعالى جميَع الحيواناِت مْن خاليا كثيرٍة، ومعظُمها يتحرَّ
ِة أن  ر عزَّ وجلَّ لَها ولمعظِم المخلوقاِت الحيَّ ِة. وقدَّ بطريقتِه الخاصَّ
ِة، وتحصَل على طاقتِها مَن  تنمَو وتتكاَثَر وتستجيَب للمؤثِّراِت البيئيَّ

الغذاِء الَّذي تأكُله. قــاَل تعاَلى: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  
پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ                          )1(.

ِة الَّتي يتـمُّ تصنيُف الحيواناِت بناًء عليها، أنَّ  فاِت األساسيَّ مَن الصِّ
َّى فقاريَّاٍت، وبعُضها اآلخُر ليَس لُه  ، ويســم بعَضها لُه عموٌد فقريٌّ
ى جسمها  ى الفقاريَّاٍت. بْعُض الالفقارياِت يغطِّ ، ويسمَّ عموٌد فقريٌّ
أعضاٌء صلبــٌة، وبعُضها اآلخر له تراكيُب داخليٌة تدعُم جســَمه. 

معظُم الحيواناِت الفقارياٌت، وتصّنُف في ثماني مجموعاٍت.

 اأخترُب نف�صي
الفكــرُة الرئي�صــُة والتف��صيُل. َم��ا ال�صف��ُة الت��ي يمك��ُن اأْن 

ت�صتخدَم ِفي ت�صنيِف الحيواناِت؟

التفكيــُر الن�قُد.  كي��َف تحاف��ُظ الحيوان��اُت التي لي���َض لَها 
عموٌد فقريٌّ علَى �صكِلها؟

الديداُن الأ�صطوانيُة الديداُن المفلطحة )الم�صّطحُة( الل�صعاُت الإ�صفنجياُت

�صوكياُت الجلِد المف�صلياُت الديداُن الحلقيُة الرخويات

مجموع�ُت الالفق�ري�ِت

)1( سورة هود اآلية:6.
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ِة؟ م� بع�ُس الحيوان�ِت الالفق�ريَّ

االإ�صفنجي�ُت
ولمعظِمها  الاّلفقارّياِت،  أبســطُ  هي  اإلسفنجيَّاُت 
ُن الجسُم  شكٌل يشبُه كيًسا لُه فتحٌة في أعالُه، ويتكوَّ

ٌف من الّداخِل. من طبقتيِن، وهو مجوَّ

تعيُش اإلســفنجّياُت في الماِء. واإلسفنُج المكتمُل 
مـوِّ عديُم الحركِة، أّما الصغاُر فتكوُن قادرًة على  النُّ

فِو فوَق الماِء. الطَّ

الال�صع�ُت )الجوفمعوّي�ُت(
ى لوامَس تشبُه  سعاُت حيواناٌت لها أجزاٌء تسـمَّ الالَّ
األذرَع، ينتهي كلٌّ منها بخاليا السعٍة تشلُّ بها حركَة 
فريســتِها. بعُض هــذِه الحيواناِت عديمــُة الحركِة 
ال تنتقُل مْن مكانِها، ومْنَها الَمْرجاُن، وبعُضها اآلخُر 

يطُفو ويسبُح، ومنها قنديُل البحِر.

حركُة قنديِل البحِر
حك��ُم اإغالَقه 

ُ
اأعمــُل نموذًج�. اأنف��ُخ بالوًن��ا واأ  ١ 

فلُت��ُه 
ُ
َب من��ُه اله��واُء ث��مَّ اأ ��ى ل يت�ش��رَّ بي��دي حتَّ

��ُل البال��وُن نموذًجا لتجوي��ِف قنديِل  فج��اأًة. يمثِّ

البحِر.

ا؟  ٢  ما الَّذي يحدُث اإذا تركُت البالوَن حرًّ

��ذي اأ�ش��اهُدُه؟  اأالحُظ. اأت��رُك البال��وَن، م��ا الَّ  3 

موذُج حركَة قنديِل البحِر؟ ُح هذا النَّ كيَف يو�شِّ

قنديُل البحِر ←

↓ �ُصَعٌب َمرجانيٌَّة يف البحِر الأحمِر

المرجاُن مَن الل�صعاِت وهَو عديُم الحركِة
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�ُت خويَّ الرَّ
يهتمُّ بعُض الناِس بجمِع أشكاٍل مختلفٍة من األصداِف من شاطِئ البحِر. ما 
ٍة، أجساُمها ليِّنٌة  مصدُر هذِه األصداِف؟ تعوُد األصداُف إلى حيواناٍت الفقاريَّ
خويَّاِت. جميُع الرخوياِت لها تراكيُب صلبٌة لدعِم وحمايِة أجساِمها  تسّمى الرَّ

اللينِة، بعُض هذه التراكيِب داخليٌة وبعُضها خارجيٌة، ومنها األصداُف .

خوّياِت الوحيدِة  خوّياِت تعيُش في الماِء، و يعدُّ الحلزوُن من الرَّ معظُم الرَّ
الَّتي تستطيُع العيَش على اليابسِة.

خوّياِت البالغِة - ومنها المحاُر - تستقرُّ في مكاٍن واحٍد، وبعُضها  بعُض الرَّ
اُر واألخطبوُط. يسبُح بحريٍة، ومنها الحبَّ

�صوكّي�ُت الجلِد
يصنَّف ُقنفُذ البحِر في شوكيَّاِت الجلِد، فما الذي يميُِّز هذِه المخلوقاِت؟ 
ى  ٌة تسمَّ شوكيَّاُت الجلِد لها جلٌد يحمُل أشواًكا، ولها أيًضا ِدعامٌة داخليَّ

. اخليَّ الهيكَل الدَّ

حلزونحلزوٌنٌ

 اأخترُب نف�صي
ئي�صُة والتَّف��صيُل.  فيَم تت�صاَبُه كلٌّ من الإ�صفنجّياِت،  الفكرُة الرَّ

خوياِت، و�صوكّياِت الجلِد؟ والل�صعاِت، والرَّ

التَّفكيُر الّن�قُد. لماذا تعي�ُض جميُع الل�صعاِت تحَت الماِء؟

بعدقبل

ماَذا يحدُث للأخطبوِط عنَدما يح�ضُّ بالخطِر؟  
اإر�ص�ٌد: اأنظُر، في اأيِّ ال�شورتيِن يكوُن �شكُل الأخطبوِط ولوُنُه م�شابًها لما حوَله؟

اأقراأُ ال�صورَة

قنفذقنفُذ ُ البحرالبحِرِ
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�ُت؟  م� المف�صليَّ
المفصلياُت أكبُر مجموعٍة في الالفقاريَّاِت. لها أرجٌل 

مٌة إلى أجزاٍء.  ٌة، وأجساُمها مقسَّ مفصليَّ

ــرطاُن -  وبياُن والسَّ بعُض المفصلّيــاِت - ومنها الرُّ
ُ عْن طريِق الخياشــيِم، وبعُضها اآلخُر - ومنها  س تتنفَّ
ُس عــْن طريِق أنابيَب  الحشــراُت والعنكبياُت - تتنفَّ

)ُقَصْيباٍت( دقيقٍة تفتُح عنَد سطِح الجسِم. 

 ، وللمفصليَّاِت هيكٌل خارجيٌّ صلٌب يحمي الجســمَ

 اأخترُب نف�صي
فاُت  ئي�صــُة والتَّف��صيُل. ما ال�صِّ الفكرُة الرَّ

الَّتي تت�صابُه فيها جميُع المف�صلّياِت؟

التَّفكيــُر الّن�قُد. جمي��ُع الح�ص��راِت تعدُّ من 
المف�صلّي��اِت، فه��ْل كلُّ المف�صلّياِت ح�ص��راٌت؟ 

ُح ذلَك. اأو�صِّ

    معظُم المفصلّياِت تطرُح هيكَلها الخارجيَّ عنَدما تنُمو.

ويحفُظــه رطًبا. وتنقســُم المفصليَّــاُت إلى أربِع 
مجموعاٍت، هَي: الحشــراُت، والعديدُة األرجِل، 

والقشرياُت، والعنكبياُت.

مجموع�ُت المف�صلي�ِت

�صرطاٌن

ُل الح�صراُت اأكبَر مجموعٍة من اللفقاريَّاِت؛ حيُث يبلُغ  ت�صكِّ
عدُد اأنواِعها اأكثَر من مليوِن نوٍع.

مَن الحيواناِت العديدِة الأرجِل: اأمُّ 44 ِرْجًل، وذاُت الأرُجِل 
المئِة، وذاُت الأرُجِل الألِف.

 مَن الق�صرياِت 
وبياُن  الرُّ

رطاناُت. وال�صَّ

 من العنكبياِت العناكُب
والعقارُب.

عديدُة االأرجِل

ذواُت الأرجِل فرا�صٌة

الح�صراُت

الق�صري�ُت

عنكبوٌت

العنكبي�ُت

ذواُت

 الأرجِل الألِف

ذواُت

الأرجِل المئِة

ال�سرُح والتف�سيُر61



يداُن؟ ُف الدِّ كيَف ت�صنَّ
ليــَس كلُّ الديــداِن تشــبُه دودَة األرِض؛ فهنــاَك 

مجموعاٌت عديدٌة مَن الّديداِن في الّطبيعِة، منها: 

حُة( يداُن المفلطحُة )الم�صطَّ الدِّ
حٌة، لها رأٌس   كما يشيُر اســُمها إليها، أجساٌم مسطَّ
حُة أبســُط أنواِع الديداِن،  وذيٌل. الّديداُن المســطَّ
، وبعُضها يعيُش داخَل أجســاِم  ومعظُمها غيُر ضارٍّ

حيواناٍت أخرى. 

ُة يداُن االأ�صطوانيَّ الدِّ
يداِن   لها أجســاٌم رفيعٌة ونهاياٌت مدببٌة. معظُم الدِّ

ِة تعيُش داخَل أجساِم بعِض الحيواناِت. األسطوانيَّ

ُة يداُن الحلقيَّ الدِّ
ُن  ِة. تتكوَّ يداِن الحلقيَّ  تنتمي دودُة األرِض إلــى الدِّ
أجساُم الّديداِن الحلقيَّةِ من ثالِث طبقاٍت، والجسُم 
ـٌم إلى حلقاٍت متماثلٍة ما عدا الرأَس ونهاياِت  مقسَّ
ُة على اليابســِة،  يــلِ، وتعيُش الّديــداُن الحلقيَّ الذَّ
وأعــداٌد قليلٌة منها تعيُش داخَل أجســاِم حيواناٍت 

أخرى.

 اأخترُب نف�صي
ئي�صُة والتَّف��صيُل. اأ�صُف المجموعاِت  الفكرُة الرَّ

يداِن. الثَّلَث للدِّ

التَّفكيــُر الّن�قُد. م��ْن اأي��َن تح�ص��ُل الّدي��داُن الَّتي 
زِم  تعي���ُض داخَل اأج�ص��اِم الحيواناِت على الغذاِء اللَّ

ها؟ لنموِّ
يداِن الحلقيَِّة. دودُة الأر�ِض مَن الدِّ

دودٌة اأ�صطوانيٌَّة

دودٌة مفلطحة
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ٌر �ٌس م�صوَّ ملخَّ
اُت، حيوانات لي�ض لها  اللَّفقاريَّ

عمود فقري: كالإ�صفنجيات 
والل�صعات والرخويات و�صوكيات 

الجلد.

المف�صليَّاُت مجموعٌة مَن 
الحيواناِت لها اأرجٌل مف�صليٌَّة، 
مٌة اإلى اأجزاٍء.  واأج�صاُمها مق�صَّ
المف�صليَّاُت هي اأكبُر مجموعٍة 

اِت. في اللفقاريَّ

يداُن اإلى مجموعات  تتفّرُع الدِّ
عديدة. منها المفلطحة 

)الم�صطحة(، والأ�صطوانية، 
والحلقية.

ُم اأَْفك�ري   اأَُنظِّ

ف��ي  ن��ِة  كالمبيَّ ��ًة  مطويَّ اأعم��ُل 

���صُ فيها م��ا تعلمُته  ��كِل، األخِّ ال�شَّ

ِة. عِن الحيواناِت الالفقاريَّ

ُث واأكتُب اأفّكُر واأتحدَّ
اِت الجلِد دعامٌة داخليٌة  المفرداُت.  ل�ش��وكيَّ  ١ 

ى .............. . ت�شمَّ

ئي�صُة والتَّف��صيُل.  ما فوائُد   الفكرُة الرَّ  ٢ 
؟  وم�شارُّ الهيكِل الخارجيِّ

ئي�صُة التَّف��صيُلالفكرُة الرَّ

بع���صُ  تعي���ُص  ل  �قُد. لم��اذا  النَّ الّتفكيــُر   3 
ومنه��ا   - ن��ِة  اللَّيِّ الأج�ش��اِم  ذاِت  الحيوان��اِت 

�شعاُت - على الياب�شِة؟ الالَّ

ــحــيــحــَة. اأيُّ  ــَة الــ�ــصَّ ــ�بـ اأخـــتـــ�ُر االإجـ  ٤ 
اِت؟ فقاريَّ الحيواناِت التَّاليِة مَن الالَّ

مكُة. ب - ال�شَّ �شُر.        اأ - النَّ

ُة )الثعباُن(.  وبياُن.  د - الحيَّ ج� - الرُّ  

ُة  يَّ حيحَة. ما الخا�شِّ اأخت�ُر االإج�بَة ال�صَّ  5 
اُت: اُت والمف�شليَّ خويَّ الَّتي ت�شترُك فيها الرَّ

.    اأ - لها عموٌد فقريٌّ

. ب - لي�َص لها عموٌد فقريٌّ  

ٌة. ج� - لها هياكُل خارجيَّ  

  د - غيُر قادرٍة على الحركِة.

. كيَف اأقارُن الحيواناِت  ال�صــوؤاُل االأ�ص��صيُّ  6 
ها ببع�ٍص؟ بع�شَ

ممالُك

وحيدُة الخليَُّة

المملكُة النباتيُة 
والمملكُة الحيوانيُة

الالَّفقاريّاُت

المف�صليّاُت

الدِّيداُن

اأكتُب ق�صًة
ًة على ل�ش��اِنه اأ�ش��ُف فيها  ��ا، واأكت��ُب ق�شَّ اأخت��اُر حيواًن��ا لفقاريًّ

كيَف يعي�ُص.

اأعمُل مل�صًقا
��اِت، واأكتُب   فقاريَّ ُح في��ِه مجموع��اِت الالَّ اأعم��ُل مل�شًق��ا اأو�شِّ

�شوَم. وَر والرُّ اأ�شماَءها م�شتخدًما ال�شُّ

  العلوُم والفنُّالعلوُم والفنُّ  العلوُمالعلوُم  والكتابُةوالكتابُة
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64 ُع َو�سُّ الإِْثَراُء والتَّ

مه�رُة اال�صتق�ص�ِء: الت�صنيُف
ُتصنَّفُ الحيواناُت في مجموعتيِن، هما: الحيواناُت الفقارّيُة 
والحيواناُت الالفقارّيُة؛ وذلَك بناًء على وجوِد عموٍد فقريٍّ أْو 
عدِم وجوِده. وقْد صّنَف العلماُء المخلوقاِت الحّيَة بناًء على 

الخصائِص المشتركِة التي تتشارُك فيها هذِه المخلوقاُت.

وتعتمُد إحدى طرائِق تصنيِف الحيواناِت على وجوِد العموِد 
، أو وفَق تماُثِل وترتيِب أجزاِء أجساِم تلَك الحيواناِت. الفقريِّ

←اأتعّلُم
عنَدما اأ�صّنُف أضُع األشياَء التي تشترُك في خصائَص معينٍة 
في مجموعٍة واحدٍة. فالتصنيُف طريقٌة جيدٌة لتنظيِم البياناِت، 
لــذا فإنَّني أتمّكُن مْن تذّكِر خصائــِص بعِض المجموعاِت؛ 
إْذ مــَن الصعِب تذّكُر خصائــِص آالِف المجموعاِت . ومَن 
المهمِّ االحتفاُظ بالمالحظــاِت الجيدِة عندَ التصنيِف؛ ألنَّها 
تساعُدني على معرفِة سبِب تصنيِف األشياِء ضمَن مجموعٍة 

واحدٍة، كما تساعُدني على تصنيِف األشياِء في المستقبِل.
←اأجّرُب

اأ�صّنُف الحيواناِت بنــاًء على خاصّيِة التماثِل. التماُثُل يعني 
وجوَد أجزاٍء مْن جســِم الحيواِن يَتشاَبُه مَع أجزاٍء أخرى حوَل 

خطٍّ أو نقطٍة مركزيٍة.

؛  فمعظُم المخلوقاِت الحّيِة - كالَفرا�ِض مثًل - لها تماثٌل جانبيٌّ
وهذا يعني تشــاُبَه جانَبْيها. أّما غيُرها مَن المخلوقاِت الحّيِة - 
َد أجزاِء  ؛ وهذا يعني تمدُّ كنجِم البحِر مثاًل- فلها تماثٌل شعاعيٌّ
جسِمها مْن نقطٍة مركزيٍة في الوسِط. أّما القليُل مَن الحيواناِت 

فأجساُمها عديمُة التماثِل.

ثعلٌب

قنديُل البحِر

اخلفاُش
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خنفساُء

احليواُن

اخلنف�ساُء

الثعلب
حيواُن 
الإ�سفنِج 
الأ�سطواينُّ

متاثٌلٌٌٌ 
جانبٌيّ

متاثٌل 
ل متاثَل�سعاعّي

 ١   أنظُر إلى صور الحيوانات في الصفحتين، 

وابحث عن صوٍر أخرى للحيوانات نفسها.

ها على لوحٍة،   ٢    أكتُب أسماَء الحيواناِت كلِّ

كما في الشكِل.

← اأطّبُق
 ١    أدرُس البياناِت التي على اللوحِة، وأبّيُن 

 ، عدَد الحيواناِت التي لها تماثٌل شعاعيٌّ
 ، والحيوانــاِت التي لها تماثــٌل جانبيٌّ

والحيواناِت عديمُة التماثِل.

 ٢    أبحُث في المجــالِت أو في اإلنترنِت عْن 

لوحتي.  إلى  لحيواناٍت، وأضيُفهــا  صوٍر 
يمكُن أْن أعمَل لوحــًة جديدًة ألقارَن بيَن 

الحيواناِت.
 3   اأ�صّنــُف الحيوانــاِت التــي أضفُتهــا وفًقا 

لتماُثِلها.

 ٤   اأ�صّنــُف جميَع الحيوانــاِت بطريقٍة جديدٍة، 

وذلَك تبًعا للحجِم واللــوِن أو أيِّ خاصّيٍة 
أختاُرهــا ، ثــمَّ أتواَصُل مــَع زمالئي بما 

توّصْلُت إليِه مْن نتائَج.

حيواُن اإلسفنِج األسطواينُّ

سلحفاُة الصحراِء

مالحظاتي



الث�ني ر�ُس  الدَّ

ُة ُةالحيوان�ُت الفق�ريَّ الحيوان�ُت الفق�ريَّ

كُر حوالْي  الِفَيلُة مْن اأ�صخِم الحيواناِت الَّتي تعي���ُض على الياب�ص��ِة، ويزُن الذَّ
6800 كج��م. هن��اَك �ص��يٌء م�ص��ترٌك بي��َن جمي��ِع الحيوان��اِت الكبي��رِة الحج��ِم 

لدعِم وزِنها، ما هَو؟
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؟   م� وظيفُة العموِد الفقريِّ

ُع اأتوقَّ
هما ي�صتطيُع اأْن يحمَل وزًنا اأكبَر: حيواٌن لُه عموٌد فقريٌّ اأْم حيواٌن لي�َض  اأيُّ

عاتي.  ؟ اأكتُب توقُّ لُه عموٌد فقريٌّ

ع�تي اأخترُب توقُّ
اأرب��ُع  ل��ُه  لحيواٍن  ال�صل�صاِل  م��َن  نموذًجا  نموذًج�. اأعمُل  اأعمُل   ١ 

 . اأرجٍل، ولي�َض له عموٌد فقريٌّ

ُد اأنَّ  اأعمُل نموذًجا مماثًل للنَّموذِج الأوِل مَع وجوِد عموٍد فقريٍّ واأتاأكَّ  ٢ 

النموذَج الثانَي لُه حجُم و�صكُل النموذِج الأوِل. يمكُن عمُل النَّموذِج 
ل�صاِل حوَل القلِم. بو�صِع ال�صَّ

كلِّ  على  ل�صاِل  ال�صَّ م��َن  الحجِم  مت�صاويَة  ك��راٍت  اأالحُظ. اأ�صُع   3 

ُله كلُّ نموذٍج قبَل  نموذٍج لزيادِة وزِنِه، ما الوزُن الإ�صافيُّ الَّذي يتحمَّ
اأْن ينهاَر؟

ت�ئَج اأ�صتخل�ُس النَّ
اأيُّ النَّموذجيِن يحمُل وزًنا اأكبَر؟    ٤ 

ما فائدُة العموِد الفقريِّ للحيواناِت الَّتي تعي�ُض على الياب�صِة؟  5 

اأ�صتنتُج. ما فوائُد العموِد الفقريِّ لحيواٍن يعي�ُض تحَت الماِء؟  6 

اأكثَر اأ�صتك�صُف
 . الفقريِّ والعموِد  للأرُجِل  اأقلًما  م�صتخدًما  ثالًثا،  نموذًجا  اأعمُل   
تمثُِّل  ماذا  الآخريِن؟  النَّموذجيِن  عِن  الثالُث  النموذُج  يختلُف  كيَف 

الأقلُم في الأرجِل؟

�صل�ص�ٍل. 	
قلِم ر�ص��ٍس 	

 ٢الخطوُة

 ٢الخطوُة

اأْحت�ُج اإلى:
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هْل اأ�صتطيُع تحديَد العموِد الفقريِّ في 
مكِة؟  هذِه ال�صَّ

ال�صوؤاُل االأ�ص��صيُّ
؟ اأيُّ الحيواناِت لَها عمٌود فقريٌّ

المفرداُت
الفقاريَّاُت

ثابتُة درجِة الحرارِة
متغيِّرُة درجِة الحرارِة

البرمائيَّاُت  
واحُف الزَّ
يوُر    الطُّ
الثَّدييَّاُت

مه�رُة القراءِة 
المق�رنُة 

اختالٌفاختالٌف ت�ص�بٌه

←←

←

←

�ُت؟ م� الفق�ريَّ
يوِر  يُْء المشــترُك بيَن أجســاِمنا وبيَن أجساِم الطُّ ُتَرى، ما الشَّ
ِه المخلوقاِت لها  فادِع واألفاعي؟ جميعُ هـــذِ واألسماِك والضَّ

. عموٌد فقريٌّ

ُز الفقاريَّاِت مَن الالفقاريَّاِت. ويمثُِّل  العمــوُد الفقريُّ هَو ما يميِّ
العموُد الفقريُّ جزًءا مَن الهيكِل الّداخليِّ الَّذي يدعُم الجسـَم 
ِة الحركِة للحيواناِت الثَّقيلِة. بعُض الفقارّياِت،  ويســمُح بحّريَّ
ُر درجُة حرارِة أجساِمها كثيًرا.  يوُر والثَّدييَّاُت، ال تتغيَّ ومنها الطُّ
وهذِه الحيواناُت َتســتخدُم طاقَة الغــذاِء لتحافَظ على درجِة 
ى الحيواناِت الثابتَة درجِة الحرارِة. حرارِة أجساِمها ثابتًة، وتسمَّ

واحفُ فتعدُّ مــَن الحيواناِت  ا األســماُك والبرمائيَّــاُت والزَّ أمَّ
المتغيِّرِة درجِة الحرارِة، أْي الَّتي ال تستطيُع تنظيَم درجِة حرارِة 
ُر تبًعا لدرجِة حــرارِة البيئِة المحيطِة بها،  أجســاِمها؛ حيُث تتغيَّ

وتستمدُّ حرارَتها منها.

ــمُ الفقاريَّاُت إلى ســبِع طوائَف، هَي: األسماُك العديمُة   تقسَّ
ُة،  ُة، واألسماُك العظميَّ ُة(، واألسماُك الغضروفيَّ يَّ الفكِّ )الالفكِّ

يوُر، والثَّدييَّاُت. واحُف، والطُّ والبرمائّياُت، والزَّ
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االأ�صم�ُك
إلى ثالِث طوائَف هَي:  تنقسُم األســماُك 
، واألســماُك  األســماُك العديمــُة الفــكِّ

ُة.  ُة، واألسماُك العظميَّ الغضروفيَّ

تحتوي هيــاكُل األســماِك العديمِة الفكِّ 
ى  ٍة مرنٍة تسمَّ ِة على مادَّ واألسماِك الغضروفيَّ
َة الموجودَة فِي  الغضروَف، وهَو ُيْشبُه المادَّ
هيكِل ســمِك القرِش، وِفــي صيوان أذان 

مِة أنِفِه.  اإلنساِن ومقدِّ

ًعا بيَن  ُة فهَي األكثُر تنوُّ ا األسماُك العظميَّ أمَّ
هياكُلها  ُن  وتتكوَّ الفقاريَّــاِت،  َمجموعاِت 
ي أجساَمها القشوُر. ومَن  مَن العظاِم، وتغطِّ

ِة الكنعُد والهاموُر. األسماِك العظميَّ

الّثديياُت

الث�بتُة درجِة احلرارِة

الّطيوُر

�صمكٌة غ�صروفّيٌة

�صمكٌة لفّكّيٌة

زواحُف

�صمكٌة عظمّيٌة

برمائّياُت

ُة درجِة احلرارِة املتغيِّ

طوائُف الفق�رّي�ِت

 اأخترُب نف�صي
وائ��ِف  اأق�رُن. في��َم تت�ص��ابُه اأ�ص��ماُك الطَّ

الثَّلِث، وفيَم تختلُف؟

التَّفكيُر الّن�قُد. لماذا تاأكُل الحيواناُت 
م��َن  اأكث��َر  الح��رارِة  درج��ِة  الثابت��ُة 

الحيواناِت المتغيِّرِة درجِة الحرارِة؟

الحرارِة  درجِة  ثابُتُة  اِت  الفقاريَّ مجموعاِت  اأيُّ 
ها متغّيُر درجِة الحرارِة؟ واأيُّ

اإر�ص�ٌد: اأنظُر اإل��ى اأ�ش��ماِء طوائِف المخلوقاِت 
تحَت كلِّ لوٍن في القائمِة.

اأقراأُ ال�صورَة
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�صفدٌع

�ٌت اأخرى؟ هْل هن�َك فق�ريَّ

�ُت البرم�ئيَّ
فادُع والّســلمندراُت تعدُّ مَن  البرمائيَّــاُت، ومنهــا الضَّ

الحيواناِت المتغيِّرِة درجِة الحرارِة. 

تقِضــي البرمائيَّاُت جــزًءا من دورِة حياتِهــا في الماِء، 
وتقضي الجزَء اآلخَر على اليابسِة. 

فدِع في الماِء مثَل جميِع البرمائيَّاِت؛  تبدُأ دورُة حياِة الضِّ
حيُث تضُع األنثى بيًضا يخرُج منُه أبو ُذَنْيبَة، وله خياشيُم 
ُل هذِه  تساعُدُه على العيِش في الماِء، وعنَدما ينُمو تتحوَّ

َن مَن العيِش على اليابسِة.  الخياشيُم إلى رئاٍت ليتمكَّ

ُس َعْن طريِق الجلِد  ومــَع أنَّ للبرمائيَّاِت رئاٍت فهي تتنفَّ
أيًضا. لذا يجُب أْن يكوَن جلُدها رطًبا، وإذا جفَّ جلُدها 
فإنَّها تموُت. وألجِل ذلَك تعيُش البرمائيَّاُت قرَب الماِء 

باستمراٍر.

�ُض بالخيا�صيِم. يفق�ُض اأبو ذنيبَة البي�صَة، وي�صبُح ويتنفَّ

فادِع؟ حالي عِن ال�صَّ كيَف تختلُف ال�صَّ

اإر�ص�ٌد: األحُظ البيئَة المحيطَة بكلٍّ منها.

اأقراأُ ال�صورَة

واحُف �ُت والزَّ البرم�ئيَّ
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�صحليٌة

َواحِف الِحرَباُء ِمَن الزَّ

الزواحُف لها جلٌد جافٌّ وخشٌن.

واحُف الزَّ
تنتمي السحالي والثعابين والسالحف والَحَرابِيُّ إلى الزواحف. 
واحُف مَن الحيواناِت المتغيِّرِة درجِة الحرارِة الَّتي تعيُش  والزَّ
ى بحراشفَ أو صفائَح تحِميها  على اليابســِة، وجلُدها مغطًّ
ُس عْن طريِق  مْن فقداِن المــاِء. وهذِه المخلوقــاُت ال تتنفَّ

جلِدها كالبرمائياِت، بل تعتمُد على رئتْيها في ذلَك.
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طيراُن الطيوِر
ه 5 �شم،  اأقي�ُس. اأق�صُّ �شريًطا ورقيًّا عر�شُ  ١ 

وطوُلُه 20�شم.

ُت 2�شم منُه بيَن غالِف  اأ�صنُع نموذًج�. اأثبِّ  ٢ 

الكتاِب والورقِة الأولى، ثمَّ اأغلُق الكتاَب.

ُته الطويلُة  م�شُك الكتاَب بحيُث تكوُن حافَّ
ُ
 3  اأ

اأفقيًة وطرُف ال�شريِط المثنيُّ قرَب فمي، 

ريِط. واأنفُخ على امتداِد ال�شَّ

 ٤  ماذا يحدُث عنَدما اأنفُخ على ال�شريِط؟

ائِر والطائرِة  اأ�صتنتُج. �شكُل جناِح الطَّ  5 

مت�شابهاِن، فكالهما ي�شمُح 

طِح  بمروِر الهواِء على ال�شَّ

طِح  العلويِّ اأكثَر من ال�شَّ

. كيَف ي�شاعُد  فليِّ ال�شُّ

ائَر على  ذلَك الطَّ

يراِن؟ الطَّ

الّطيوُر
يــوُر حيوانــاٌت فقاريَّــٌة ثابتُة درجــِة الحرارِة،  الطُّ
ــًة، ولها مناقيُر  لها ريٌش خفيــٌف ُيبقيها دافئًة وجافَّ
ورجالِن تنتهياِن بقدميِن لهما مخالُب، ويوجُد على 

أقداِمها حراشُف. 

علــى الرغِم مْن أنَّ كلَّ الطيوِر لَها ريٌش إالَّ أنَّ بعَضها 
يوِر القادرِة  اَل يستطيُع الطيراَن. وقْد جَعل اللُه تعالى للطُّ
ًة، كما  فًة، ورئاٍت قويَّ يراِن عظاًما خفيفًة مجوَّ على الطَّ
َة ُيساعدانِها على  أنَّ شــكَل أجنحتِها وعضالتِها القويَّ

يراِن. قال تعالى: ﴿ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ     االرتفاِع والطَّ
ی    ی  ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ   ىئ  ىئ  ىئ  

يئ  جب  حب     خب  مب﴾ )1(
تضُع الطيوُر بيًضا قشُرُه سميٌك، وترقُد معظُم الطيوِر 

على البيِض لتبقَيه دافًئا إلى أْن يفقَس.

 اأخترُب نف�صي
اأق�رُن. كي��َف يختل��ُف جل��ُد كلٍّ م��َن البرمائّي��اِت 

يوِر بع�صُه عْن بع�ٍض؟ واحِف والطُّ والزَّ

��حالي العي���ُض  التَّفكيــُر الّن�قُد. ه��ْل يمك��ُن لل�صَّ
ا؟ لماذا؟ في بيئٍة باردٍة جدًّ

الطيوُر هَي الحيواناُت 
ي  يغطِّ التي  ال��وح��ي��دُة 

ج�صَمها الري�ُض.

حرا�صُف قدِم الع�صفوِر

سورة النحل اآلية:79.
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�ُت؟  م� الثَّدييَّ
الثَّدييَّاُت فقاريــاٌت ثابتُة درجِة الحرارِة. لها شــعٌر أو فرٌو 
يكُسو جسَمها، وتعيُش في معظِم البيئاِت على اليابسِة وفي 

الماِء وبيَن األشجاِر، كما أنَّها ترَعى صغاَرها.

تصنَُّف الثَّدييَّاُت في ثالِث مجموعاٍت بحسِب طريقِة والدِة 
صغاِرها.معظُم الثديّياِت تلُد صغاَرها، وبعُضها يضُع بيًضا. 
وإنــاُث الثديياِت تنتُج الحليَب إلرضــاِع صغاِرها. ونحُن 
نتناوُل حليَب بعِض الثديياِت؛ فهَو شراٌب لذيٌذ وغذاٌء مفيٌد 
ى في تكوينِِه ونقاوتِِه عظمُة الخالِق ســبحاَنُه وتعاَلى  تتجلَّ

وحكمُتُه. قاَل تعاَلى: 
)1( 

ا�ُض من الثَّدييَّاِت  الخفَّ
لكنَُّه يطيُر.

� �ٌت ت�صُع بي�صً ثدييَّ
اآِكُل النَّمِل ال�صوكيُّ و منقار البط الثدييَّاِن 

الوحيداِن اللذاِن ي�صعاِن البي�َض.

�ٌت له� كي�ٌس ثدييَّ
غاَر داخَل  الكنغُر والكوال يحملِن ال�صِّ

ها. كي�ٍض حتَّى يكتمَل نموُّ

�ٌت تنُمو داخَل االأج�ص�ِم  ثدييَّ
الخراُف والخّفا�ُض والقروُد وثديّياٌت 

هاِتها. اأخرى تنُمو داخَل اأج�صاِم اأمَّ

 اأخترُب نف�صي
وفي��َم  ��اُت؟  الثَّدييَّ تت�ص��اَبُه  اأق�رُن. في��َم 

تختلُف؟

التَّفكيــُر الّن�قُد. اكت�ص��َف عال��ٌم نوًعا من 
الحيواناِت اعتقَد اأنَُّه مَن الثَّدييَّاِت. فكيَف 

ُق مْن ذلَك؟ يمكُنه التَّحقُّ

منقاُر البطِّمنقاُر البطِّمجموع�ُت الثَّديّي�ِت

اآكُل النمِل ال�صوكيُّاآكُل النمِل ال�صوكيُّ

الخروفالخروف

الكنغرالكنغر

الكوالالكوال
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ٌر �ٌس م�صوَّ ملخَّ
. ت�شّم  ��اُت لها عموٌد فقريٌّ الفقاريَّ

الفقارّي��اُت �ش��بَع طوائ��ف، منه��ا: 

الّثديّياُت، والّطيوُر، والّزواحُف.

الأ��������ص�������م�������اُك وال�����ب�����رم�����ائ�����ي�����اُت 
والزواحُف فقارياٌت متغيرُة درجِة 
الحرارِة. والطيوُر فقارياٌت ثابتُة 

ج�شَمها  ي  ويغطِّ ال��ح��رارِة  درج��ِة 

ري�ٌص.

الثديي��اُت فقاري��اٌت ثابت��ُة درج��ِة 
ي ج�ش��َمها ال�ش��عُر  الحرارِة، ويغطِّ

�شغاَره��ا  ت�ش��ُع  وه��َي  الف��رُو،  اأو 

بثالِث طرائَق.

ُم اأَْفك�ري   اأَُنظِّ
نِة  ًة كالمبيَّ اأعمُل مطويَّ

�ُص فيها  في ال�شكِل األخِّ

ما تعلمُته عِن الحيواناِت

ِة.  الفقاريَّ

ُث واأكتُب اأفّكُر واأتحدَّ
المفرداُت.  الحيواناُت الَّتي ت�شتمدُّ الحرارَة   ١ 
ى  ��ِة لتبَق��ى دافئ��ًة ت�ش��مَّ م��َن البيئ��ِة الخارجيَّ

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

��اِت  الفقاريَّ طوائ��ُف  تت�ش��اَبُه  اأق�رُن. في��َم   ٢ 
بعُة، وفيَم تختلُف؟  ال�شَّ

تختلفتختلف تت�ص�به

�قُد. ال�ش��لمندُر مخل��وٌق ح��يٌّ  الّتفكيــُر النَّ  3 
ي�ش��بُه ال�شحليَة اإل اأنَّه ينتمي اإلى البرمائياِت. 

م��ا ال�شف��ُة التي لَدى ال�ش��لمندِر ولي�ش��ْت لَدى 

ال�شحليِة؟

حيحَة.   اأخت�ُر االإج�بَة ال�صَّ  ٤ 
اِت:  يوِر والثَّدييَّ جميُع الطُّ

اأ- لها عموٌد فقريٌّ وتنتُج الحليَب.  

. ب- تبي�ُص، ولها عموٌد فقريٌّ  

ج�-  لها عموٌد فقريٌّ وترَعى �شغاَرها.  

د-  تبي�ُص، ودرجُة حرارِة اأج�شاِمها ثابتٌة.  

. اأيُّ الحيواناِت لَها عموٌد  ال�صوؤاُل االأ�ص��صيُّ  5 
؟ فقريٌّ

الكتابُة الو�صفيُة
اأختاُر حيواًنا فقاريًّا مَن الحيواناِت الَّتي تعي�ُص في منطقتي. اأكتُب 

ه. ُح فيها نوَع هذا الحيواِن واأ�شُف بع�َص خ�شائ�شِ فقرًة اأو�شِّ

كتلُة الحوِت الأزرِق
، فما كتلتُه  اإذا كان��ْت كتل��ُة الح��وِت الأزرِق حواَلي 100 ط��نٍّ

بالكيلوجرامات؟

اُت  العلوُمالعلوُم  والكتابُةوالكتابُة يا�سيَّ اُتوالرِّ يا�سيَّ   العلوُمالعلوُم  والرِّ

حيوانات لها عمود فقري

الفقاريات

الثدييات
الأ�سماك والبرمائيات والزواحف والطيور
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حم�يُة الحيوان�ِتحم�يُة الحيوان�ِت

ســاِت والجمعيَّاِت  دِة باالنقراِض، وذلَك مْن خالِل المؤسَّ يحــاوُل العلماُء حمايَة بعِض الحيوانــاِت المهدَّ
ِة. وقد قامْت إحــَدى جمعياِت حمايِة الحيــاِة الفطريِة بحصِر أعداِد  ــِة بالحفاِظ على الحيــاِة الفطريَّ المهتمَّ

الحيواناِت المهددِة باالنقراِض في منطقٍة ما مَن العالِم، ولخصْت نتائَج الدراسِة في الجدوِل التالي.

احليوان�ُت املهددُة ب�النقرا�ِس يف منطقِة الدرا�صِة

دِة ب�النقرا�ِسجمموعُة احليواِن عدُد االأنواِع املهدَّ

68الثَّدييَّاُت

يوُر 76الطُّ

واحُف ١4الزَّ

١3البرمائّياُت

75الأ�صماُك

59الح�صراُت والعناكُب

١05لفقارّياٌت اأخرى

4١0المجموُع

 اأُحلُّ 

أستعمُل الجدوَل أعالُه لإلجابِة عِن األسئلِة التاليِة:  

1- ما عدُد الالفقارياِت المهددِة باالنقراِض في هذِه المنطقِة؟

2- ما عدُد الفقارياِت المهددِة باالنقراِض في هذِه المنطقِة؟

3-  أرتُِّب أنواَع الفقارياِت المهددَة باالنقراِض بحسِب أعداِدها      

؟         مَن األكثِر إلى األقلِّ

الحب�رى ط�ئر مهدد ب�النقرا�س.

• من اأهـداف الروؤية:

•

ِة )ِمْثُل  ٢.٤.3 ِحَم�يُة َوَتْهِيئُة الَمَن�ِطِق اْلَطِبِيعيَّ
َوْالُجُزر َِواْلَمحْمي�ِت الَطِبيِعيَِّة(. َواِطئ ِ ال�صَّ
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الث�لُث ر�ُس  الدَّ

 اأجهزُة اأج�ص�ِم  اأجهزُة اأج�ص�ِم 
الحيوان�ِتالحيوان�ِت

 ه��ْل تعل��ُم اأّن الّطي��وَر ت�ص��تطيُع الج��رَي؟ النعام��ُة مث��ًل ت�ص��تطيُع الج��رَي 
ب�ص��رعِة 64 كيلومت��ًرا في ال�ص��اعِة، م�ص��تخدمًة ق��وَة ع�ص��لِت رجلْيها للهرِب 
مْن اأعداِئها. ما اأجهزُة الج�صِم الأخرى التي ت�صاعُد الحيواناِت على البقاِء؟
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 كيَف ت�صتجيُب دودُة االأر�ِس لل�صوِء؟

اأكّوُن فر�صيًة
 كيَف ت�صتجيُب دودُة الأر�ِض لل�صوِء؟  

اأخترُب فر�صّيِتي.
 ١  اأ�صُع برفٍق دودَة الأر�ِض فوَق ورقِة تن�صيٍف رطبٍة. 

ماذا  دقائَق.  لب�صِع  لم�صاهدِتها  المكّبرَة  العد�صَة  اأالحُظ اأ�صتخدُم   ٢ 

ُك؟ اأ�صّجُل ملحظاتي. تفعُل؟ هْل تبَقى �صاكنًة في مكاِنها اأْم تتحرَّ

دقائَق.  لب�صِع  ال��دودِة  على  اليدوّي  الم�صباِح  �صوَء  اأجّرُب اأ�صّلُط   3 

ُل ملحظاتي في جدوٍل. اأراقب ا�صتجابَة الدودِة. اأ�صجِّ

ُل ملحظاتي .  ٤  اأعيُد الخطوَة )3( ثلَث مراٍت اأخَرى، واأ�صجِّ

اأ�صتخل�ُض النتائَج
اأف�ّصُر البي�ن�ِت هِل النتائُج التي ح�صلُت عليها تدعُم فر�صّيتي؟   5 

ها لل�صوِء؟   �صِ ماذاحدَث لدودِة الأر�ِض عنَد تعرُّ  

كيَف يمكُن اأْن تح�ضَّ دودُة الأر�ِض بال�صوِء؟  6 

اأكثَر اأ�صتك�صُف
الأر���ِض؟  باطِن  في  وه��َي  بال�صوِء  الأر���ِض  دودُة  تح�ّض  اأْن  يمكُن  هْل   

ُم تجربًة لختباِرها. اأ�صُع فر�صيًة واأ�صمِّ

ورِق تن�صيٍف 	
دودِة االأر�ِس  	
عد�صٍة مكّبرٍة 	
م�صب�ٍح يدوٍيّ 	

اأْحت�ُج اإلى:

 ٢الخطوُة
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ال�صوؤاُل االأ�ص��صيُّ
كي��َف ت�ص��اعُد اأجه��زُة الج�ص��ِم الحيوان��اِت 

على البقاِء؟

المفرداُت
الجهاُز الهيكليُّ
الجهاُز الع�صليُّ
الجهاُز الع�صبيُّ
الجهاُز التنف�صيُّ
الجهاُز الدورانيُّ

الجهاُز الإخراجيُّ
الجهاُز اله�صميُّ

مه�رُة القراءِة 
ال�صبب والنتيجة 

النتيجةال�صبب

←

←

←

ُك الحيوان�ُت؟ وكيَف تح�سُّ  كيَف تتحرَّ
راِت؟ ب�لتَّغيُّ

خلَق اللُه تعالى للحيواناِت أجهزًة حيويًة مختلفًة تســاعُدها عَلى 
أداِء وظائِف الحياِة األساســيِة. والجهاُز الحيويُّ - كما عرفُته مْن 

دٍة. قبُل - مجموعُة أعضاٍء تعمُل مًعا ألداِء وظيفٍة محدَّ

، والجهاُز  ، والجهاُز العضليُّ ومْن هذِه األجهــزِة: الجهاُز الهيكليُّ
والجهاُز   ، الدورانــيُّ والجهــاُز  ســيُّ،  نفُّ التَّ والجهــاُز   ، العصبيُّ

  . ، والجهاُز الهضميُّ اإلخراجيُّ

الجه�ُز الهيكليُّ والجه�ُز الع�صليُّ
 . ُن الجهاَز الهيكليَّ العظاُم أنســجٌة حيٌة، وعظاُم الفقارياِت تكــوِّ

َة.  اخليَّ الجهاُز الهيكليُّ يدعُم الجسَم، ويحمي األعضاَء الدَّ

يعمُل الجهاُز الهيكليُّ مَع الجهاِز العضليِّ لمساعدِة الحيواِن على 
ُن الجهاُز العضليُّ مَن العضالِت، وهَي نسيٌج عضليٌّ  الحركِة.  يتكوَّ

ُك العظاَم. قويٌّ يحرِّ

َة  فادُع ع�صلِت الأرجِل القويَّ َت�صتعمُل ال�صَّ
لتقفَز. وتعمُل الع�صلُت في اأزواٍج لتحريِك 
الهيكِل العظميِّ في الكثيِر من الحيواناِت. 
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الجه�ُز الع�صبيُّ
ُن  . ويتكوَّ ُم في جميِع أجهزة الجســمِ هَو الجهاُز العصبيُّ الجهاُز الَّذي يتحكَّ

ٍة.  مْن خاليا عصبيَّ

الالفقارياُت لها جهاٌز عصبيٌّ بســيٌط. فاإلسفنُج مثاًل َلُه خاليا عصبيٌة قليلٌة 
ا الفقارياُت فإنَّ أجهزَتها العصبيَة أكثُر تعقيًدا.  مبعثرٌة. أمَّ

نًة  ِة مكوِّ ٌد تتَّحُد فيه مالييُن الخاليا العصبيَّ الثَّدييَّاُت لها جهاٌز عصبيٌّ معقَّ
األعصاَب. 

ماِغ وأعضاِء الحسِّ  ُن الجهاُز العصبيُّ في معظِم الحيواناِت مَن الدِّ ويتكوَّ
؛ لإلحساِس  ـمِّ مِس والشَّ ِق واللَّ مِع والنَّظِر والتَّذوُّ الَّتي تساعُدها عَلى السَّ

راِت البيئِة المحيطِة بها. بتغيُّ

لفيِن اإ�صارًة بالقفِز  ير�صُل دماُغ الدُّ
تنتقُل خلَل اأع�صاِبِه حتَّى ت�صَل اإلى 
ع�صلِتِه فت�صتجيَب، فيوؤدِّي 
قفزَتُه الَّتي ُتبهُرنا.

 اأخترُب نف�صي
تيجُة. كي��َف يعم��ُل الجه��اُز الهيكل��يُّ م��َع  ــبُب والنَّ ال�صَّ

؟ الجهاِز الع�صليِّ

��ُة الجه��اِز الع�صب��يِّ لأجهزِة  يَّ التَّفكيــُر الّن�قُد. م��ا اأهمِّ
الج�صِم الأخرى؟

ٍة. وعيناها  ِة اإب�صاٍر حادَّ تمتاُز البومُة بحا�صَّ
لِم. وؤيِة في الظَّ الوا�صعتاِن ت�صاعداِنها على الرُّ
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نموذُج رئٍة
 ١  يقوُم معلِّمي بق�صِّ الجزِء ال�شفليِّ 

مْن قارورٍة بال�شتيكيٍة. واأقوُم 

بتثبيِت بالوٍن اأ�شفَلها، كَما في 

ال�شكِل المجاوِر.

ِة داخَل  دخُل طرَف الما�شَّ
ُ
 ٢  اأ

البالوِن، ثمَّ اأربُط باإحكاٍم عنَق البالوِن مَع 

. ِة برباٍط مطاطيٍّ الما�شَّ

َة والبالوَن داخَل القارورِة مْن  دخُل الما�شَّ
ُ
 3  اأ

 اأعلى، واأثبُتهما بقطعٍة من ال�شل�شاِل،

بحيُث يكوُن البالوُن والما�شُة معلَّقيِن داخَل 

القارورِة.

َت اأ�شفَل  اأعمُل نموذًج�. اأ�ش��حُب البالوَن المثبَّ  ٤ 

القارورِة. ماَذا يحدُث؟

اأ�صــتنتُج.  الحجاُب الحاج��ُز ع�شلٌة تعمُل على   5 

يمث��ُل  النم��وذِج  م��َن  ج��زٍء  اأيُّ  الرئ��ِة.  انتف��اِخ 

ُن النموذُج اآليَة عمِل  الحجاَب الحاجَز؟ هْل يبيِّ

الرئِة؟

ُم والغ�زاُت في ج�صِم  كيَف ينتقُل الدَّ
الحيوان�ت؟

�صيُّ نفُّ  الجه�ُز التَّ
 جميُع الحيواناِت تحتاُج إلى األكسجيِن، الَّذي 
يتمُّ نقُله مـَن الجوِّ إلى خالياها عْن طريِق الجهاِز 

 . سيِّ التَّنفُّ

يساعُد الجهاُز التنفسيُّ على نقِل األكسجيِن إلى 
ِة،  ارَّ ِم، وعلــى تخليِصِه مَن الفضــالِت الضَّ الدَّ

ومنها غاُز ثاني أكسيِد الكربوِن. 

الالفقاريــاُت الصغيــرُة - ومنهــا الديــداُن - 
ٍد؛ حيـُث تنتقُل  سـيٍّ معقَّ التحتاُج إلى جهاٍز تنفُّ
الغازاُت بسهولٍة إلى داخِل األنسجِة وخارِجها. 
ا الحيواناُت الكبيرُة فإنَّهــا تحتاُج إلى أجهزٍة  أمَّ
مختلفٌة  أعضاٌء  الحيوانــاِت  ولهذِه  متخّصصٍة، 
ُنها مْن تبادِل الغازاِت مَع الماِء أِو  ـــسِ تمكِّ نفُّ للتَّ

ئاُت. الهواِء، ومْن هذِه األعضاِء الخياشيُم والرِّ

�ُض مثل باقي  �صلمندٌر مكتمُل النموِّ لُه رئٌة. و يتنفَّ
البرمائياِت عْن طريِق الجلِد.
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مكُة ال�صَّ

إلى الجسِم

الخياشيُم

إلى الخياشيِم

مَن الجسِم

القلُب

االأرنُب
إلى الجسِم

مَن الجسِمإلى الجسِم

مَن الجسِم

ئِة إلى الرِّ
ئِة مَن الرِّ

القلُب

ئُة الرِّ

�صيُّ نفُّ وريُّ واجله�ُز التَّ اجله�ُز الدَّ

مكِة؟ ما الأع�صاُء الم�صتركُة بيَن الأرنِب وال�صَّ

كليِن. اإر�ص�ٌد: اأقارُن بيَن ال�شَّ

اأقراأُ ال�صكَل

الجه�ُز الدورانيُّ
ِم واألوعيِة  ُن الجهاُز الدورانيُّ من القلِب والدَّ يتكوَّ

ِم الَّذي  ِة. ووظيفُة الجهاِز الدورانيِّ نقُل الدَّ مويَّ الدَّ
يحمــُل الغذاَء واألكســجيَن إلى خاليا الجســِم 

ُص من فضالتِها.  المختلفِة، والتَّخلُّ

ئيُس فــي هذا الجهــاِز، ولُه  القلــُب العضــُو الرَّ
ِم إلى جميِع أجزاِء الجسِم. عضالٌت قوّيٌة لضخِّ الدَّ

الجه�ُز االإخراجيُّ
عاَم ينتُج عْن ذلَك فضالٌت  ُل الخاليا الطَّ عنَدما تحلِّ

ِص منها.  يقوُم الجهاُز اإلخراجيُّ بالتَّخلُّ

ويعــدُّ كلٌّ منَ الكبــِد والكليِة والمثانــِة والجلِد 
ئتيِن أعضاًء إلخراِج الفضالِت. والرِّ

َم مَن الفضالِت،  ي كلٌّ مِن الكبِد والكليـــةِ الدَّ ينقِّ
ــائلَة، ويفرُز الجلُد  وتخزُن المثانُة الفضالِت السَّ
ا  ائدِة. أمَّ ُص الجســُم مَن األمالِح الزَّ العرَق فيتخلَّ
ُص الجسَم من الفضالِت  ئاُت والخياشيُم فتخلِّ الرِّ

ِة. الغازيَّ

 اأخترُب نف�صي
ُع حدوَثُه  ��ذي اأتوقَّ تيجُة. ما الَّ ــبُب والنَّ ال�صَّ
ئِة؟   ُم في اأخِذ الأك�صجيِن مَن الرِّ اإذا ف�صَل الدَّ

التَّفكيــُر الّن�قُد. م��ا العلق��ُة بي��َن الجه��اِز 
؟ ورانيِّ �صيِّ والجهاِز الدَّ التَّنفُّ

ُم نسيٌج سائٌل. الدَّ
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ع�ُم؟  ُم الطَّ كيَف ُيه�صَ
عــاَم لتحصَل على الّطاقِة. مْن  تأكُل الحيواناُت الطَّ
عاِم ال تســتطيُع خاليا الجســِم أْن  دوِن هضــِم الطَّ
تحصَل على الّطاقِة. يســاعُد الجهاُز الهضميُّ على 

تفكيِك الطعاِم وتحليِلِه. 

بعــُض الالفقاريــاِت ليَس لهــا أجهــزٌة هضميٌة 
متخصصٌة، وبعُضها لُه أجهزٌة هضميٌة بسيطٌة. 

دٌة.  ٌة معقَّ واحفُ والبرمائيَّاُت لهــا أجهزٌة هضميَّ الزَّ
أنظُر إلى شكِل الجهاِز الهضميِّ للسلحفاِة وُأالحُظ 

ُن منها. األعضاَء التي يتكوِّ

ٌة متشــابهٌة، حيُث  جميُع الثَّديّياِت لها أجهزٌة هضميَّ
عــاَم، وتقوُم  الَّتي تمزُج الطَّ تحتوي على المعــدِة 
عاُم  عاِم، ثمَّ ينقُل الطَّ عصارُتها الهاضمُة بتحليِل الطَّ
لـــهُ إلى موادَّ أصغَر  قيقةِ الَّتي تحلِّ إلى األمعــاِء الدَّ
ِم أْن ينقَلها إلى جميِع أجزاِء الجسِم. يسهُل على الدَّ

 اأخترُب نف�صي
تيجُة. ماذا يحدُث للّطعاِم الَّذي  بُب والنَّ ال�صَّ

يتناوُله الح�صاُن؟

يح��دَث  اأْن  يمك��ُن  �قُد. م��اذا  النَّ التَّفكيــُر 
؟ َر جهاُزُه اله�صميُّ لحيواٍن ت�صرَّ

الفُم

المعدُة

المريُء

الأمعاُء الدقيقُة

الجه�ُز اله�صميُّ

في  عاُم  الطَّ ي�صلُكُه  الَّذي  الم�صاُر  ما 
لحفاِة؟ الجهاِز اله�صميِّ لل�صُّ

ُع الأ�شهَم. اإر�ص�ٌد: اأتتبَّ

اأقراأُ ال�صكَل
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ٌر �ٌس م�صوَّ ملخَّ
ال��ه��ي��ك��ل����يُّ  ال��ج��ه����ازاِن  ��ُن  يمكِّ

والع�صلّيُ الحيواناِت من الحركِة. 
فيح���صُّ  الع�صب��يُّ   الجه��اُز  ��ا  اأمَّ

ويتاأثُر بالمتغيراِت. 

الجه��ازان التنف�ص��يُّ و الدوران��يُّ 
ينقالِن الغازاِت والدَم. 

ُك الطعاَم  الجه��اُز اله�صم��يُّ يفكِّ
المخل��وُق  من��ه  ي�ش��تخل�َص  لك��ْي 

الح��يُّ الطاق��َة الت��ي يحت��اُج اإليها . 

��ا الجه��اُز الإخراج��يُّ فيخلِّ�ُص  اأمَّ

الج�شَم مَن الف�شالِت.

ُم اأَْفك�ري    اأَُنظِّ

نِة في ال�ش��كِل  اأعمُل مطويًة كالمبيَّ

�ُص فيَها ما تعلمُته عْن اأجهزِة  األخِّ

 الحيواناِت .
ِ
اأج�شام

ُث واأكتُب اأفّكُر واأتحدَّ
المفرداُت . الجهاُز الذي ياأخُذ الأك�ش��جيَن   ١ 

ى ..... مَن الهواِء اأو مَن الماِء للج�شِم ي�شمَّ

ال�صببُ والنتيجةُ.    ٢ 

         كي��َف يوؤث��ُر الجهاُزالع�شب��يُّ 

في كلٍّ مَن الع�شالِت والجهاِز 

الهيكليِّ لتحريِك الأرجِل؟

ُه  التفكيُر الن�قُد . عثرُت على �شيٍء فظننُت اأنَّ  3 
حي��واٌن ما، اإل اأّنه ل يوَجُد منفٌذ لدخوِل الموادِّ 

اإلى ج�شِم هَذا ال�شيِء. هْل مَن الممكِن اأْن يكوَن 

ُح ذلَك. حيواًنا فعاًل ؟ اأو�شِّ

اأخت�ُر االإج�بَة ال�صحيحَة. المعدُة مْن   ٤ 
اأع�شاِء الجهاِز : 

ب- اله�شميِّ اأ - الع�شبيِّ    

د- الدورانيِّ ج�- الهيكليِّ    

ال�صحيحَة. وظيف��ُة  االإج�بــَة  اأختــ�ُر   5 
الجهاِز الإخراجيِّ هَي :

اأْخُذ الأك�شجيِن مَن الماِء و الهواِء اأ -   

ب -  دعُم الع�شالِت   

ج�-   تحليُل الطعاِم  

د-   تخلي�ُص الج�شِم مَن الف�شالِت   

. كيَف ت�ش��اعُد اأجه��زُة  ال�صــوؤاُل االأ�ص��صــيُّ  6 
الج�شِم الحيواناِت على البقاِء؟

النتيجةال�صبب

اأكتُب تقريًرا 
ُتَرى، هل لالإن�شاِن اأع�شاٌء اأكثُر اأهميًة مْن اأع�شاٍء اأخرَى؟ اأكتُب 

تقريًرا اأ�شُف فيِه اأهميَة اأع�شاِء الح�صِّ لَدى الإن�َشاِن.

اأر�صُم �صكَل حيواٍن
ُح عليِه اأحَد اأجهزِة ج�شِمه الرئي�شِة . اأر�شُم حيواًنا واأو�شِّ

  العلوُم والفنُّالعلوُم والفنُّ  العلوُمالعلوُم  والكتابُةوالكتابُة

الجهاز الهيكلي 

والجهاز الع�سلي

الجهاز الدوراني 

والجهاز التنف�سي

الجهاز اله�سمي 
والجهاز الإخراجي
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84 ُع َو�سُّ اْلإِْثَراُء والتَّ

ا�صتق�ص�ٌء مبنيٌّ
ِل في الم�ِء؟ كيَف ت�ص�عُد االأرجل الّطيوَر على الّتنقُّ

ُن فر�صيًَّة اأكوِّ

تســتطيُع الّطيوُر أْن تنتقَل مْن مكاٍن إلى آخَر عْن طريِق الماِء، أْو سيًرا على 
األرِض، أْو طيًرا في الهواِء. ما اّلذي يساعُد الّطيوَر على استخداِم أرجلها 
ِ"إذا كاَن للّطيوِر أرجل ....... فإّنها  في الّســباحِة؟ أكتُب فرضيَّتي. أبدُأ بـ

ستتمّكُن مَن السباحِة جّيًدا في الماِء".

اأختبُر فر�صيَِّتي

 ١   اأعمــُل نموذًج�. ُأرتُِّب ثالثَة عيداٍن 

مًعا  ُألصُقها  ثّم  على شــكِل مروحٍة، 
بالّصمـــِغ. هذا الّشــكُل يمثُِّل هيكَل 

)رجل الّطائِر(.

لعمِل رجل  الّســابقَة  الخطواِت   ٢   أّتبُع 

الّطائِر الّثانيِة.

ي الرجل األولــى للّطائِر بورٍق   3    أغطِّ

الصــقٍ، ثّم أقطــُع الــورَق بحجمِه 
الّصحيــِح مْن حــوِل رجــل الّطائِر، 

وأترُك القدَم الّثانيَة دوَن غطاٍء.

 ٤   اأالحُظ. أُجرُّ كّل رجل عبَر حوِض 

المــاِء ببطٍء عّدَة مــّراٍت ، ثّم ُأالحُظ 
كّمّيَة الماِء اّلتي ُدِفَعْت جانًبا كلَّ مّرٍة، 

وأسّجُل مالحظاتِي.

اأحت�ُج اإلى:

عيداٍن خ�شبيٍة

�شمٍغ

وعاٍء مَن الألومنيوِم

ماٍء

ورٍق ل�شٍق

مق�صٍّ

 ١الخطوُة

 ١الخطوُة

 ٤الخطوُة



ُع85 َو�سُّ اْلإِْثَراُء والتَّ

ت�ئَج اأ�صتخل�ُس النَّ

ُك كّمّيًة أكبَر مَن  ــُر البي�ن�ِت. أيُّ الرجلين تحرِّ  5    اأف�صِّ

الماِء؟

 6    اأ�صــتنتُج. أيُّ الّنموذجيِن الّلذيــِن صّممُتهما يمثُِّل 

رجل الّطائِر أكثَر؟ 

ا�صتق�ص�ٌء موّجٌه
كيَف ت�ص�عُد االأ�صن�ُن الحيوان�ِت على االأكِل؟

تكويُن الفر�صّيِة

العديُد مــَن الحيواناِت لها أســناٌن أمامّيــٌة تختلُف عِن 
األسناِن الخلفّيِة. كيَف يساعُد شكُل األسناِن الحيواناِت 

على تناوِل أنواٍع مختلفٍة مَن الّطعاِم؟ أكتُب فرضّيًة.

اختب�ُر الفر�صّيِة

ُح فيها كيَف تختلُف أشــكاُل أســناِن  أكتُب خّطــًة أوضِّ
الحيواناِت اّلتي تســتخدُمها في تناوِل طعاِمها، بحســِب 
نوِع الّطعاِم. أختــاُر أنواَع الّطعاِم اّلتي يمكــُن أْن تأكَلها 
رِة والّلحــِم والبذوِر. أكتُب  الحيواناُت مَن الَجــَزِر والذُّ

الخطواِت اّلتي سأّتبُعها، وأسّجُل نتائجي ومالحظاتي.

ا�صتخال�ُس الّنت�ئِج 

ِع واختالِف أشــكاِل األسناِن؟  ما اّلذي أســتنتُجُه من تنوُّ
أحّدُد شكَل األســناِن بحســِب نوِع الّطعاِم اّلذي تتناوُلُه 

الحيواناُت.

ر  اأتذكَّ
ريقِة العلميَِّة: اأتتبَُّع خطواِت الطَّ

اأ�صاأُل �صوؤاًل

ًة ُن فر�صيَّ اأكوِّ

َة اأختبُر الفر�صيَّ

اأ�صتنتُج

ا�صتق�ص�ٌء مفتوٌح 
هْل هناَك أسئلٌة أخرى عْن تكّيِف الحيواناِت؟ 
أصّمــُم تجربًة أجيُب فيها عْن أحِد أســئلتي. 
أكتُب الخطــواِت، بحيُث تتمّكــُن مجموعٌة 

ِع خطواتي. أخرى مْن تتبُّ

الرجل باأغ�صية عند الإوِز



�ٌس م�صّوٌر ملخَّ
ُل: ر�ُس االأوَّ الدَّ

اُت حيواناٌت لي���َص لها عموٌد  فقاريَّ الالَّ

. فقريٌّ

�ني: ر�ُس الثَّ الدَّ

. اُت حيواناٌت لها عموٌد فقريٌّ الفقاريَّ

ر�ُس الث�لث: الدَّ

للمخلوق��اِت الحي��ِة اأجهزٌة ت�ش��اعُدها 

على تاأديِة وظائِف الحياِة الرئي�شِة.

ُم اأَْفك�ري   اأَُنظِّ

ت��ي عملُته��ا ف��ي كلِّ در���صٍ على ورق��ٍة كبيرٍة  ��اِت الَّ األ�ش��ُق المطويَّ

اٍة. اأ�ش��تعيُن بهذِه المطوي��اِت على مراجعِة ما تعلَّمُتُه في هذا  مقوَّ

الف�شِل.

 

الجهاز الهيكلي 

والجهاز الع�سلي

الجهاز الدوراني 
والجهاز التنف�سي , 
والجهاز الإخراجي

الجهاز اله�سمي

حيوانات لها عمود فقري

الفقاريات

الثدييات
الأ�سماك والبرمائيات والزواحف والطيور

الالَّفقاريّاُت

المف�صليّاُت

الدِّيداُن

مراجعُة الف�صِل الث�ني    

اأكمُل كلًّ مَن الجمِل الّتاليِة بالكلمِة المنا�صبِة:

الجهاِز الهضميِّ  هيكٌل خارجيٌّ
واحِف  الجهاَز العصبيَّ  الزَّ

اُت   الالفقارّياِت  الفقاريَّ

معظُم الحيواناِت تنتِمي إلى مجموعِة  ............  ١ 

عاَم في ........................ . ُل الجسُم الطَّ يحلِّ  ٢ 

. ........................  حيواناٌت لها عموٌد فقريٌّ  3 

................................ صلٌب  الحشــراُت لها    ٤ 

يحِمي أجساَمها.

ُن .................. . ماُغ وأعضاُء الحسِّ تكوِّ الدِّ  5 

الحرارِة  متغيُِّر درجِة  فقاريٌّ  ُة حيواٌن  ــحليَّ السِّ  6 

وينتمي إلى .............................. .

86 مراجعُة الف�صِل الثانِي
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�صواٌب اأْم خط�أٌ.  جميُع أنواِع األسماِك لها عظاٌم   ١٢ 

هْل هذِه العبارُة  صواٌب أْم خطٌأ؟ وّضْح إجابَتَك.

 
 ١3  كيَف تختلُف الحيوانــاُت بعُضها عْن 

بعٍض؟

�ليِة: اأجيُب عِن االأ�صئلِة التَّ

ئي�صــُة والتَّف��صيُل. ما وظيفُة  الفكــرُة الرَّ  7 

؟ أذكُر تفاصيَل تدعُم إجابتِي. وريِّ الجهاِز الدَّ

ُف.  أختاُر أحَد الحيواناِت الَّتي درسُتها،  اأ�صنِّ  8 

مُتُه إلى: فقاريَّاٍت،  ُفُه مستخدًما ما تعلَّ ثمَّ أصنِّ
الفقاريَّــاٍت، ثابتــةِ درجِة الحــرارِة، متغيِّرِة 
إجابتي  ُح  أوضِّ الحرارِة،... وهكــذا.  درجِة 

في كلِّ حالٍة. 

ٌة.  فيَم تختلُف شــوكيَّاُت  كت�بٌة تو�صيحيَّ  9 

الجلِد عــِن المفصليَّاِت، وفيَم تتشــابهاِن؟ 
ُأعطي أمثلًة على ذلَك.

ُم األسماُك درجَة  �قُد. كيَف تنظِّ التَّفكيُر النَّ  ١٠ 

ُر في البيئِة الَّتي تعيُش  حرارِة أجســاِمها؟ أفكِّ
فيها.

اأختــ�ر االإج�بة ال�صحيحة: الجهاُز الذي   ١١ 

سائَل/ اإلشاراِت إلى أجهزِة الجسِم  ينقُل الرَّ
األخرى هو الجهاُز:

.أ.  العضليُّ



اأخت�ُر االإج�بَة ال�صحيحَة: 

أيُّ الحيوانــاِت التاليــة ُيصنَُّف فــي مجموعِة   1 
الحيواناِت الالفقاريِة؟

أ. 



ها؟ أيُّ الحيواناتِ التاليةِ تعتنِي بصغارِ ٤

.أ.  الطيورُ
.ب.   الحشراتُ
.ج.   الضفادعُ
.د.   الثعابينُ

أي األنواع التالية ال يعتبر من أنواع الديدان؟ ٥

الديدانُ المفلطحة.أ. 
.ب.   الديدانُ الحلقيةُ
 عديدة األرجل.ج. 
.د.  الديدانُ األسطوانيةُ

أيُّ أنواعِ الرخوياتِ تســتقرُّ في مــكانٍ واحدٍ ٦
؟ كُ وال تتحرّ

.أ.  الحبارُ
.ب.  األخطبوطُ
.ج.  قنفذُ البحرِ
.د.  المحارُ

أيُّ الحيوانــاتِ التاليــةِ تكونُ درجــةُ حرارةِ  ۷
؟ ها ثابتةٌ أجسامِ

األسماك.أ. 
السحالي.ب. 
.ج.  الضفادعُ
.د.  العصافيرُ

المســارُ الصحيحُ للغذاءٍ في الجهاز الهضمي  ۸
ألحدِ الحيواناتِ هو:

 الفمُ  المعــدةُ  المريءُ أ. 
. األمعاءُ الغليظةُ  األمعاءُ الدقيقةُ

 الفمُ  المــريءُ  المعدةُ ب. 
. األمعاءُ الدقيقةُ  األمعاءُ الغليظةُ

 المــريءُ  الفمُ  المعدةُ ج. 
. األمعاءُ الدقيقةُ  األمعاءُ الغليظةُ

 الفمُ  المــريءُ  المعدةُ د. 
. األمعاءُ الغليظةُ  األمعاءُ الدقيقةُ

(1) mQÉÑàNG oêPƒªf

٨٩p»fÉãdG pπ°üØdG oá©LGôe



اأجيُب عِن االأ�صئلِة الت�ليِة: 
الرســوُم  أدناُه تبّيُن ســمكًة وأرنًبــا. أنظُر إلى   9 

الرسوِم، ثم أجيُب عِن السؤاِل الذي يليِهما.

الأرنُب

ال�صمكُة

ي تركيبيِن في جســِم السمكِة ال يوجداِن  أسمِّ
لــَدى األرنِب. ثــم أوّضُح كيَف يســاعُد كلُّ 

تركيٍب في السمكِة على بقائِها في بيئتِها.

المرجُعال�صوؤاُلالمرجُعال�صوؤاُل
15665٨
25٨770-67
377٨٨0
4709٨0-76
560
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نموذُج اختب�ٍر )١(



نموذُج اختب�ٍر )٢(
�ِصيُج                     الع�صُو                 الجه�ُز الحيويُّ الخليَّةُ                     النَّ

قِة بالصور َأعاَله َصحيَحة؟ َأّي الِعَباَراِت الـُمَتعلِّ

الَخاليا َمجُموَعٌة ِمَن اأَلنِسَجِة الـُمَتَماثَِلِة.أ. 



ونُ  الِيــةِ يَكُ يــةِ التَّ نيفِ اتِ التَّصْ وعَ جمُ أََيُّ الـــمَ  ٤

؟ كلِ ا فِي الشَّ ثِيرً ابِهينَ كَ تشَ ا مُ هَ ادُ أَفرَ
ةأ.  كَ ملَ المَ
بَةب.  عْ الشُّ
ةج.  ائِفَ الطَّ

النَّوعد. 

تِي  ةِ الَّ يَّ اتِ الحَ وقَ لُ خْ ن الـــمَ عبِرُ عَ ا يَلِي يُ مَ أَي مِ  ٥

اة: ا نَوَ لَيسَ لَهَ

يَاأ. تِريْ البَكْ

الئعيَّاتُب. الطَّ

طريَّاتج. الفُ

باتاتُد. النَّ

حْ  ، وضِّ مترابطٍ الجسمِ بشــكلٍ  ٦ تعملْ أجهزةُ 

كيفَ يرتبطُ كلُّ جهازٍ من أجهزةِ الجســمِ بالجهازِ 
الَّذي يليه  حسبَ التَّرتيبِ التَّالي:

الجهــازُ العصبيُّ - الجهــازُ التَّنفســيُّ - الجهازُ 

الدورانيُّ - الجهازُ اإلخراجيُّ

ــديدِ وارتفاعِ حرارةِ  شــعرَ خالدٌ بالتَّعرقِ الشَّ  ۷

جســمهِ بعد أنْ جر في مضمارِ الجري مدة 
ربعِ ساعةٍ . 

قِ وارتفاعِ  أ- ما العضوُ المســؤولُ عن عمليةِ التَّعرُّ
درجةِ الحــرارةِ؟ وأيُّ أجهزةِ الجســمِ  يقومُ 

بتلكَ العمليةِ؟

؟ ب- اذكرْ ثالثةً من أعضاءِ هذا الجهازِ

لِ  رجُ واتُ األَ ئةِ وذَ لِ الـــمِ رجُ واتُ األَ تَمتَازُ ذَ  ۸

عٍ  ــمةٌ إِلــى قِطَ سَّ قَ ا مُ هَ ــامَ ـأَنَّ أَجسَ لــفِ بـِ األَ

ان. هل  يدَ نَّــفُ مِنَ الدِّ ي تُصَ هِ ا فَ . لذَ اتٍ لقَ وحَ

العبارة صحيحة أم خاطئة ؟ فسر إجابتك .

المرجــانُ من الالســعاتِ الَّتي ال تســتطيعُ   ۹

غــمِ من ذلك  ا وعلى الرَّ االنتقالَ مــن مكانهَ

ا،  ها والحصولَ على غذائهَ تستطيعُ حمايةَ نفسِ

رْ كيفَ يمكنهُ ذلك. فسِّ
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ى اإِلْسفنِجيَّات بَِطريقٍة ُمختلفٍة َعِن  َتَتغذَّ  10

الُجوفمعويات ؟ فّسر إجابتك.

الِيــِة  ُتَحاِفُظ َعَلى  َأي الَمْخُلوَقــات الَحيَّة التَّ  11

ِر اْلبِيَئِة الُمِحيَطِة  َدَرَجِة َحَراَرِة َأْجَساِمَها َمع َتَغيُّ

بَِها؟

األسماك.أ. 



الية : تنتمي الالفقارياتُ التَّ  ۱٤

( قنديلُ البحرِ - المحارُ - قنفذُ البحرِ )  

اليةِ على التَّوالي: إلى المجموعاتِ التَّ

د.أ.  لْ يَّاتُ الجِ وكِ ويَّات- شَ خَ ات- الرَّ عَ الالسِ
يَّات.ب.  وِ خَ ات- الرَّ عَ لْد- الالسِ يَّاتُ الجِ وكِ شَ
ات.ج.  عَ لْد- الالسِ يَّات الجِ وكِ ويَّات- شَ خَ الرَّ
.د.  - شوكيَّاتِ الجلدِ خوياتِ -الالسعاتِ الرّ
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تقفُز بع�ُس االأ�صم�ِك خ�رَج تقفُز بع�ُس االأ�صم�ِك خ�رَج 
امل�ِء للح�صوِل على الغذاِء.امل�ِء للح�صوِل على الغذاِء.

الوحدُة الّث�نيُة

ُة االأنظمُة البيئيَّ



))11((

قال تعالى:قال تعالى: ـبــ�تـ�ُت  اأيَن تعــيــــ�ُس النَّ
والحيوان�ُت؟وكيَف يعتمُد    

كلٌّ منهم� على االآخِر؟

.............................. 
الدر�ُس االأوُل 

كيَف تتف�عُل مكون�ُت النظ�ِم البيئِيّ 
ه� مَع بع�ٍس؟ بع�صُ

الدر�ُس الث�ِن  
كيــَف حت�صــُل املخلوقــ�ُت احليُة على 

الط�قِة؟

الدر�ُس الث�لُث  
كيَف توؤّثُر التغياُت يف النظ�ِم البيئِيّ 
يف املخلوق�ِت احليِة الِتي تعي�ُس فيَه�؟

ِة ِةا�شتك�شاُف الأنظمِة البيئيَّ ا�شتك�شاُف الأنظمِة البيئيَّ

سورة البقرة اآلية: سورة البقرة اآلية: 2222..

الف�صــُل الث�لُث
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  مفرداُت الفكرِة الع�مِة

ٌة  ظ�ُم البيئيُّ  مخلوقاٌت حيَّ النِّ
ها مَع  واأ�صياٌء غيُر حيٍَّة يتفاَعُل بع�صُ

بع�ٍض في بيئٍة معينٍة.

الموطُن
. مكاٌن يعي�ُض فيِه المخلوُق الحيُّ

المنِتج�ُت
مخلوقاٌت حيٌَّة - منها النَّباتاُت - قادرٌة 

على �صنِع الغذاِء.

�قِة هرُم الطَّ
اقُة في  ُح كيَف َتنتقُل الطَّ ٌط يو�صِّ مخطَّ

. النِّظاِم البيئيِّ

المواَءمُة
ق��درُة المخل��وِق الحيِّ على ال�ص��تجابِة 

راِت في البيئِة المحيطِة بِه. للتَّغيُّ

االنقرا�ُس
َفناُء جميِع اأفراِد نوٍع اأو اأكثَر اإلى الأبِد.
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ُل ر�ُس االأوَّ الدَّ

مقدمٌة في االأنظمِة مقدمٌة في االأنظمِة 
ِةالبيئيَِّة البيئيَّ

تحتِوي البيئُة على مخلوقاٍت حيٍَّة، واأ�صياَء غيِر حيٍَّة. 
ورِة؟ ما المخلوقاُت الحيَُّة والأ�صياُء غيُر الحيَِّة في هذِه ال�صُّ
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م�ذا ميكُن اأْن اأجَد يف بيئتي؟ 
ُع: اأتوقَّ

ُع وجوَدها في بيئِتي؟  ِة الَّتي اأتوقَّ ما المخلوقاُت الحيَُّة والأ�صياُء غيُر الحيَّ
عي. اأكتُب توقُّ

ع�تي: اأخترُب توقُّ
ُدها  اأقي�ُس. اأختاُر مْن بيئتي منطقًة م�صاحُتها متٌر مربٌَّع)١م*١م(، ثمَّ اأحدِّ  ١ 

كِل اأدناُه. ٌح في ال�صَّ با�صتخداِم الخيوِط والم�صاميِر الأربعِة، كما هَو مو�صَّ

ف��ي  الموج��ودَة  ��ِة  الحيَّ غي��َر  والأ�ص��ياَء  ��َة  الحيَّ اأالحُظ المخلوق��اِت   ٢ 

المربَِّع، م�صتعيًنا بعد�صٍة مكبرٍة .

ُل فيِه ما �صاهدتُه من مخلوقاٍت حيٍَّة واأ�صياَء  اأعمُل جدوَل بياناٍت، واأ�صجِّ  3 

غيِر حيٍَّة.

ُل. اأعر�ُض ما وجدُتُه على  زملئي، واأقارُنُه بما وجَدُه كلٌّ منهْم. اأتوا�صَ  ٤ 

اأ�صتخل�ُس النت�ئَج
ُف. َكْم نوًعا مَن المخلوقاِت الحيِة �صاهدُته؟ وما الأ�صياُء غيُر  اأ�صنِّ  5 

ِة الَّتي �صاهدُتها؟ الحيَّ

عي؟ هْل ما �صاهدُتُه يتَّفُق مَع توقُّ  6 

فيَم ت�صابهْت م�صاهداتي مَع م�صاهداِت زملئي، وفيَم اختلفْت؟  7 

اأكثَر اأ�صتك�صُف
ُع اأْن اأح�صَل على النَّتائِج نف�ِصها اإذا اخترُت م�صاحًة اأخرى  هل اأتوقَّ  
ُب، ثمَّ اأقارُن بيَن النَّتائِج الَّتي ح�صلُت عليها  في البيئِة نف�ِصها؟ اأجرِّ
ف��ي الحالتي��ِن. وكذل��َك اأق��ارُن بيَن نتاِئِج��ي والنتائِج التي ح�صَل 

عليها زملئي.

�صريِط قي��ٍس متريٍّ 	
رٍة 	 عد�صٍة مكبِّ
٤ م�ص�ميَر كبيرٍة 	
وِف 	 كرٍة من ال�صُّ

اأْحت�ُج اإلى:

 ٢الخطوُة

 ١الخطوُة
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نظ�ٌم بيئيٌّ  في بركٍة

ال�صوؤاُل االأ�ص��صيُّ
البيئ��ِيّ  النظ��اِم  مكون��اُت  تتفاع��ُل  كي��َف 

ها مَع بع�ٍض؟ بع�صُ

المفرداُت
ةُ  العوامُل الحيويَّ

ُة حيويَّ العوامُل اللَّ
النِّظاُم البيئيُّ 

الموطُن
الجماعُة الحيويُة   

المجتمُع الحيويُّ
ُة المنطقُة الحيويَّ

مه�رُة القراءِة 
حقيقٌة اأم راأٌي 

←

←

←

؟ ظ�ُم البيئيُّ م� النِّ
ُل فيمــا حولي؟ مَن المحتَمِل أْن أشــاهَد  ماذا أشــاهُد عنَدما أتأمَّ
، أو معلِّمي، باإلضافِة إلــى الكتِب، والمقعِد  ــفِّ زمالئي في الصَّ

الَّذي أجلُس عليِه. 

ُة  العوامُل الحيويَّ
ِة في  ِة على جميِع المخلوقاِت الحيَّ أطلَق العلماُء اسَم العوامِل الحيويَّ
باتاُت والحيواناُت والبكتيريا، واإلنساُن أيًضا. البيئِة، ومْن ذلَك النَّ

العوامُل الالحيويُة 
ِة في البيئِة، ومنها الماُء  ِة األشياُء غيُر الحيَّ حيويَّ ُيقصُد بالعوامِل الالَّ
، والمناُخ  وُء. والمناُخ أيًضا عامٌل الحيويٌّ ربُة والضَّ خـرُ والتُّ والصَّ

ٍة طويلٍة. هَو حالُة الجوِّ السائدُة في منطقٍة ما خالَل فتراٍت زمنيَّ

ى دراسُة كيفيِة تفاعِل العوامِل الحيويِة مَع العوامِل الالحيويِة  وتسمَّ
علَم البيئِة. راأٌيحقيقٌة
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ظ�ُم البيئيُّ والمواطُن النِّ
تتفاعــُل العوامــُل الحيويُة مــَع العوامــِل الالحيويِة ِفي 
ا كجذِع  ُّ صغيًرا جدًّ . وقْد يكــوُن النِّظاُم البيئي النظاِم البيئيِّ

حراِء.  ا كالصَّ شجرٍة، أْو كبيًرا جدًّ

ِة في النِّظــاِم البيئيِّ على  تعتمــُد جميُع المخلوقــاِت الحيَّ
األشــياِء غيِر الحيَّــِة، وكذلَك يعتمُد بعُضهــا على  بعٍض 
فدُع إلى المــاِء في البْركِة لكي  لتعيــَش. فمثاًل يحتاُج الضِّ

َس ويضَع بيَضُه.  يتنفَّ

كلُّ مخلوٍق في النِّظاِم البيئيِّ الكبيِر لُه مكاٌن يعيُش فيِه ويالئُم 
ُة المختلفُة  ى الموطَن. واألنظمُة البيئيَّ طريقَة عيِشــه يســمَّ
ُر للمخلوقاِت الحيِة مواطَن مختلفًة. فالبطريُق ال يجُد  توفِّ
اَر  بَّ ِة، كما أنَّ الصَّ الصحراَء موطًنا مالئًما لُه في البيئِة الجافَّ

ال يجُد بركَة الماِء موطًنا مالئًما له. 

 اأخترُب نف�صي
حقيـقٌة اأْم راأٌي. هِل العبارُة التَّاليُة 
ا  حقيقٌة اأْم راأٌي؟ قد نجُد نظاًما بيئيًّ
�صغي��ًرا يحت��ِوي عل��ى اأن��واٍع عدي��دٍة 
والأ�ص��ياِء  ��ِة  الحيَّ المخلوق��اِت  م��َن 

غيِر الحيَِّة.

�قُد. ما العوامُل الحيويَُّة  التَّفكيُر النَّ
والعوامُل اللحيويُة الَّتي اأعتمُد عليها 

في حياتي؟

م� العوامُل الحيويُة والالحيويُة 
؟ في هَذا النظ�ِم البيئيِّ

ُف المخلوقاِت الحيَة والأ�شياَء  اإر�ص��اٌد  اأ�شنِّ
غيَر الحيِة التي في ال�شكِل.

اأقراأُ ال�صكَل
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ُة الجم�ع�ُت والمجتمع�ُت الحيويَّ

ما بع�ُض الجماعاُت الحيوية الَّتي َتظهُر في هذيِن 
النِّظاميِن البيئيَّيِن؟

باتاِت والحيواناِت في  اإر�صاٌد  اأحاوُل معرفَة اأ�شماِء النَّ
ورتيِن. ال�شُّ

ورَة اأقراأُ ال�صُّ

م� الجم�ع�ُت الحيويُة؟
ُة؟  وم� المجتمع�ُت الحيويَّ

ِة، شــأُنها  البِْركُة موطٌن لكثيــٍر مَن المخلوقاِت الحيَّ
شــأُن جميِع المواطِن. وكلُّ مخلــوٍق حيٍّ فيها ينتمي 
إلى نــوٍع مْن أنــواِع المخلوقــاِت الحيَّــِة. وجميُع 
ى   أفــراِد النَّوِع الواحِد التي تعيُش في نظاٍم بيئيٍّ تســمَّ
الجماعَة الحيويَّةَ، مثل جماعِة زنابِق الماِء الَّتي تعيُش 

فادِع.  في بركٍة، وكذلَك جماعُة الضَّ

ُن مــْن كلِّ الجماعاِت  ــا المجتمُع الحيــويُّ فيتكوَّ أمَّ
، كَما هَو الحاُل فــي مجتمِع البركِة  في النظــاِم البيئيِّ
ُن من جماعِة الضفادِع، وجماعِة األسماِك  الَّذي يتكوَّ

وجماعِة الزنابِق وجماعِة الحشراِت.

يعتمُد حجــُم المجتمِع الحيويِّ على مــَدى تواُفِر 
وُء. ولذلَك  عاُم والضَّ أشياَء عديدٍة، منها المأَوى والطَّ
طبِة  ِة والرَّ فإنَّ أحجاَم المجتمعاِت في المناطِق الحارَّ
مثل منطقِة الغاباِت يفــوُق أحجاَم المجتمعاِت في 

ِة. ِة مثل المنطقِة القطبيَّ المناطِق الباردِة والجافَّ

ِة البق�ُء في االأنظمِة البيئيَّ
وَن  َة فإنهْم يهتمُّ عنَدما يدرُس العلمــاُء األنظمَة البيئيَّ
ِة فيها، وقد  بدراسِة الجماعاِت والمجتمعاِت الحيويَّ
ُلوا مْن دراساتِهم إلى أنَّ أيَّ تغييٍر في الجماعاِت  توصَّ
 ، ُر في المجتمِع الحيويِّ ِة أْو أحِد أفراِدها يؤثِّ الحيويَّ

ًة، والعكُس صحيٌح. والنِّظاِم البيئيِّ عامَّ

 اأخترُب نف�صي
ف��ي  حال��ِب  الطَّ راأٌي. جماع��اُت  اأْم  حقيـــقٌة 
البركِة اأهمُّ مْن جماعاِت الخناف�ِض. هل هذِه 

ُح اإجابتي. العبارُة حقيقٌة اأْم راأٌي؟ اأو�صِّ

ُر المجتمُع الحيويُّ  �قُد. كيَف يتاأثَّ التَّفكيُر النَّ
ِر اإحَدى جماعاِتِه؟ بتغيُّ جم�عُة زن�بُق الم�ِءجم�عُة زن�بُق الم�ِء
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 اأخترُب نف�صي
هما  حقيقٌة اأم راأٌي.  اأيُّ الِعبارتيِن حقيقٌة، واأيُّ
راأٌي: ال�صحراُء اأمطاُرها قليلٌة وتربُتها جافٌة. 

المناطُق الع�صبيُة اأجمُل؟

ُة الَّتي  �قُد. م��ا المنطق��ُة الحيويَّ التَّفكيــُر النَّ
اأعي�ُض فيها؟ اأ�صتعيُن بالخريطِة في اإجابتي.

ُة؟ م� المنطقُة الحيويَّ
تمتدُّ بعُض األنظمِة البيئيَّة على اليابسِة إلى مساحاٍت 
ُة  ًة. المنطقــُة الحيويَّ نًة مناطــَق حيويَّ شاســعٍة مكوِّ
ُة  نظاٌم بيئيٌّ كبيٌر، لــُه نباتاُته وحيواناُته وتربُته الخاصَّ
ٍة متوســطُ درجــاِت حرارٍة،  بِه. ولكلِّ منطقٍة حيويَّ
اِن بها. بعُض المناطِق  ومتوســُط هطوِل أمطاٍر خاصَّ

ا بحيُث تمتدُّ عْبَر القاّراِت. ِة تكوُن كبيرًة جدًّ الحيويَّ

ِة بع�ُس المن�طِق الحيويَّ
ٍة كبيرٍة هَي  يقُع الوطــُن العربيُّ ضمَن منطقــٍة حيويَّ
ِة،  ِة الَّتي تتميَّــزُ بتربتِها الجافَّ مليَّ حراِء الرَّ منطقُة الصَّ
باِت درجاِت حرارتِها. وهناَك  أمطاِرها، وتقلُّ وندرِة 
ُة، ومناطُق  ٌة أخرى، منها المنطقُة العشبيَّ مناطُق حيويَّ

الغاباِت.

حراُء ال�صَّ

ا درجُة الحرارِة: متقلِّبٌة جدًّ
�صقوُط الأمطاِر: نادٌر.

ٌة. التُّربُة: رمليٌَّة جافَّ

ُة المناطق الع�صبيَّ

تاِء،  درجُة الحرارِة: معتدلُة البرودِة في ال�صِّ
يِف.  ٍة في ال�صَّ دافئٌة اإلى حارَّ

�صقوُط الأمطاِر: معتدٌل.
التُّربُة: خ�صبٌة.

منطقُة الغاباِت

درجُة الحرارِة: باردٌة اإلى معتدلٍة في 
يِف.  تاِء، دافئٌة في ال�صَّ ال�صِّ

نِة. �صقوُط الأمطاِر: على مداِر ال�صَّ
التُّربُة: خ�صبٌة.

المن�طُق الحيويُة

معظُم الوطِن العربيِّ ينتِمي اإلى 
المنطقِة الحيويِة )ال�صحراِء(.

حراُء ال�صَّ
مناطُق الغاباِت

المناطُق الع�صبيَُّة
المناطُق الجبليُة
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تربُة المن�طِق الحيويِة
ن��اٍت م��ن التُّرب��ِة،  اأالحُظ. اأفح���صُ ث��الَث عيِّ  ١ 

ُل مالحظاتي في جدوٍل.  واأ�شجِّ

كميُة الم�ِءالوقُترقُم عينِة التربِة
١
٢
3

مها  ، واأرقِّ  ٢   اأ�ش��ُع كلَّ ن��وٍع من التُّربِة ف��ي اأ�شي�صٍ

. 3 ،2 ،1

ٍة،  ا في �شينيَّ  3  اأطلُب اإلى زميلي اأْن ي�شَع اأ�شي�شً

. واأ�شكُب 120 مل مَن الماِء في الأ�شي�صِ

زَم  ال��الَّ م��َن  الزَّ ُل  اأقي�ُس. اأ�ش��جِّ  ٤ 

 ، لت�شري��ِف الماِء مَن الأ�شي�صِ

ت��ي  ��َة الم��اِء الَّ يَّ ث��مَّ اأح�ش��ُب كمِّ

ُر ه��ذِه الخط��وَة  ف��ْت، واأك��رِّ رِّ �شُ

مَع عّيناِت التُّربِة الأخرى.

ٍة  اأ�صتنتُج. اأيُّ اأن��واِع التُّربِة احتفظْت باأكبِر كّميَّ  5 

َر ذل��َك في نموِّ  م��َن الم��اِء. وكيَف يمك��ُن اأْن يوؤثِّ

النباتاِت؟

ٌة م�ئيٌَّة؟ هْل هن�َك من�طُق حيويَّ
العديُد مَن المخلوقاِت الحيِة تّتخُذ الماَء موطًنا لها؛ 
ســواء في داخلــِه، أْو فوَقُه، أْو قريًبا منــُه. َوتختِلُف 
الَعَواِمُل الالَحيويَّــةُ ِفي اأَلنِظَمِة البِيئيَّــةِ َعِن الَعَواِمِل 
لَِذا  الَيابَِســِة،  ِة َعَلى  ِة ِفي الَمناِطــقِ الَحيِويَّ الالحيويَّ

تصنَُّف األنظمُة البيئيُة المائيُه بطرٍق مختلفٍة.
ُة يتمُّ تصنيُفها بناًء على كْوِن  فاألنظمُة البيئيَّـــةُ المائيَّ

 مياِهها عذبًة أْو مالحًة، أْو راكدًة أْو جاريًة.  
ولكلٍّ منهـــا خصائُصُه وأهميُتــُه، وجميُعها مْن نَِعِم 
اللِه الجليلِة علينا وعلى سائـــِر مخلـوقاتـِــِه. قـاَل 

تعاَلــى:  زب ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   
پ   پ   ڀ   ڀڀ   ڀ   ٺ          ٺ   ٺ   ٺ   
ٹ      ٹ    ٹ    ٹ    ٿٿ    ٿ    ٿ   

ڤ         ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   رب  )1(.

ٌة ٌة بحريَّ بيئٌة م�ئيَّ

 اأخترُب نف�صي
حقيـــقٌة اأْم راأٌي. ه��ِل العب��ارُة التالي��ُة حقيقٌة 
اأم راأي؟ ي�ص��تفيُد الإن�ص��اُن مَن الأنظمِة البيئيِة 
البيئي��ِة  الأنظم��ِة  م��َن  اأكث��َر  العذب��ِة  المائي��ِة 

ُر اإجابتي. المالحِة؟ اأف�صِّ
�قُد. ه��ْل توج��ُد مناط��ُق حيوي��ٌة  التَّفكيــُر النَّ

مائيٌَّة؟ لماذا؟

ِة البــرُك، والبحيراُت،  وأهمُّ األنظمِة البيئيَّـــةِ المائيَّ
واألنهاُر، والبحاُر، والمحيطاُت.

ٌة  ويوجُد في المياِه على اختالِف أنواِعها مناطُق حيويَّ
ًة مختلفًة أْو متشابهًة، وهَي  ُن مجتمعاٍت حيويَّ تتضمَّ

ٍة مختلفٍة. تشتمُل بدوِرها على جماعاٍت حيويَّ

�صاعد طفلك /طفلتك
يف تذكر اأ�صماء حيوانات ونباتات واطلب 

منه ت�صمية البيئة املنا�صبة لعي�صها.

ن�ص�ط اأ�صري

)1( سورة فاطر اآلية:12.
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ٌر �ٌس م�صوَّ ملخَّ
يت�شّم��ُن الّنظ��اُم البيئ��يُّ عوامَل 

حيوّيــًة واأخــرى الحيويــًة. 
العوام��ُل الحيوّيُة ه��َي المخلوقاِتُ 

. ولكلِّ   البيئ��يِّ
ِ
الحّي��ُة ف��ي الّنظ��ام

مخل��وٍق موط��ٌن خا���صٌّ يعي���ُص فيِه 

 البيئّي.
ِ
�شمَن الّنظام

البيئّي��ِة  الأنظم��ِة  تق�ش��يُم  يمك��ُن 

اإل��ى  الياب�ش��ِة  عل��ى  توج��ُد  اّلت��ي 

من�طــَق حيويٍة مختلفٍة منها 
ح��راُء، والمنطق��ُة الع�ش��بّيُة،  ال�شّ

والغاباُت.

البيئّيــُة  االأنظمــُة  ت�ش��مُل 

والأنه��اَر  البح��اَر  الم�ئّيــُة 
والبحيراِت والمحيطاِت والبرَك.

ُم اأَْفك�ري  اأَُنظِّ

ن��ِة  ��ًة كالمبيَّ اأعم��ُل مطويَّ

���صُ فيها  في ال�ش��كِل األخِّ

ما تعلمُته عن مقدمٍة في 

الأنظمِة البيئيِة.

ُث واأكتُب اأفّكُر واأتحدَّ
المفرداُت. في��َم تختل��ُف الجماع��ُة الحيويُة   ١ 

؟ عِن المجتمِع الحيويِّ

حقيقٌة اأم راأٌي. قْد نجُد نظاًما بيئيًّا كاماًل   ٢ 

تحَت قطعِة �شخٍر. هْل هذِه العبارُة حقيقٌة اأْم 

راأٌي؟ اأف�شُر اإجابتي.

راأٌيحقيقٌة

التَّفكيُر الّن�قُد.  ُزرعْت بذرُة نباٍت مْن غابٍة   3 

ٍة فلْم َتْنُم. ما �شبُب ذلَك؟  في تربٍة �شحراويَّ

حيحَة. اأيُّ المناطِق  اأخت�ُر االإج�بَة ال�صَّ  ٤ 

الحيويِة فيَها اأ�شجاٌر اأكثُر؟

  اأ- ال�شحراُء                ب- الغابُة  
ُة   ُة    د- المنطقة القطبيَّ   ج�- المنطقُة الع�شبيَّ
حيحَة. كلُّ الجماعاِت  اأخت�ُر االإج�بَة ال�صَّ  5 

ُن: التي تعي�ُص في النظاِم البيئيِّ تكوِّ

  اأ- الموطَن                  ب- العوامَل الالحيويَة 
  ج�- المجتمَع الحيويَّ   د-العالقاِت 

. كيَف تتفاعُل مكوناُت  ال�صــوؤال االأ�ص��صــيُّ  6 
ها مَع بع�ٍص؟ النظاِم البيئيِّ بع�شُ

في النظ�م البيئيوالالحيويةالعوامل الحيوية 
ال�صحراء والمنطقة من المن�طق الحيوية:

الع�صبية

االأنظمُة البيئيُة 
الم�ئية

اأكتُب ن�صرًة �صي�حيًة
ُن �شوًرا وو�شًفا  ِة تت�شمَّ  اأكتُب ن�ش��رًة عْن اإحدى المناطِق البيئيَّ

ا�ِص على زيارِتها. لت�شجيِع النَّ

مجتمُع الِفَيلِة
ي��اأكُل اأح��ُد الفيلِة حواَل��يْ 70 كجم مَن الطعاِم كلَّ ي��وٍم. كْم تاأكُل 

جماعٌة مَن الفيلِة عدُد اأفرادَها ت�شعٌة في اليوِم الواحِد؟

اُتالعلوُمالعلوُم  والكتابُةوالكتابُة يا�سيَّ اُتوالرِّ يا�سيَّ   العلوُمالعلوُم  والرِّ

التقويُم105



ُع    مه�رُة اال�صتق�ص�ِء: التوقُّ
يستخدُم العلماُء ما يعرفوَنُه حوَل موضوٍع ما لتخطيِط تجاربِهم. فأنا أعرُف أنَّ النباتاِت تحتاُج إلى الهواِء، 
والتراِب، والضوِء، والماِء. إنَّ معرفتي لهذه المعلوماِت تساعُدني على استقصاِء النباتاِت وحاجاتِها، كما 

ُع ما يحدُث في أثناِء التجربِة التي أنفذها الستقصاِء ذلَك. يمكُنني توقُّ

◀  اأتعلَُّم
ُن النتائَج المحتملَة لحدٍث أو تجربٍة، إذْن فأنا أبني تقريري على ما أعرُفُه مْن قبُل.  ُع فإنَّني أتبيَّ عنَدما اأتوقَّ
أواًل أنا أخبُركم بما أتوقُع أنَّه ســيحدُث، ُثمَّ ُأجري تجربتي. وأخيــًرا أقوُم بتحليِل نتائجي لتحديِد ما إذا 

عي صحيًحا. كاَن توقُّ

ُب ◀  اأُجِرّ
ْمُتُه حوَل النباتاِت واألنظمِة البيئيِة لصياغِة  ثِة؟ أســتخدُم ما تعلَّ ُع أن تنمَو البذوُر في التربِة الملوَّ هل اأتوقَّ

عي صحيًحا. ُذ تجربًة لمعرفِة ما إذا كاَن توقُّ ِعي، ُثمَّ ُأنفِّ ِعي. أكتُب توقُّ توقُّ

ٌج،  املوادُّ واالأدواُت     علبتاِن ِمَن الكرتون، كاأ���ُض قيا���ٍض، تربٌة، ١0 بذوٍر ِمَن الفا�صولياِء، ماٌء، قفازاٌت، مخباٌر مدرَّ

ُن طعاٍم. ، ملِوّ خلٌّ

 ١  َأكتُب الحرَف )أ( على إحدى علِب الكرتوِن وأكتــُب الحرَف )ب( على العلبِة الثانيِة، ُثمَّ ُأفرُغ في 

كلِّ علبٍة كأًسا واحدًة ِمَن التربِة، وأضُع في كلِّ علبٍة 5 حباِت فاصولياَء على 
العمِق نفِسِه تحَت سطِح التربِة، ُثمَّ أسقي التربَة حتى تصبَح رطبًة.

ازاِت الســالمِة، ُثمَّ أقيــُس ٨0 مل ِمَن الخلِّ في كأِس   ٢    أحذُر. أرتِدي قفَّ

، وأصبُّ  ِن الطعاِم األحمِر فــي الخلِّ القيــاِس، وأضُع 5 نقاٍط من ملــوِّ
السائَل بحذٍر في علبِة الكرتوِن )ب(.
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 3  أضُع علبَتــي الكرتوِن بالقرِب مْن نافذٍة تدخُلها الشــمُس، ُثمَّ أضيُف الكميِة 

نفَســها ِمَن الماِء إلــى كلِّ علبِة كرتوٍن كل 2 - 3 أيــاٍم. وُأالحُظ العلبتيِن بعَد 
يوميِن و7 أياٍم و10 أياٍم، وأكتُب مالحظاتِي على لوحٍة، كما في الشكِل أدناُه.

علبُة الكرتوِن )اأ(علبُة الكرتوِن )اأ(

التوقُعالتوقُع

المالحظ�تالمالحظ�تاليوماليوم

11

22

77

1010

علبُة الكرتوِن )ب(علبُة الكرتوِن )ب(

التوقُعالتوقُع

المالحظ�تالمالحظ�تاليوماليوم

11

22

77

1010

عي. هْل كاَن   ٤  في أيٍّ العلبتيِن نمِت البذوُر بشــكٍل أفضَل؟ أقــارُن نتائجي بتوقُّ

ِعي صحيًحا؟ توقُّ

ثًة. أســتخدُم الملعقَة لحفِر التربِة في علبِة   5   تمثُِّل علبُة الكرتوِن )ب( تربًة ملوَّ

ني ذلك عِن التلوِث؟ َن الطعاِم؟ عالَم يدلُّ الكرتوِن )ب(. هل ما زلُت أرى ملوِّ

ُق اأُطِبّ  ◀

ُر العلماُء، أكتُب توقًعا آخَر. أتوقُع كيَف تؤثُر  ُر كما يفكِّ لقْد تعلمــُت اآلَن كيَف أفكِّ
ِعي  ُم تجربًة أتوصُل فيها إلى ما إذا كاَن توقُّ زيادُة كمياِت الماِء في نموِّ النباِت؟ أصمِّ

صحيًحا أْم ال.
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الثَّ�ني ر�ُس  الدَّ

العالق�ُت فيالعالق�ُت في
ِة ِةاالأنظمِة البيئيَّ االأنظمِة البيئيَّ

ُة ِه��َي اْلَفري�َص��ُة، َوكلُهَم��ا َيْحت��اُج اإَِلى  ��ْحِليَّ ��ْحِليََّة؛ َفاْل�صِّ ْعَب��اُن ال�صِّ ط��اَد الثُّ ِا�صْ
اَقِة؟ َدُر هذِه الطَّ اَقِة ِلَيِعي�َض َوَيْنُمَو. َفما َم�صْ الطَّ
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م� مقداُر الّط�قِة الَّتي ت�صتهلُكه� املخلوق�ُت احليُة؟ 
الهدُف:

. اقِة مْن مخلوٍق حيٍّ اإلى اآخَر في النِّظاِم البيئيِّ ُح انتقاَل الطَّ عمُل نموذٍج يو�صِّ

اخلطواُت:
ن��ٍة م��ن اأربعِة ط��لٍب، واأكتُب عل��ى البطاقاِت  اأعم��ُل ف��ي مجموع��ٍة مكوَّ  ١ 

كِل(. الكلماِت التَّاليَة: ال�صم�ُض، نباٌت، اآِكُل النَّباِت، اآِكُل اللُّحوِم )كما في ال�صَّ

��َة  ��َل كميَّ اأقي�ــُس. اأق�ضُّ �ص��ريًطا م��ن ورِق التَّجلي��ِد طوُل��ه مت��ٌر، ليمثِّ  ٢ 

، واأ�ص��ُع علم��ًة عن��َد كلِّ  الَّت��ي ي�ص��تخدُمها المخل��وُق الح��يُّ الّطاق��ِة 
ريِط . ١0�صم على طوِل ال�صَّ

��ذي  الَّ ال��ُب  الطَّ ُر  اأعمــُل نموذًج�. ياأخ��ُذ كلُّ طال��ٍب بطاق��ًة. يم��رِّ  3 

��ذي  ال��ِب الَّ اق��ِة كام��ًل اإل��ى الطَّ م���ِض( �ص��ريَط الطَّ يحم��ُل بطاق��َة )ال�صَّ
يحمُل بطاقَة )النَّباِت(.

م��ن  �ص��م   ١0 بقط��ِع  )النَّب��اِت(  بطاق��َة  يحم��ُل  ��ذي  الَّ ال��ُب  الطَّ يق��وُم   ٤ 

الَب الَّذي يحم��ُل بطاقَة )اآِكِل النَّباِت(، وُيبقي  ��ريِط، ويعطي��ِه الطَّ ال�صَّ
اقِة لديِه. الجزَء الأكبَر مْن �صريِط الطَّ

��ذي يحم��ُل بطاق��َة )اآِكِل النَّب��اِت( بقط��ِع ١ �ص��م م��ن  يق��وُم الطال��ُب الَّ  5 

)اآِكِل  بطاق��َة  يحم��ُل  ��ذي  الَّ ال��ِب  الطَّ اإل��ى  ُرُه  ويم��رِّ اق��ِة،  الطَّ �ص��ريِط 
اقِة لديِه. اللُّحوِم( وُيبقي الجزَء الأكبَر مْن �صريِط الطَّ

اأ�صتخل�ُس النت�ئَج
اقِة قبَل تمريِرِه؟ اأ�صتنتُج. لماذا ي�ُقطُع �صريُط الطَّ  6 

ي��ِة  ��ُة الّطاق��ِة المتبقِّ يَّ اأ�صــتخدُم االأرق�َم. م��ا كمِّ  7 

لآكِل اللُّحوِم مقارنًة بالنَّباِت وباآِكِل النَّباِت؟

قلِم تخطيٍط 	
اأقالِم تلويٍن 	
مق�سٍّ 	
بط�ق�ٍت 	
م�صطرٍة متريٍة 	
�صريٍط ورقيٍّ 	

اأْحت�ُج اإلى:

اأكثَر اأ�صتك�صُف
ُع حدوَثُه اإذا لْم َي�صنِع النَّباُت  ما الَّذي اأتوقَّ  

ُم تجربًة لأ�صتك�صَف ذلَك. الغذاَء؟ اأ�صمِّ

٤الخطوُة
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م�ِس.  َة ال�صَّ َت�صنُع المنِتج�ُت غذاَءه� م�صتخدمًة اأ�صعَّ

تتغّذى الم�صتهلك�ُت على المنتج�ِت. 

تحلُِّل المحلِّالُت بق�ي� المخلوق�ِت الحية واأج�ص�َمه� بعَد موِته�. 

ظ�ِم البيئيِّ االأدواُر يف النِّ

ه� على بع�ٍس؟  كيَف تعتمُد المخلوق�ُت الحيُة بع�صُ
يه في النظاِم البيئيِّ  لقــد جعَل اللُه تعالى لكلِّ مخلوٍق حيٍّ دوًرا يؤدِّ
الســتمراِر حياتِِه وحياِة غيِرِه مَن المخلوقاِت. وقــِد اهتمَّ العلماُء 
يها في  بدراســِة العالقاِت بيَن هذِه المخلوقــاِت واألدواِر التي تؤدِّ

 . المجتمِع الحيويِّ لفهِم النِّظاِم البيئيِّ

المنِتج�ُت
ِة في النِّظاِم البيئيِّ على المنتِجاِت، وهي  تعتمُد كلُّ المخلوقاِت الحيَّ

ٌة َتصنُع غذاَءها بنفِسها مستخدمًة طاقَة الشمِس.  مخلوقاٌت حيَّ

األشجاُر  ومنها  الخضراُء،  باتاُت  النَّ اليابسِة  على  المنتِجاِت  أهمُّ 
ئيسُة هي  ا في المحيطاِت والبحيراِت  فالمنتجاُت الرَّ واألعشاُب. أمَّ

الطحالُب. 

ال�صوؤاُل االأ�ص��صيُّ
عل��ى  الحي��ُة  المخلوق��اُت  تح�ص��ُل  كي��َف 

الطاقِة؟

المفرداُت
المنِتُج

الم�صتهِلُك
المحلُِّل

ال�صل�صلُة الغذائيَُّة
ال�صبكُة الغذائيَُّة

التناف�ُض
اقِة هرُم الطَّ

مه�رُة القراءِة 
اال�صتنت�ج 

ا�صتنت�ج�ٌت اأدلٌَّة مَن النَّ�سِّ

←←

←

←
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الم�صتهِلك�ُت 
ُة الَّتي ال تســتطيُع صنــَع غذائِها  المخلوقــاُت الحيَّ
يوُر والثَّدييَّاُت  ى مســتهِلكاٍت، ومنها الطُّ بنفِسها تسمَّ

ٍة أخرى.  الَّتي تستمدُّ طاقَتها مْن مخلوقاٍت حيَّ

ويمكُن تصنيُف المستهِلكاِت تبًعا لنوِع الغذاِء الَّذي 
تحصُل عليــِه؛ فهنــاَك آِكلُة األعشــاِب وهي تأكُل 
المنتِجاِت فقْط، ومنها القوارُض واألرانُب والغزالُن.

المنتجــاِت  علــى  ى  تتغــذَّ الحيوانــاِت  وبعــُض 
اكوُن  ى القواِرَت، ومنها الرَّ والمســتهلكاِت وتســمَّ

يوِر والدببُة. وبعُض الطُّ

حوِم، ومنهــا القطُّ  وهنــاَك الحيوانــاُت اآلكلــُة للُّ
يوِر، وهَي  ُ والنَّمُر وسمُك القرِش وبعُض الطُّ واألسد
اآلكلِة لألعشاِب،  الحيواناِت  ى على  تتغذَّ حيواناٌت 

وعلى القوارِت. 

المحلِّالُت
تِة   تقــوُم بعــُض المخلوقــاِت بتحليِل المــوادِّ الميِّ
ى هــذِه المخلوقاُت  للحصوِل على الطاقِة، وتســمَّ
يــداُن والبكتيريا والفطرّياُت.  الدِّ المحلِّالِت، ومنها 
تقــوُم المحلِّالُت بإعــادِة الموادِّ إلى النِّظــاِم البيئيِّ 

َيًة. بوصِفها موادَّ مغذِّ

المحلِّالُت
 ١  اأبلُِّل اأربعَة اأنواٍع مَن الأطعمِة 

بالماِء، واأ�شُع كالًّ منها في 

 . كي�ٍص بال�شتيكيٍّ

 ٢  اأغلُق الأكيا�َص واأ�شُعها 

  في مكاٍن دافٍئ ومظلٍم .

 اأحذر. ل اأفتُح الأكيا�َص بعَد اإغالِقها.

ُل مالحظاتي  اأالحُظ الأكيا�َص كلَّ يوٍم، واأ�شجِّ  3 

في جدوٍل.

اأتوا�صُل. كيَف تغيَّرِت الأطعمُة؟ وماذا   ٤ 

حدَث؟

 اأخترُب نف�صي
اأ�صــتنتُج. ماَذا يمك��ُن اأْن يح��ُدَث ف��ي حال��ِة غياِب 

المنِتجاِت؟

�قُد. هْل تح�صُل الم�صتهِلكاُت على  التَّفكيُر النَّ
ُح ذلَك. م�ِض؟ اأو�صِّ طاقِتها مبا�صرًة مَن ال�صَّ

حيواٌن قارٌت

حيواٌن اآكُل نباٍت

حيواٌن اآكُل لحوٍم
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بومٌة

�صحليٌَّة

)المنت�ض( �صرعوف 

يرقٌة

وِك ال�صَّ نباُت 

�صل�صلٌة غذائيٌة عَلى الي�ب�صِة

اإر�ص�ٌد: ت�شيُر الأ�شهُم اإلى الم�شتهلِك التَّالي.

كَل اأقراأُ ال�صَّ

ُة؟  ل�صلُة الغذائيَّ م� ال�صِّ
يحتاُج كلُّ مخلوٍق حيٍّ إلى طاقٍة ليعيَش وينمَو. وقْد 
للحصوِل  مصدًرا  مخلوٍق  لكلِّ  تعاَلى  اللُه  جعَل 

على الطاقِة التي يحتاُج إليها. قاَل تعاَلى: 

مُس.  اقِة في النِّظاِم البيئيِّ هَو الشَّ ومصدُر الطَّ
وِر الــواردِة في هذا  أنظــُر إلى الحيوانــاِت في الصُّ
اقِة  رِس. ليَس مْن بينِها حيواٌن يســتطيُع أخَذ الطَّ الدَّ
الَّتي  اقِة  ــمُس مصدُر الطَّ مِس؛ فالشَّ مباشرًة مَن الشَّ
ُتختَزُن في المنتِجاِت، وتنتقُل منها إلى المستهِلكاِت، 
اقُة من  ــالِت، وبذلَك تنتقــُل الطَّ ومنهــا إلى المحلِّ

َة.  لسلَة الغذائيَّ يِه السِّ مخلوٍق إلى آخَر فيما نسمِّ

ُة على الي�ب�صِة ل�صلُة الغذائيَّ ال�صِّ
ُة على اليابسِة عادًة باألعشاِب  لســلُة الغذائيَّ تبدُأ السِّ
باتــاِت الخضراِء. فنباُت  واألشــجاِر وغيِرها مَن النَّ
ا السرعوُف  ــوِك في الّصورِة المجاورِة منتٌِج. أمَّ الشَّ

ُة والبومُة فجميُعها مستهِلكاٌت. حليَّ والسِّ

وعنَدما تموُت هذِه المســتهِلكاُت تقوُم المحلِّالُت 
ٍة تستعمُلها  تِة إلى موادَّ أساسيَّ بتحليِل أنســجتِها الميِّ

ُة مْن جديٍد.  المخلوقاُت الحيَّ

.)1(

ل�صلِة؟  كيَف تنتقُل الطاقُة في هذِه ال�صِّ

)1( سورة العنكبوت اآلية:60.
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ُة في البْركِة ل�صلُة الغذائيَّ ال�صِّ
َة  لسلَة الغذائيَّ ُة في البْركِة السِّ لســلُة الغذائيَّ تشــبُه السِّ
باتاِت الخضراِء  حالِب والنَّ على اليابســِة؛ إْذ تبدُأ بالطَّ
 ، وئيِّ ِة البناِء الضَّ مِس خالَل عمليَّ الَّتي تلتقُط طاقَة الشَّ

وُتخزُن الطاقُة في الخاليا على شكِل سكٍر. 

ى آكالُت األعشــاِب كبعِض الحشراِت )الذبابِة  تتغذَّ
الحشراُت  الطحالِب. وتســتخدُم  المائيِة مثاًل( على 
األكسجيَن إلطالِق الطاقِة المخزونـِة في الطحالِب؛ 

للقياِم بوظائِف الحياِة األساسيِة، ومْنها الحركُة.

وهناَك آكالُت لحوٍم كاألسماِك تستطيُع القفَز اللتقاِط 
الحشراِت، فتســتفيُد بذلَك مَن الطاقِة المخزونِة في 
أجســاِمها. وتصطاُد بعــُض الطيــوِر - ومنها مالٌك 
الحزيــُن - هذِه األســماَك للحصوِل علــى الطاقِة. 
ِع السلســلِة الغذائيِة فإنَّ جزًءا مَن  وكما يتَّضُح مْن تتبُّ
الطاقِة الشمسيِة قد وصَل إلى مالٍك الحزيِن عبَر هذِه 

السلسلِة. 

�صل�صلٌة غذائيٌة يف بركٍة

الحزيُن ماِلٌك 

ال�صم�ِض �صمكُة 

مائيٌة ذبابٌة 

لُب طحا

 اأخترُب نف�صي
اأ�صتنتُج.  لم��اَذا يعدُّ م�صطلُح ال�صل�صلِة الغذائيِة 
و�صًف��ا جيًدا لتو�صيِح العلق��اِت بيَن المخلوقاِت 

الحيِة؟  

�قُد. ما اأكبُر �صل�صلٍة غذائيٍة يمكُن  التَّفكيُر النَّ
ُح فيه �صل�صلَتك  اأْن ت�صَعها؟ ار�صْم مخّطًطا تو�صّ

الغذائيَة؟ 
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م� ال�صبكُة الغذائيُة؟
ِة انتقاِل الّطاقِة على شكِل غذاٍء، ولكنَّ  تعدُّ سـالسلُ الغـذاِء نموذًجـا جـيًدا لتمثيـِل كيفيَّ

ِة لها ســـالسُل  هذا النموذَج يبيُِّن مســاًرا واحًدا لنقِل الّطاقِة. ومعظُم األنظمِة البيئيَّ
ِ الغذائيِة مًعا الشــبكُة الغذائيُة ، وهَي  غذاٍء متداخلٌة. وينتُج عْن تداخِل السالســل
، وتوضُح أيًضا تصنيَف المخلوقاِت  ِ الغذاِء في النظاِم البيئيِّ ُح ترابَط سالسل توضِّ

ِة بيَنها.  الحيِة بحسِب العالقاِت الغذائيَّ

حوِم  ـــحُ شبكاُت الغذاِء العالقَة بيَن المفترِس والفريســِة. المفترُس هَو آكُل اللُّ توضِّ
الَّذي يصطاُد ليحصَل على طعاِمِه. أّما المخلوُق الحيُّ الَّذي تمَّ اصطياُده فهَو الفريســُة. في 

ُة مفترسًة لمخلوقاٍت معينٍة وفريسًة  ِة تكوُن المخلوقاُت الحيَّ ــبكاِت الغذائيَّ معظِم الشَّ
ُط في هذه الصفحِة.  ُح المخطَّ لمخلوقاٍت أخرى، كما يوضِّ

 

اإر�صاٌد: تتَّجُه الأ�شهُم مَن الفري�شِة اإلى المفتر�ِص.

كَل اأقراأُ ال�صَّ

�صبكٌة غذائيٌة في المحيٍط

نباتيٌة  عوالُق 
وحيوانيٌة

ال�صرديِن �صمكُة 

الدلفيُن

القاتُل الحوُت 

النور�ِض طائُر 

ِة لُه اأكبُر عدٍد من  ��بكِة الغذائيَّ اأيُّ مفتر���ٍض في ال�صَّ
الفرائ�ِض؟

114 ال�سرُح والتف�سيُر



نافُس  التَّ
في  موقًعا  الغذائيِة  الشبكِة  في  الحيُّ  المخلوُق  يأخُذ  قْد 
ٍة، وفي هذِه الحالِة يحدُث التَّنافُس،  أكثَر مْن سلسلٍة غذائيَّ
والماِء  عاِم  الطَّ على  ِة  الحيَّ المخلوقاِت  بيَن  صراٌع  وهَو 

وجميِع احتياجاتِها األخرى.

أنظــُر إلى الشــبكِة الغذائيِة على اليابســِة. هناَك آكالُت 

غيرُة والفأُر  يــوُر الصَّ أعشــاٍب مختلفٌة، منها الغزاُل والطُّ
ْت هذِه المخلوقاُت  واألرنُب والبقرُة. ماذا يحدُث إذا تغذَّ
باِت نفِسِه؟ سوَف تتناَفُس جميُعها  ُة جميُعها على النَّ الحيَّ
على الغذاِء، وقْد يســتفيُد أحُدها، بيَنما يموُت اآلخُر؛ إالَّ 

إذا َوجَد مصدًرا آخَر للغذاِء.

نافُس ليَس مقصوًرا على الحيواناِت فقْط، بْل تتناَفُس  والتَّ
غيرُة واألزهاُر مَع األشجاِر الّطويلِة في الغابِة  باتاُت الصَّ النَّ

يِة.  مِس والموادِّ المغذِّ ِة الشَّ للحصوِل على أشعَّ

فقْد  الواحدِة؛  المجموعِة  أفراِد  بيَن  نافُس  التَّ يكوُن  وقْد 
العصافيِر في حديقٍة ما على  تناُفَس مجموعٍة مَن  نشاهُد 
نافِس فإنَّ  باتاِت وُبذوِرها. ومَع كلِّ هذا التَّ ثماِر بعِض النَّ
ٍة  غذائيَّ شبكٍة  مْن  جزًءا  تعدُّ  ِة  الحيَّ المخلوقاِت  جميَع 

ضخمٍة. 

 اأخترُب نف�صي
��ِة ف��ي  ��بكِة الغذائيَّ اأ�صــتنتُج. اأيُّ الحيوان��اِت ف��ي ال�صَّ
المحيِط يتناف�ُض مَع )الحوِت القاتِل( على الأ�صماِك؟

��ٍة  غذائيَّ �صل�ص��َل  اأرب��َع  �قُد. اأ�ص��تنتُج  النَّ التَّفكيــُر 
مختلفٍة من �صبكِة الغذاِء في ال�صكِل عن الي�صاِر.

�صبكٌة غذائيٌة على الي�ب�صِة

ن�صٌر

غزاٌل
ٌر ع�صفو

بقرٌة

ثعلٌب

ٌر ف�أ

اأرنٌب

ٌن ثعب�

ال�سرُح والتف�سيُر115



منتجاٌت

مستهلكاٌت

حوِم ليَس لدْيها طاقٌة أكثُر مْن آكالِت األعشاِب. آِكالُت اللُّ

�قِة؟ م� هرُم الطَّ
ُح هرُم الطاقِة كميَة الطاقِة في كلِّ مستًوى مْن  يوضِّ
شــبكِة الغذاِء؛ فالمنتِجاُت تكوُن دائًما في قاعدِة 
الهرِم؛ حيُث َتســتعمُل كمياٍت قليلــًة مَن الطاقِة 
الشمســيِة لصنِع الغذاِء . تحرُق الخاليــا النباتيُة 
بعَض الطعاِم الــذي تصنُعه، وتخــزُن الباِقَي في 

سيقانِها وأوراِقها وجذوِرها.

المســتوى الثانِي في الهرِم يوّضُح المستهلكاِت؛ 
حيُث َتستهلُك كمياٍت كبيرًة لتبَقى على قيِد الحياِة؛ 
وذلَك ألنَّ 10٪ مْن طاقِة النباِت تنتقُل إلى آكالِت 

األعشاِب.

أيــَن تذهُب بقيُة الطاقِة؟ بعــُض الطاقِة ُتفقُد على 

شــكِل حــرارٍة؛ وذلَك عنَدمــا تهضــُم الحيواناُت 
األنســجَة النباتيَة، وبعُض أنســجِة النباِت ال يمكُن 

ُص منه على شكِل فضالٍت. هضُمه، لذا يتمُّ التخلُّ

النباتــاِت واللحــوِم(  القــوارُت )آكالُت  وتمثِّــلُ 
؛ فِفي كلِّ  المســتوياِت األخَرى مَن الهرِم الغذائــيِّ
مستًوى تفقُد المســتهلكاُت حواَلْي 90٪ مَن الطاقِة 
المتبقيِة. لذا تحصُل المخلوقاُت الحيُة في قمِة الهرِم 

مِس. ِة مَن الشَّ عَلى أقلِّ كّمّيٍة مَن الطاقِة المستمدَّ

 اأخترُب نف�صي
اأ�صتنتُج. لماذا يكوُن عدُد المنتجاِت في �صبكاِت 

الغذاِء اأكثَر مَن الم�صتهلكاِت؟

�قُد. ال�صل�صلُة الغذائيُة في المحيِط  التَّفكيُر النَّ
تحتِوي علَى مخلوقاٍت حيٍة اآكلٍة للحوِم اأكثَر مَن 

ال�صل�صلِة الغذائيِة على الياب�صِة. لماَذا؟ �قِة هرُم الطَّ

�قــِة فــي كلِّ  ــَة الطَّ يَّ ــُل كمِّ �قــِة يمثِّ هــرُم الطَّ
م�صتًوى مَن ال�صل�صلِة الغذائيِة.
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ٌر �ٌس م�صوَّ ملخَّ
، تقوُم المنِتج�ُت   البيئيِّ

ِ
في الّنظام

تاأكُل��ُه  اّل��ذي  الغ��ذاِء  ب�شن��ِع 

الم�صــتهلك�ُت، اأّم��ا المحّلــالُت 
فتقوُم بتحليِل الموادِّ المّيتِة وتعيُدها 

اإلى الّنظاِم البيئيِّ على �شكِل موادَّ 

مغّذيٍة. 

ال�صُل وال�صبك�ُت الغذائّيُة  ال�صَّ
��ُح العالقاِت بي��َن المخلوقاِت  تو�شّ

.  البيئيِّ
ِ
ظام الحّيِة في النِّ

��ُح  ��ٌط يو�شِّ �قــِة مخطَّ هــرُم الطَّ
 
ِ
ظ��ام اق��ُة ف��ي النِّ كي��َف تنتق��ُل الطَّ

. البيئيِّ

ُم اأَْفك�ري  اأَُنظِّ
نِة في  ًة كالمبيَّ اأعمُل مطويَّ

���صُ فيه��ا م��ا  ال�ش��كِل األخِّ

تعلَّمُت��ه عِن العالق��اِت في 

الأنظمِة البيئيِة.

ُث واأكتُب اأفّكُر واأتحدَّ
المفرداُت. ما المحلالت؟ اأعِطي اأمثلًة عليها؟  ١ 

بح�ش��ِر  العلم��اِء  م��َن  ع��دٌد  اأ�صــتنتُج. قاَم   ٢ 

اآكالِت الأع�ش��اِب واآكالِت اللُّح��وِم ف��ي نظ��اٍم 

، ووج��دوا اأنَّ ع��دَد اآكالِت اللُّح��وِم يفوُق  بيئ��يٍّ

عدَد اآكالِت الأع�ش��اِب. فه��ْل يعدُّ هذا التَّعداُد 

للحيواناِت في المنطقِة كاماًل؟ لماذا؟

ا�صتنتاجاٌتاأدلٌَّة مَن النَّ�ضِّ

التَّفكيُر الّن�قُد.  لماذا تكوُن اأ�شناُن اآكالِت   3 

ا مقارن��ًة باأ�ش��ناِن اآكالِت  ًة ج��دًّ اللُّح��وِم ح��ادَّ

الأع�شاِب؟ 

 عِن 
ُ
حـيـحـَة. ين�شاأ اأخـتــ�ُر االإجـ�بـَة ال�صَّ  ٤ 

ـحــاِد �شل�شلَتْي غذاٍء اأْو اأكثَر: اتِّ

  اأ- نظاٌم بيئيٌّ  ب- �شبكُة غذاٍء
  ج�- مجتمٌع حيويٌّ   د-هرُم غذاٍء

. كيَف تح�شُل المخلوقاُت  ال�صوؤاُل االأ�ص��صيُّ  5 
الحيُة على الطاقِة؟

المنتجاُت, الم�ستهلكاُت,
الُت  المحلِّ

ال�سال�سُل وال�سبكات 
الغذائية

هرم الطاقة

اأح�صُب عدَد اآكالِت اللحوِم
بيعيِّ تكوُن اأعداُد اآكلِت الأع�ص��اِب ١0   ف��ي النِّظ��اِم البيئيِّ الطَّ
اأ�صع��اِف اآكلِت اللُّح��وِم. اأح�ص��ُب ع��دَد اآكلِت اللُّح��وِم الَّتي قْد 

اأجُدها في نظاٍم بيئيٍّ يبلُغ عدُد اآكلِت الأع�صاِب فيِه 4250؟

ًة اأر�صُم �صبكًة غذائيَّ
ُح  اأبح��ُث ع��ْن مخلوق��اٍت حيٍَّة في بيئت��ي، ثمَّ اأعمُل مل�صًق��ا اأو�صِّ

فيِه �صبكًة غذائيًة ترتبُط فيها هذِه المخلوقاُت .

اُت يا�سيَّ اُتوالرِّ يا�سيَّ   العلوُم والفنُّالعلوُم والفنُّ  العلوُمالعلوُم  والرِّ

التقويُم117



َجَرِة �َشَرِة َوال�شَّ َداَقُة اْلَ َجَرِة�شَ �َشَرِة َوال�شَّ َداَقُة اْلَ   �شَ
ِمْن َعجائِِب َخلِق اللــِه وَعظمِة َتدبيرِه أنَّ المخلوقاِت الحّيــَة يحتاُ	 بعُضها إلى 

َة، وشجرٌة اسُمها الُيوكا،  ى الُعثَّ بعٍض، وينتفُع بعُضها ببعٍض؛ فهناَك حشرٌة ُتسمَّ

وهما صديقتاِن؛ ال تســتطيُع إحداُهما أْن تعيــَش مْن دوِن األخرى؛ 

َ اللقاِح 



  اأْكُتُب عن
كت�بٌة تو�صيحّيٌة 

ه��ا َعلَى َبْع�ٍض.  ُح َكْي��َف َتْعَتِمُد النَّباتاُت واْلَح�َص��راُت َبْع�صُ اأْبَح��ُث َع��ْن ِمث��اٍل اآَخَر ُيَو�صِّ
يَل.  َن َحقاِئَق وَتفا�صِ اأَْكُتُب َتْقِريًرا َعْن َذِلَك ُمَراِعًيا اأْن َيَت�صمَّ

الكت�بُة التو�صيحيُة
التو�صيُح الجّيُد:

◄  تطويــُر الِفكــرِة الّرئيســِة ودعُمها 
بِالحقائِق والتفاصيِل.

إلبراِز  والتفاصيِل  الحقائــِق  ◄  تنظيُم 
األسباِب والنتائِج.

◄  اســتخالُص النتائِج باالعتماِد على 
. المعلوماِت التي في النصِّ
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راُت في االأنظمِة  راُت في االأنظمِة التَّغيُّ التَّغيُّ
ِة ِةالبيئيَّ البيئيَّ

الثَّ�لُث ر�ُس  الدَّ

روِف القا�ص��يِة. تنُمو هذِه النبت��ُة في تربٍة  ��َف مَع الظُّ ه��ذا النَّب��اُت ي�ص��تطيُع التَّكيُّ
ًة هكذا؟ لماذا ل تنُمو نباتاٌت اأخَرى هَنا؟  قٍة. هْل كانِت التُّربُة جافَّ ٍة م�صقَّ جافَّ
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ِة؟  ُ النِّظ�ِم البيئيِّ يف املخلوق�ِت احليَّ ُر تغيُّ كيَف يوؤثِّ
ُع اأتوقَّ

ِر خ�صائ�ِض التربِة في النباتاِت المزروعِة فيها؟ اأكتُب توّقعي  ما تاأثيُر تغيُّ
عل��ى النح��ِو التاِل��ي"اإذا تغّي��رْت خ�صائ���ُض الترب��ِة ف��ي النظ��اِم البيئ��يِّ ف��اإنَّ 

النباتاِت المزروعَة فيها ......................".

عي اأخترُب توقُّ
اأ�صُع نبتتيِن متماثلتيِن في اأ�صي�صيِن متماثليِن قرَب النافذة.  ١ 

اأ�صتخدُم المتغيراِت اأ�صيُف اإلى �صطِح التربِة في اأحِد الأ�صي�صيِن   ٢ 

١00 جراٍم مْن ملِح الطعاِم، واأترُك الآخَر مْن دوِن اإ�صافِة الملِح.

اأرِوي النبتتيِن بكمياٍت مت�صاويٍة مَن الماِء مدَة 4 اأياٍم.  3 

اأالحُظ التغيراِت التي تطراأُ علَى �ص��كِل اأوراِق النباِت ولوِنها في كلِّ   ٤ 

يوٍم، واأ�صّجُل ملحظاِتي في الجدوِل.
اأ�صتخل�ُس النت�ئَج

اأق�رُن. ما الفرُق بيَن اأوراِق كلِّ نباٍت مْن حيُث ال�صكُل واللوُن؟  5 

اأ�صــتنتُج. هْل تاأّثرِت النباتاُت بالتغّيراِت الِتي طراأْت علَى خ�صائ�ِض   6 

؟ التربِة في النظاِم البيئِيّ

اأكثَر اأ�صتك�صُف
خ�صائ�ِض  تغّيُر  ي��وؤّث��َر  اأن  يمكُن  ه��ْل 
التربِة في الحيواناِت التي تعي�ُض  في 
ُم  ؟ اأكتُب توّقِعي، واأ�صمِّ النظاِم البيئيِّ

تجربًة لختباِرِه واأنّفُذها.

اأ�صي�صيِن فيهَم� نب�ت�ِن  	
متم�ثالِن

ملِح طع�ٍم 	
م�ٍء 	

 

اأْحت�ُج اإلى:

4الخطوُة

اليوم
النب�ُت يف تربٍة م�حلٍةالنب�ُت يف تربٍة غِي م�حلٍة

لوُن الورقِة�صكُل الورقِةلوُن الورقِة�صكُل الورقِة

االأول
الث�ن
الث�لث
الرابع

3
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قبَل االإع�ص�ِر
ظ�ِم البيئيِّ ُة يف النِّ بيعيَّ اُت الطَّ التَّغيُّ

بعد االإع�ص�ِر

بَب والنَّتيجَة؟ ورتاِن ال�صَّ كيَف ُتظهُر ال�صُّ
ُد اأيُّ ال�شورتيِن قبَل الإع�شاِر واأيُّهما بعَده. اإر�صاٌد: اأحدِّ

ورَة اأقراأُ ال�صُّ

؟  ظ�ِم البيئيِّ َر النِّ ُب تغيُّ م� الَّذي ي�صبِّ
ِر،  ، إال أنَّها دائمُة التَّغيُّ ُة من حولِنا وكأنَّها ال تتغيَّــرُ تبُدو األنظمــُة البيئيَّ
بعُض التغيراِت تحدُث بشكٍل سريٍع أْو مفاجٍئ، وبعُضها يحدُث ببطٍء 
راُت بقاَء  ُد هــذِه التَّغيُّ شــديٍد لدرجٍة يصعُب مَعها مالحظُتها. وقْد تهدِّ

َر األنظمِة البيئيِة؟ ِة. ما الذي يسبُِّب تغيُّ المخلوقاِت الحيَّ

ُة الظواهُر الطبيعيَّ
البراكيــُن واألعاصيــُر واألمطــاُر ظواهــُر أو كــوارُث تحــدث في 
ماِد،  الطبيعــة تغيِّـــُر األنظمَة البيئيَّــَة؛ فقْد تمــأُل البراكيُن وادًيــا بالرَّ
ــواطَئ، وقْد تســبُِّب شــدُة هطــوِل األمطاِر  ُر اإلعصاُر الشَّ وقْد يدمِّ
ْمــِي والطيِن،  ُل التالَل إلــى أنهاٍر مــَن الطَّ ًة تحــوِّ انزالقــاٍت أرضيَّ
ي عدُم هطــوِل األمطاِر إلــى الجفاِف. وفي هــذِه الظواهِر  كما يــؤدِّ
ُر اللُه بها عبــاَده، كما جاَء في آيــاِت الذكِر الحكيمِ.  آيــاٌت كونيٌة يذكِّ

.
)1( 

ــراِت يحتاُج النِّظاُم البيئيُّ إلى فتــراٍت زمنيَّةٍ طويلٍة  ونتيجًة لهذه التَّغيُّ
ليستعيَد وضَعُه . 

ال�صوؤاُل االأ�ص��صيُّ
��راُت ف��ي النظ��اِم البيئ��ِيّ  كي��َف توؤّث��ُر التغيُّ

في المخلوقاِت الحيِة الِتي تعي�ُض فيَها؟

المفرداُت
ُث التَّلوُّ

المواَءمُة

النقرا�ُض

التَّكيُّف

مه�رُة القراءِة 
تيجُة  بُب والنَّ ال�صَّ

بُب تيجُةال�صَّ النَّ

←←

←

←

)1( سورة اإلسراء اآلية:59.
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ُة المخلوق�ُت الحيَّ
. فمثاًل عنَدما تهاجُم أســراُب  ُر األنظمَة البيئيَّـــةَ ُة أيًضا قْد تغيِّ المخلوقاُت الحيَّ
ُع أســراُب الجراِد للبحِث عِن  باتاِت فإنَّها تقِضي عليها، وعنَدما تتجمَّ الجــراِد النَّ
الغذاِء فقــْد تِصُل أعداُدها إلى 50 مليوَن جرادٍة. ويــأكُل الجراُد جميَع النباتاِت 

التي يصادُفها في طريِقِه، ويترُك المجتمَع الحيويَّ في النِّظاِم البيئيِّ دوَن غذاٍء.

ُك التَّماســيُح  ؛ فعنَدما تتحرَّ ِة قد تكوُن مفيدًة للنِّظاِم البيئيِّ بعُض المخلوقاِت الحيَّ
طبِة، ســرعاَن ما تمتلُئ بالماِء. وفي وقِت  اٍت وحفًرا في األرِض الرَّ ُتحــدُث ممرَّ
الجفاِف ينقُذ الماُء المختَزُن في هذِه الحفِر والفجواِت حياَة التماســيِح والطيوِر 

وحيواناٍت أخَرى.

؟ ظ�ُم البيئيُّ ُر النِّ كيَف يتكيُف االإن�ص�ُن عندَم� يتغيَّ
َة ومنَها اإلنساُن للتَّكيِف وهو سمٌة مميزٌة للكائناِت  تلجُأ جميُع المخلوقاِت الحيَّ
ِة  روِف واألحواِل البيئيَّ ِة، وتساعد اإلنساَن على البقاِء والتَّغّلِب على كافِة الظُّ الحيَّ

المختلفِة .

فقْد  استطاَع اإلنســاُن التَّكيَف مع الفصوِل األربعِة رغَم أنَّ درجَة حرارِة الجسِم 
ثابتٌة وذلك بارتداِء المالبِس  المناســبِة واســتخداِم أجهزِة التَّبريِد و التَّدفئِة وبناِء 

المنازِل العازلِة للحرارة. 

كما يمكُن  لإلنساِن التَّكيَف مع درجاِت الحرارِة والرطوبِة المختلفِة 

من خالِل زيادِة كميِة األكســجيِن داخِل الجسِم بالتَّنفِس العميِق في أثناِء ممارسِة 
ياضِة.  ِة المختلفِة كالرِّ األنشطِة الجسميَّ

ُة في الجلِد فتساعُد على تنظيِم درجِة حرارِة الجسِم، فعندَما تكوُن درجُة الحرارِة  هنيَّ بقاُت الدُّ ا الُغدُد العرقيُة والطَّ أمَّ
ِة  ــا عندَما تكوُن درجُة الحرارِة الخارجيَّ ُد الجســمَ بعَد تبّخرِه ،أمَّ ِة مرتفعًة تفرُز تلَك الغدُد العرَق الَّذي ُيبرِّ الخارجيَّ

ُة في الجلِد كعازٍل لمنِع  خروِج الحرارِة من الجسِم . هنيَّ بقاُت الدُّ منخفضًة فتعمُل الطَّ

رِت النَّباتاِت. اأ�صراُب الجراِد دمَّ

ُة الَّتي ُيحدُثها التِّم�صاُح ت�صاعُد الحيواناِت  الحفُر المائيَّ
وقَت الجفاِف.

تم�ص�ٌح

جرادٌة

 اأخترُب نف�صي
اهقِة بالإرهاِق والتَّعِب؟  وَما حلُّ هذه الم�صكلة؟ بُب والنَّتيجُة. لماذا ي�صعُر مت�صلقو الجباِل ال�صَّ ال�صَّ

�قُد. كي�َف ي�ص�تف�يُد التِّم�صاُح مْن وقِت حدوِث الجفاِف؟  التَّفكيُر النَّ
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؟ ظ�َم البيئيَّ ��ُس النِّ ُر النَّ كيَف يغيِّ

ُر في  ِة، يغيِّ ِة المخلوقاِت الحيَّ اإلنساُن شأنُه شــأُن بقيَّ
راِت ضارٌّ  ِة المحيطِة بِه. بعُض هذِه التَّغيُّ األنظمِة البيئيَّ

وبعُضها مفيٌد. 

اإزالُة الغ�ب�ِت 
يقطُع اإلنساُن األشجاَر لبناِء البيوِت وصناعِة األثاِث 
وغيِرهــا مَن الصناعاِت األخَرى. وبقطِع األشــجاِر 
يقِضي اإلنســاُن عَلى مواطِن المخلوقاِت الحيِة التي 
ُر مساكَنها ومصادَر غذائِها. تعيُش في الغاباِت، ويدمِّ

ّك�نيُّ  االكتظ�ُظ ال�صُّ
ما  يحتاُج النَّاُس إلــى أماكَن للعيــِش وللعمِل. وكلَّ
ازداَد عدُد النَّاِس ازدادِت الحاجُة إلى المصادِر الَّتي 
يســتعملوَنها، فيصبُح الحصوُل على المكاِن والماِء 
صعًبــا. وعندَما يعيُش عدٌد كبيٌر من النَّاِس في منطقٍة 
ا. وقْد يحدُث  انيًّ دٍة، يقاُل إنَّ هناَك اكتظاًظا سـكَّ محدَّ

ِة.  هذا مَع أيِّ نوٍع مَن المخلوقاِت الحيَّ

ربِة تم��ُصُك التُّ
ا مزروًعا   ١  اأح�ش��ُر اأ�شي�شً

فيه نباٌت، ثمَّ اأح�شُر 

ا مماثاًل فيِه  اأ�شي�شً

تربٌة فقْط. 

ُغ محتوياِت كلٍّ مَن  اأقي�ُس. اأفرِّ  ٢ 

مَن الَّذي ا�شتغرقُتُه في تفريِغ كلِّ  ُل الزَّ واأ�شجِّ

اأ�شي�صٍ تماًما .

 3  اأيُّهم��ا ا�ش��تغرَق وقًت��ا اأط��وَل ف��ي تفريِغ��ه؟ وما 

�شبُب ذلَك؟

باتاُت على  اأ�صتنتُج. كيَف ت�شاعُد النَّ  ٤ 

المحافظِة على التُّربِة؟

)1(

��راِت ف��ي ال�ص��وِر ُيْلح��ُق ال�ص��رَر بالنظ��اِم  اأيُّ التغيُّ
ها ي�صاعُد على اإعادِة بنائِه؟ ، واأيُّ البيئيِّ

اإر�صاٌد: اأنظُر اإلى ما حدَث في كلِّ �شورٍة.

ورَة اأقراأُ ال�صُّ

قطُع اأ�صجاِر الغاباِت ُيِخلُّ 
. بالنِّظاِم البيئيِّ

.

ََ

كيف يغيُر الن��س النظ�م البيئي؟

الأ�شي�شيِن، 

)1( سورة األعراف اآلية:74.
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ُث  لوُّ التَّ
ُث  احناِت والمصانِع تلوِّ ــيَّاراِت والشَّ الغازاُت المنبعثُة من السَّ
ٍة إلى  ُث هَو إضافُة أشــياَء ضارَّ الهواَء الَّذي نستنشــُقُه. التَّلــوُّ
الماِء أِو الهواِء أِو التربِة، ومْن أشكالِِه رمُي الفضالِت. ويمكُن 

. باتاِت والحيواناِت في النِّظاِم البيئيِّ ِث أْن يقضَي  على النَّ للتَّلوُّ

ظ�ِم البيئيِّ حم�يُة النِّ
ُبها لُه   هْل يمكُن حمايُة النِّظاِم البيئيِّ من تلَك األضراِر الَّتي يسبِّ
ُل الّناُس استعماَل سيَّاراتهْم،  اإلنســاُن؟ يمكُن ذلَك عنَدما يقلِّ
رَة، أو عنَد معالجِة  ــيَّاراِت الحديثَة المطوَّ أْو يســتعملوَن السَّ

ِة. ارَّ ِص مَن الموادِّ الضَّ الفضالِت للتَّخلُّ

كما يمكُننا أيًضا المساعدُة على حمايِة النِّظاِم البيئيِّ عنَدما نزرُع 
جاِج، واألوراِق  أشجاًرا جديدًة، أو نعمُل على إعادِة تدويِر الزُّ

ُد استهالَك الماِء. والبالستيِك، ونرشِّ

. اإعادُة التدويِر ت�صاعُد على حمايِة النِّظاِم البيئيِّ

 اأخترُب نف�صي
تيجُة. ماذا يحدُث لجماعاِت النَّباتاِت والحيواناِت عنَد اإزالِة الغاباِت؟ بُب والنَّ ال�صَّ

؟  انيِّ كَّ �قُد. ما العلقُة بيَن اإزالِة الغاباِت والكتظاظ ال�صُّ التَّفكيُر النَّ

اإلقاُء الف�صلِت والنفاياِت من 
. ِث البيئيِّ اأهمِّ اأ�صباِب التَّلوُّ

زراعُة النَّباتاِت يحافُظ على 
. النِّظاِم البيئيِّ

لوِث ِبمْخَتلِف اأَْنَواِعِه )ِمْثُل  ١	٤	٢ الحدُّ ِمْن التَّ
َراِبي( وِتي، َوالَم�ِئي، َوالتَّ الَتلُوِث اْلَهَواِئي، ال�صَّ

• من اأهـداف الروؤية:

•

)م�صروع الريا�ض اخل�صراء(
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؟  ظ�ُم البيئيُّ ُر النِّ م�ذا يحدُث عنَدم� يتغيَّ
ْت ألسنُة اللهِب  أتخيَُّل سلوَك بعِض الحيواناِت إَذا اندلَع حريٌق، وامتدَّ
ُك رأَسُه  بيَن األشجاِر، وانتشرْت رائحُة الحريِق في الغابِة. الغزاُل يحرِّ
ُة في الغابِة في صراٍع مْن  ليستنشــَق الهواَء، وتدخُل المخلوقاُت الحيَّ

باتاُت والحيواناُت على قيِد الحياِة؟  أجِل البقاِء. فكيَف تبَقى النَّ

المواَءمُة
وهَب اللُه لبعِض المخلوقاِت القدرَة على االستمراِر في الحياِة  عنَدما 
ُر مْن سلوِكها أو مساكنِها. والمواَءمُة هَي  ؛ فقْد ُتغيِّ ُر النِّظاُم البيئيُّ يتغيَّ

ِر الحادِث في بيئتِِه.  استجابُة الحيواِن للتَّغيُّ

ا يضطرُّ  ئيَس في الغاباِت، ممَّ ُر الحرائُق مصدَر الغذاِء الرَّ غالًبــا ما تدمِّ
بعَض الحيوانــاِت - ومنها الغزالُن- إلى أْن تغيِّــَر نوَع غذائِها؛ فقْد 

تأكُل لحاَء األشجاِر بدَل األوراِق. وبعُضها اآلخُر قْد يتَِّخُذ مْن نباتاٍت 
أو مْن موادَّ جديدٍة مسكًنا لُه.

االنتق�ُل اإلى اأم�كَن جديدٍة
راِت  ِة قادرًة علــى التعايِش مَع التغيُّ ليســْت جميُع المخلوقاِت الحيَّ
في األنظمِة البيئيِة؛ لذا يلجُأ بعُضها إلى تغييِر مســكنِِه، والبحِث عْن 

مصدٍر جديٍد للغذاِء والماِء، وعْن مسكٍن مناسٍب. 

قـْد يستـغرُب البعـُض أنَّ حدوَث الحرائِق أحياًنا يكوُن مفيًدا للغاباِت 
حيِل،  ولمخلوقــاٍت أخرى؛ فهَو يجبــُر بعَض الحيواناِت علــى الرَّ
يُة في الغابِة على احتياجاتِها بوفرٍة،  ُة المتبقِّ فتحصُل المخلوقاُت الحيَّ

نافِس فيما بيَنها مْن أجِل البقاِء. فال تحتاُج إلى التَّ

ال��م��ب��ان��ي ف��ي ال���م���دِن ل��ي�����ص��ِت ال��ن��ظ��اَم البيئيَّ 
الطبيعيَّ للطيوِر

ا  ُر م�صادَر الغذاِء في الغابِة، ممَّ الحرائُق تدمِّ
بيئاٍت  اإل���ى  ال��ح��ي��وان��اِت  بع�ِض  ه��ج��رَة  ي�صبُِّب 

اأخرى تتوافُر فيها حاجاُتها.
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االنقرا�ُس  
راِت بيئاتِها،  إذا لْم تتكيَِّف المخلوقاُت الحيُة مَع تغيُّ
ولم تحصْل علــى حاجاتِها مَن الغــذاِء والمأَوى 
فسوَف تموُت، وقْد يختِفي نوٌع تماًما، ويصبُح مَن 
األنواِع المنقرضِة. وقْد عرَف العلماُء أنواًعا كثيرًة 
مَن المخلوقاِت الحيِة التي كانْت تعيُش على سطِح 
األرِض، ثمَّ انقرَضْت منُذ مالييِن الســنيِن، وذلَك 
عْن طريِق دراســِة األحافير، أْي دراسة بقايا وآثاِر 

هذِه المخلوقاِت التي ُعثر عليها في الصخوِر. 
وتعدُّ األنواُع الحيُة ذاُت األعداِد القليلِة المتبقيُة في 
دًة باالنقراِض. والنباتاُت  أيِّ نظاٍم بيئيٍّ أنواًعا مهدَّ
أنواًعا  قْد تصبُح  باالنقراِض  دُة  المهدَّ والحيواناُت 
منقرضــًة مَع مــروِر الزمــِن إذا لْم َتْلــَق الحمايَة 
المناســبَة. فاالنقراُض هَو اختفــاُء أو عدُم وجوِد 

ها . أفراِد النوِع كلِّ
ِع المخلوقاِت  وتمتاُز المملكُة العربيُة السعوديُة بتنوُّ
الحيِة. وبعُض هذِه األنواِع مهددٌة باالنقراِض ومنها 
الجائِر، وكذلَك  للصيــِد  ِضِه  لتعرُّ الحباَرى؛  طائُر 

اُد. النمُر العربيُّ الذي كاَن يطَلُق عليِه الفهُد الصيَّ

 اأخترُب نف�صي
تيجُة. م��اذا يحدُث لنبات��اِت وحيواناِت  ــبُب والنَّ ال�صَّ

نظاٍم بيئيٍّ معيٍَّن بعَد حدوِث الحرائِق؟

َل المخلوقاِت  �قُد.  لماذا تعدُّ النَّباتاُت اأوَّ التَّفكيُر النَّ
ِة الَّتي تنت�صُر في مناطَق جديدٍة ؟ الحيَّ

ي�صتدلُّ  دينا�صوٍر  اأح��ف��ورُة 
منها على اأنَّ هذا المخلوَق 
ك������اَن ي���ع���ي�������ُض ع���ل���ى ���ص��ط��ِح 
الأر��������������ضِ ق����ب����َل م���لي���ي���ِن 

ال�صنيِن.

النمُر العربيُّ مَن الأنواِع المهدِدة بالنقرا�ِض في �صبِه الجزيرِة العربيِة.
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كيَف يمكُن للن��ِس مْنَع االنقرا�ِس؟
انقراُض الحيواِن أِو النباِت يعنِي اختفاَءُه مْن فوِق ســطِح 
األرِض تماًمــا، وعدَم عودتِِه. فكيــَف َيحدُث ذلَك؟ في 
بعِض األحياِن يكوُن الناُس هُم سبَب حدوِث ذلَك. فعنَد 
انتقاِل الناِس إلى المناطق البّرّيِة ُيحدثون تغّيًرا فيها؛ حيُث 
يبنوَن البيــوَت، ويزرعوَن المحاصيــَل، ويصيدوَن، كما 
ُيحِضروَن إلى البيئِة أنواًعا جديدًة مَن المخلوقاِت الحيِة. 
وبسبِب كلِّ هذِه التغيراِت ال َتبَقى المخلوقاُت الحيُة على 

قيِد الحياِة.

وعلى ســبيِل المثاِل، عنَدما ُنقَلِت الدببُة العمالقُة للعيِش 
في الصيِن، والمعــروُف أنها تأكُل نبــاَت الخيزراِن، بدَأ 
الناُس يقطعوَن أشــجاَر الخيزراِن مَن الغاباِت، فلْم تجِد 
الدببُة العمالقــُة ما تأكُلُه. لذا أصبحْت هــذِه الدببُة اليوَم 

دًة باالنقراِض. مهدَّ

لذلَك حاوَل العلماُء منَع انقراِض الدببِة العمالقِة، وذلك 
بحمايِة صغاِرها في مناطَق واسعٍة في الصيِن.

 اأخترُب نف�صي
بُب والنَّتيجُة. اأ�صبحْت بع�ُض الكائناِت  ال�صَّ
الحي��ِة مه��ددًة بالنقرا���ِض؟ م��اذا يح��دُث 

عنَدما يتمُّ ذلَك؟

�قُد. م��اذا يح��دُث للباندا اإذا  التَّفكيــُر النَّ
لْم َيُقِم العلماُء بم�صاعدتِها على التكاثِر؟

ال��ب��ج��ِع لخطِر  ت��ع��ر���ص��ْت ط���ي���وُر 
١97٠م،  ع����اِم  م��ن��ُذ  الإن���ق���را����ضِ 
ث�������َمّ ا������ص�����ت�����رّدْت ع���اف���ي���َت���ه���ا ع��ل��ى 
ط���وِل ���ص��اط��ِئ الأت��لن��ت��ِك. ولكنَّ 
دًة  ه����ذِه ال��ط��ي��وَر م���ا زال�����ْت م���ه���دَّ

بالنقرا�ِض في اأماكِن اأخَرى.

ها ستنقرُض بالفعِل. دُة باالنقراِض كلُّ ليسِت األنواُع المهدَّ

تعدُّ حمايُة البيئِة لمواجهِة التحدياِت البيئيِة نظاٌم أساســيٌّ اهتمْت بِه المملكُة العربيُة السعوديُة ضمَن خطتِها 
المستقبليِة 2030، وقد حققْت نقلًة نوعيًة في مجاِل حمايِة البيئِة ومن تلك الجهوِد:

1-إنشاُء المحمياِت الملكيِة وتشكيُل لجاٍن متخصصٍة لها، وسنُّ قوانيَن لدخولِها.

2-إعادُة توطيِن الحيواناِت الفطريــِة في المحمياِت والمتنزهاِت من خالِل إطالِق )150 وعل جبلي، 6٨ 
مها عربي، 30صقر محلي، 30 ظبي إدمي عربي، 521 ظبي الريم(
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ٌر �ٌس م�صوَّ ملخَّ
ُر االأنظمُة البيئّيُة لأ�شباٍب  تتغيَّ
مختلف��ٍة، منها الّظواه��ُر الّطبيعّيُة 

والمخلوق��اُت الحّي��ُة، والّن�ش��اطاُت 

الب�شرّيُة.

ُر الّنظــ�ُم البيئيُّ  عنَدمــ� يتغيَّ
تلجــ�أُ المخلوقــ�ُت الحّيُة اإلى 
المواءم��ِة، اأْو النتق��اِل اإل��ى اأماكَن 

اأخرى اأو النقرا�ِص.

ي�صتطيُع الن��ُس حمايَة المخلوقاِت 
الحّيِة وبيئاِتها.

ُم اأَْفك�ري   اأَُنظِّ

��ًة عل��ى �ش��كِل  اأعم��ُل مطويَّ

م��ا  فيه��ا  ���صُ  األخِّ كت��اٍب، 

تعلَّمُت��ُه ع��ِن التغيُّ��راِت ف��ي 

ِة. الأنظمِة البيئيَّ

ُث واأكتُب اأفّكُر واأتحدَّ
المفرداُت. ا�ش��تجابُة المخلوِق الحيِّ للتَّغيُِّر   ١ 

ى........... الحادِث في بيئِتِه ت�شمَّ

تيجُة. م��اذا  ــبُب والنَّ ال�صَّ  ٢ 

يح��دُث عنَدما ُتقَطُع اأ�ش��جاُر 

الم�ش��اكِن  لبن��اِء  الغاب��اِت 

والمن�شاآتِ؟

ا���ُص ب�ش��حِن  التَّفكيــُر الّن�قــُد.  يق��وُم النَّ  3 

الب�شائ��ِع اإل��ى مختِل��ِف مناط��ِق العاَل��ِم، وق��ْد 

ينقل��وَن َمَعه��ا - دوَن ق�ش��ٍد منه��ْم - نبات��اٍت 

؟  ظاِم البيئيِّ ُر هذا في النِّ وحيواناٍت. كيَف يوؤثِّ

واهِر  حيحَة. اأيُّ الظَّ اأخت�ُر االإج�بَة ال�صَّ  ٤ 

؟ ظاِم البيئيِّ ُر في النِّ ِة جميعها توؤثِّ بيعيَّ الطَّ

لوُُّث، اإزالُة الغاباِت.   اأ- الفي�شاُن، التَّ
��ُة، الحرائ��ُق، الكتظاُظ  اُت الأر�شيَّ   ب-  الَه��زَّ

. انيُّ كَّ ال�شُّ

ُة.   ج- الإع�شاُر، الفي�شاُن، النزلقاُت الأر�شيَّ
 . انيُّ كَّ راعُة، اإعادُة التَّدويِر، الكتظاُظ ال�شُّ   د-  الزِّ
. كيَف توؤّث��ُر التغي��راُت  ال�صــوؤاُل االأ�ص��صــيُّ  5 
في النظاِم البيئ��ِيّ في المخلوقاِت الحيِة الِتي 

تعي�ُص فيَها؟

بُب تيجُةال�صَّ النَّ

مقالٌة �صحفيٌة
ٍة.  ُع النا�َص فيها على حمايِة منطقٍة طبيعيَّ اأكتُب مقالًة ل�شحيفٍة اأ�شجِّ

باتاِت والحيواناِت. اأ�شرُح فيها كيَف ي�شاعُد ذلَك على حمايِة النَّ

حمايُة البيئِة
باتاِت والحيوان��اِت المهددِة بالنقرا�ِص  اأبح��ُث عْن بع�ِص النَّ

ُم اقتراحاٍت لحمايِتها. في بيئتي، ثمَّ اأقدِّ

  العلوُمالعلوُم  والكتابُةوالكتابُة

رات في  تغيُّ
الأنظمِة البيئيِة 

�سببها..............

ي�ستطيُع الّنا�ُض ........

ظاُم  عندما يتغيُر النِّ
البيئي فاإنَّ المخلوقاِت 

َة ........ الحيَّ
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ا�صتخال�ُس النت�ئِج
حوَل  	 الســابَقَة  معرفتي  أســتخدُم 

املوضوِع.
أدعــُم اســتنتاجايت بمعلوماٍت مَن  	

النصِّ الذي قرأُته.

 اأكتُب عن
اأ�صتخل�ُس النت�ئَج

في  نجُدها  التي  البيئيُة  الأنظمُة  ما 
اأثُر  وما  ال�صعوديِة؟  العربيِة  المملكِة 

ِع المخلوقاِت الحيِة؟  ذلَك في تنوُّ

ْ

ِبيَّعيِة )ِمْثُل التَّ�َصُحِر(. 2.4.2 ِحَمايُة اْلِبيَئِة ِمَن اْلأَْخَطاِر الطَّ
• من اأهـداف الروؤية:

•

المح�فظة على الحي�ِة الفطريِة
تسَعى المملكة العربية السعودية للمحافظة على الحياة الفطرية 
في البر والبحر، وعلى الَمواطن الطبيعية في المملكة،واستعادة 

نماء وازدهار األنواع والَمواِطن المتدهورة.
وصدر قرار مجلس الوزراء بإنشــاء عدد من المراكز الوطنية 

المتعلقة بالبيئة وهي:
  المركز الوطني لألرصاد.

  المركز الوطني  لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
  المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي.

  المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
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�ٌس م�صّوٌر ملخَّ
ُل: ر�ُس االأوَّ الدَّ

الأ�شغ��ُر  الوح��داُت  ه��َي  الخالي��ا 

ِة  ُة في تكويِن المخلوقاِت الحيَّ الأ�شا�شيَّ

جميعها.

�ني: ر�ُس الثَّ الدَّ

ُة اإلى ممالَك،  ُف المخلوقاُت الحيَّ ت�شنَّ

و�ش��عب، وطوائ��ف، ورت��ٍب، وف�شائ��ل، 

وجن�ٍص، ونوٍع.

ُم اأفك�ري  اأنظِّ
اٍة. اأ�شتعيُن  اِت الَّتي عملتها في كلِّ در�ٍص على ورقة كبيرة مقوَّ األ�شُق المطويَّ

بهذه المطوياِت في مراجعِة ما تعلَّمتُه في هذا الف�شِل.

 

اأكمُل كالًّ مَن الجمِل الّت�ليِة ب�لكلمِة المن��صبِة:
تنقرُض شبكٍة غذائيَّةٍ  المنطقَة الحيويةَ 

النِّظاَم البيئيَّ الموطَن   المستهِلكاِت 

المنتِجاِت المواءمةَ 

تاِن أْو أكثُر لتكويِن  تتشــاَرُك سلســلتاِن غذائيَّ  ١ 

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

المخلوُق الَّذي ال يســتطيُع صنَع غذائِِه بنفِسِه   ٢ 

هَو ِمن........................ . 

النظاُم البيئيُّ الكبيُر الذي لــُه نباتاُتُه وحيواناُتُه   3 

ى  ........................ . ُة يسمَّ الخاصَّ

النظاُم البيئيُّ الَّذي يعيُش فيِه المخلوُق الحيُّ ،   ٤ 

ى  ................ . ويجُد فيه جميَع احتياجاتِه يسمَّ

مِس  المخلوُق الحيُّ الَّذي يســتعمُل طاقَة الشَّ  5 

لصنِع الغذاِء هَو ِمن ........................ .

نٍة  ُة وغيُر الحيويَّــةِ في بيئٍة معيَّ العوامُل الحيويَّ  6 

ُن  ........................ . تكوَّ

راِت في نظاِمِه  اســتجابُة المخلوِق الحيِّ للتغيُّ  7 

ى  ........................ . البيئيِّ تسمَّ

عنَد اختفاِء أْو عدِم وجوِد أفراِد النوِع كّلها فإنَّ   8 

األنواَع  ........................ .

�ٌس م�صّوٌر ملخَّ
ُل: ر�ُس االأوَّ الدَّ

 بيئيٍّ 
ٍ
��ُة في اأيِّ نظ��ام المخلوق��اُت الحيَّ

ُن  ِة، وتكوِّ تعتمُد على الأ�شياِء غيِر الحيَّ

ُة مناطَق حيويًة عديدًة  الأنظم��ُة البيئيَّ

على الياب�شِة.

�ني: ر�ُس الثَّ الدَّ

اقُة من مخلوٍق حيٍّ اإلى اآخَر  تنتقُل الطَّ

.  البيئيِّ
ِ
ظام في النِّ

ر�ُس الث�لُث: الدَّ

ُة فاإنَّ  ُر الأنظمُة البيئيَّ عنَدما تتغيَّ

بع�َص المخلوقاِت ت�شتطيُع البقاَء، 

ها الآخَر ل ي�شتطيُع. وبع�شَ

ُم اأَْفك�ري   اأَُنظِّ

ت��ي عملُته��ا ف��ي كلِّ در���صٍ على ورق��ٍة كبيرٍة  ��اِت الَّ ل�ش��ُق المطويَّ
ُ
اأ

اٍة. اأ�ش��تعيُن بهذِه المطوي��اِت على مراجعِة ما تعلَّمُتُه في هذا  مقوَّ

الف�شِل.

 

     �لِث مراجعُة الف�صِل الثَّ

راٌت في  تغيُّ
ِة  الأنظمِة البيئيَّ

�سببها..............

ي�ستطيُع الّنا�ُض ........

ظاُم  البيئي فاإنَّ المخلوقاِت عندما يتغيُر النِّ
َة ........ الحيَّ

المنتجاُت, الم�ستهلكاُت,
الُت  المحلِّ

ال�سال�سُل وال�سبكات الغذائية

هرم الطاقة

العوامل الحيوية والالحيوية
في النظام البيئي

من المناطق الحيوية:
ال�سحراء والمنطقة الع�سبية

ُة  الأنظمُة البيئيَّ

ة المائيَّ
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�صواٌب اأْم خط�أٌ.  هرُم الطاقِة يبّيُن جميَع سالسِل   ١5 

. هْل هذِه العبارُة صحيحٌة  الغذاِء في النظاِم البيئيِّ
أم خاطئٌة؟ أفّسُر إجابتِي.

.  بعُض الظواهــِر الطبيعيِة قْد  �صــواٌب اأْم خطــ�أٌ  ١6 

.  هْل هذِه  تسبُِّب تغيراٍت مفاجئًة في النظاِم البيئيِّ
العبارُة صحيحٌة أم خاطئٌة؟ أفّسُر إجابتِي.

 
باتــاُت والحيواناُت؟  أيــَن تعيــُش النَّ  ١7 

وكيَف يعتمُد كلٌّ منهما على اآلخِر؟

اأجيُب عِن الأ�صئلِة التَّاليِة:

حراُء منطقٌة حيويٌة غيُر  حقيقٌة اأْم راأٌي؟  الصَّ  9 

ِة. هذِه العبارُة  مالئمٍة لحياِة المخلوقاِت الحيَّ
ُح ذلَك. حقيقٌة أْم رأٌي؟ أوضِّ

، فما  ــُع. إذا ذهبــُت في رحلٍة إلــى البرِّ اأتوقَّ  ١٠ 

ُع أْن أراها؟ باتاُت الَّتي أتوقَّ الحيواناُت والنَّ

كت�بــٌة و�صفيٌة. ِصْف ثــالَث طرائَق يقوُم   ١١ 

الناُس مْن خاللِها بتغييِر األنظمِة البيئيِة. 

ِة في هرِم  ُر البي�ن�ِت. أيُّ المخلوقاِت الحيَّ اأف�صِّ  ١٢ 

ِح أدناه يعدُّ مَن المستهلكاِت،  اقِة الموضَّ الطَّ
ها يعدُّ مَن المنتِجاِت؟ وأيُّ

�قُد.  أفترُض أنَّ شــركًة بدأْت  التَّفكيــُر النَّ  ١3 

ُع  ٍة، فما الَّذي أتوقَّ ببناِء بيوٍت في منطقٍة عشبيَّ
حدوَثُه لسالسِل الغذاِء في هذِه المنطقِة؟

اأخت�ُر االإج�بــَة ال�صحيحَة: يعدُّ الحيواُن   ١٤ 

ورةِ: حُ في الصُّ الموضَّ
اًل.أ.  محلِّ



اأخت�ُر االإج�بَة ال�صحيحَة: 

 1   أنظُر إلى الشكِل الَِّذي يوضُح موطَن البركِة:

أيُّ مما يأتي يعدُّ مَن العوامِل الالحيويِة؟

.أ.  السلحفاُةُ



التاليِة: أيُّ  أنظُر إلــى الخريطــِة المفاهيميــِة   5 
األنظمِة البيئيِة يمكُن وضُعه في الفراغ؟

درجاُت احلرارِة 
متقلبٌة

األمطاُر قليلٌة

ٌة الرتبُة جافَّ

منطقُة الغاباِتأ. 



   1
بومٌة

ٌة �شحليَّ

)المنت�ص( �شرعوف 

يرقٌة

نباُت

وِك ال�شَّ  

ن�صٌر

غزاٌل

بقرٌة

ثعلٌب

اأرنٌب

ٌن ثعب�
منتج�ٌت

م�صتهلك�ٌت

َنُة َأعاَله بِالتَّرتِيِب )ِمَن  ُتِشــيُر اأَلشــَكاُل الُمبيَّ
الَيِميِن إِلى الَيَساِر( إِلى: 

َهَرِم َطاَقة، ِسلِسلٍة ِغَذائِيَّة، َشَبكٍة ِغَذائِيَّة.أ. 



بِهِ  تْ بِسبَ ابةٍ، واختَفَ ائِلٌ فِي غَ ريقٌ هَ ثَ حَ دَ حَ  ٥
نُ أَن  ل يُمكِ . بِرأَيكَ هَ ةِ يَّ ائِنَاتِ الحَ ميعُ الكَ جَ
ــرْ  سِّ ا بِيئِيًا؟ فَ يقِ نِظامً رِ دَ الحَ ابَةُ بَعْ مثِّــلَ الغَ تُ

لِك. ذَ

يك  يِّ مــعَ أَحدِ والِدَ ةِ الحَ يقَ دِ ــبْ إِلى حَ هَ اِذْ ٦
ةِ  يويَّ ــاتِ الحَ ماعَ دْ فيهــا كالً مِن الجَ دِّ وحَ

. يويِّ جتَمعِ الحَ والمُ

نِ  رِ عَ ئِ البَحْ ــاطِ تَلِفُ النِّظامُ البِيئِيُّ فِي شَ يَخْ ۷

ةِ وغيرِ  يويَّ الحَ وامِلِ  العَ بَيْنَ  نْ  ارِ قَ  ، راءِ حْ الصَّ
يْن. ةِ فِي كلٍّ مِن النِّظامَ يَويَّ الحَ

حِ  ــرَ ة، اِشْ يرَ غِ ةٍ صَ كَ نٍ مِن بِرْ وَّ كَ امٍ بِيئِيٍّ مُ ۸  فِي نِظِ

دُ  ى أَحَ ا اختَفَ ليهِ إِذَ رأُ عَ وفَ تَطْ تِي سَ اتِ الَّ رَ يُّ غَ التَّ
يَويَّة. لِ غيرِ الحَ وامَ دُ العَ ةِ أَو أَحَ يَويَّ وامِلِ الحَ العَ

ةَ  بَادرَ يةُ مُ ودِ ــعُ ربِيــةُ السُّ ــةُ العَ كَ ملَ بنَّــتِ المَ ۹  تَ

ةِ  بَادرَ ذهِ المُ ثَرَ هَ حْ أَ ضِّ اءِ، وَ رَ ضْ يةِ الخَ ودِ ــعُ السُّ
دينَتِك. امِ البِيئِيِّ فِي مَ ى النِّظِ لَ عَ

(2) mQÉÑàNG oêPƒ‰
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اأجهزُة ج�صِم االإن�ص�ِناأجهزُة ج�صِم االإن�ص�ِن  		

الم�صطلح�ُتالم�صطلح�ُت  		

�لِب �ُت الطَّ مرجعيَّ
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اأجهزُة ج�سِم الإن�ساِن
تنظيُم ج�سِم الإن�ساِن

ُن جسُم اإلنســاِن مْن خاليا، كسائِر  يتكوَّ
يف  ُن  يتكوَّ وهــو  احليِة.  املخلوقــاِت 

التي  اخلاليا  باليــِن  مــْن  احلقيقِة 
والنسيُج  أنســجٍة،  يف  مًعا  تنتظُم 
جمموعٌة مَن اخلاليا املتشــاهبِة يف 
الشــكِل تؤدِّي وظيفــًة حمددًة. 
فالعضلــُة القلبيــُة يف القلــِب 
ُن  وُتكوِّ النســيِج.  عــى  مثاٌل 
األعضاَء؛  بدوِرها  األنســجُة 
فالقلــُب والرئتــاِن مثــاالِن 
وتعمــُل  األعضــاِء،  عــى 
مًعا  األعضــاِء.  مَن  جمموعٌة 
القلُب  فمثاًل  اجلهاَز.  لًة  مشكِّ

واألوعيُة الدمويُة أجزاٌء مَن اجلهاِز 
. وتعمُل هذِه األجهزُة يف جسِم  الدوراينِّ

اإلنساِن مًعا للمحافظِة عى صّحتِه.

اجلهاُز الع�سبيُّ
ال�سيطرُة

جهاُز املناعِة
احلمايُة

تبادُل الغازاِت

اجلهاُز الهيكليُّ
الدعامُة

اجلهاُز التنا�سليُّ
التكاثُر

اجلهاُز الع�سليُّ
احلركُة

جهاُز الُغدِد ال�سّماِء
التنظيُم وال�سيطرُة

اجلهاُز اله�سميُّ
امت�سا�ُص الطعاِم

غطاُء اجل�سِم )اجللُد(
احلمايُة

اجلهاُز الإخراجيُّ
التخل�ُص مَن الف�سالِت

اجلهاُز الدوراينُّ
النقُل
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الجهاُز الَهْيَكليُّ 
: أحُد أجهزِة الجسِم. والجهاُز:  الجهاُز الهيكليُّ
مجموعٌة مَن األعضاِء تعمُل مًعا للقياِم بوظيفٍة 

معّينٍة.
ـُب الجهاُز الهيكليُّ في جسِم اإلنساِن مْن  يتركَّ
)206( عظماٍت مختلفٍة في شــكِلها وحجِمها 
ووظيفتِهــا؛ فعظاُم الجمجمــِة تحمي الّدماَغ، 
وعظاُم الحوِض تســاعُد علــى الحركِة. تقوُم 
العظــاُم بوظائِفهــا المهّمِة مًعــا لتحافَظ على 

الجسِم نشيًطا وسليًما.

تعِطي العظــاُم دعامًة للجســِم، وتعطيِه  ←
شكَلُه العامَّ أيًضا.

تحِمي العظاُم األجزاَء الّداخلّيَة. ←

تعمُل العظاُم مَع العضالِت على مساعدِة الجسِم على الحركِة. ←

تخزُن العظاُم المعادَن، وتنتُج خاليا الّدِم الحمراَء للجسِم. ←
المفاصُل: 

المفصُل: موضُع اّتصاِل عظميِن أْو أكثَر مًعا. وهناَك ثالثُة أنواٍع مَن المفاصِل، هَي: 

كٍة. ← نِة للجمجمِة اّلتي تتَّصُل عنَد مفاصَل ثابتٍة غيِرمتحرِّ مفاصُل غيُر متحّركٍة، ومنها العظاُم المكوِّ

مفاصُل محدودُة الحركِة، ومنها المفاصُل عنَد التقاِء عظِم القصِّ مَع عظاِم األضالِع. ←

كبِة عنَد التقاِء عظَمِي الّســاِق والفِخِذ. والمفاصُل    ← مفاصُل واســعُة الحركِة، ومنها مفصُل الرُّ
المتحّركُة تحدُث عنَدها حركُة العظاِم.

اأجهزُة ج�صِم االإن�ص�ِن
عظاُم الجمجمُة

عظُم الق�صِّ

عظُم الع�شد

عظمتا 

ال�شاعد

�شلٌع

مف�شُل المرفِق

العموُد الفقريُّ

عظُم الفخِذ

كبِة مف�شُل الرُّ

ِ
عظاُم القدم

عظام الكف

عظمتا ال�شاق
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الجهاُز العضليُّ                      
ُن الجهاُز العضليُّ مْن مجموعٍة كبيرٍة مَن  يتكوَّ

العضالِت. 
ُك  وتكُســو العضالُت الهيكَل العظميَّ للجسِم، وتحرِّ
أجزاءُه، وُتكِسُبه الّشكَل والمرونَة. ال نستطيُع الّركَض، 
ى  َس، أو حتَّى الّشرَب دوَن العضالِت. وتسـمَّ أِو الّتنفُّ
العضالُت المرتبطُة بالعظاِم العضالِت الهيكلّيَة، وهَي 
ــمُ فيها عنَد تحريِك  عضالٌت إراديٌة؛ إْذ يمكُن التحكُّ
العظاِم. وتعمُل هذِه العضالُت عادًة في أزواٍج لتحريِك 

العظاِم.
ماُغ رســالًة إلى زوٍج   عنَدما نرغُب في الحركِة يرســُل الدِّ
مَن العضالِت الهيكلّيِة، فتنقبــُض إحداها وتصبُح أقصَر، 
فتســحُب نحَوها العظــاَم والجلَد، بيَنما تنبســُط العضلُة 

األخرى؛ لتسمَح بحركِة العظاِم.
ا؛ أْي ال يســتطيُع اإلنساُن  وتعمُل بعُض العضالِت ال إراديًّ
الســيطرَة عليها، فتعمُل دوَن أْن نفّكَر فيها؛ فالقلُب عضلٌة 
َتُضخُّ الّدَم إلى جميِع أجزاِء الجسِم، وتعمُل ونحُن نائموَن. 
َّى العضالِت  وهناَك نوٌع آخُر مَن العضالِت الالإراديِة يسم
الملســاَء، موجودٌة فــي الّرئتيِن والمعدِة؛ لتســاعَدنا على 

ِس، وعلى هضِم الّطعاِم. الّتنفُّ

الع�ضالُت الهيكليُة

الع�ضلُة ذاُت الراأ�ضنِي

الع�ضلُة ذاُت الروؤو�ِس الثالثِة

اأجهزُة ج�سِم الإن�ساِن
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: الجهاُز الدورانيُّ
ُن الجهاُز الدورانيُّ من القلِب، واألوعيِة  يتكوَّ

الّدموّيِة، والّدِم. وهَو الجهاُز المسؤوُل عْن توزيِع 
ٍة مْن  ْيِن لحياِة كلِّ خليَّ األكسجيِن والغذاِء الضروريَّ

خاليا الجسِم.

ُل باألكســجيِن إلــى القلِب؛ حيُث  ينتقــُل الّدُم المحمَّ
ِه في األوعيــِة الّدموّيِة. هناَك نوعاِن  يقــوُم القلُب بضخِّ
مَن األوعيـــِة الّدموّيــِة اّلتي تنقُل الــّدَم، هما: األوعيُة 
الّدموّيُة اّلتي تحمُل الّدَم مَن القلِب إلى أجزاِء الجســِم 
ى الّشراييَن . واألوعيُة اّلتي تحمُل الّدَم نحَو  كاّفًة، وتسمَّ
ُن الّدُم مَن البالزما، وخاليا  ى األوردَة. يتكوَّ القلِب وتسمَّ
الّدِم الحمراِء، وخاليا الّدِم البيضاِء، والّصفائِح الّدموّيِة. 
البالزما ســائٌل يحمُل الغذاَء وموادَّ أخرى يحتاُج إليها 
الجســُم، وخاليا الّدِم الحمراِء تحمُل األكسجيَن إلى 

جميِع خاليا الجسِم.

وتعمُل البالزما وخاليا الّدِم على نقِل الفضالِت أيًضا 
-ومنها ثاني أكسيِد الكربوِن- بعيًدا عِن الخاليا.

فاِع عِن الجسِم ضدَّ  وتعمُل خاليا الّدِم البيضاِء على الدِّ
ِط الّدِم، ومنِع  األمراِض، بيَنما تعمُل الّصفائُح على تجلُّ

الجروِح مَن االستمراِر في الّنزِف.
خليا دٍم حمراُء كما ↑

تبدو تحَت المجهِر

ال�صري�ُن

القلُب
الوريُد

ال�صعياُت 
الدمويُة
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سيُّ الجهاُز الّتنفُّ
سيُّ بأخِذ األكسجيِن مَن الهواِء،  يقوُم الجهاُز الّتنفُّ

وإخراِج ثاني أكسيِد الكربوِن مَن الجسِم.
الحجاِب  تنقبُض عضلــُة  الّشــهيِق  عنَد حدوِث 
الحاجِز، ويّتسُع الّتجويُف الّصدريُّ ليدخَل الهواُء 
إلى الّرئتيِن عْن طريِق األنِف أِو الفِم؛ حيُث ينتقُل 
الهواُء بعَد ذلَك عبَر الحنجرِة إلى القصبِة الهوائّيِة.

ُع القصبُة الهوائّيُة فــي تجويِف الّصدِر إلى  وتتفرَّ
شعبتيِن، تّتصُل كلُّ شــعبٍة منهما بإحَدى الّرئتيِن، 
ُع كلُّ شــعبٍة داخَل الّرئِة إلى عدٍد كبيٍر مَن  كما تتفرَّ
ــعيباِت الهوائّيِة الَّتي تنتهي بمالييِن األكياِس  الشُّ
الهوائّيِة الّدقيقِة التي تعرُف بالحويصالِت الهوائّيِة.

الّتبــادُل؛ حيُث  يتمُّ  الهوائّيِة  وفي الحويصــالِت 
ينتقُل األكســجيُن الموجوُد في الهواِء إلى الّدِم، 
بيَنما ينتقُل ثاني أكسيِد الكربوِن مَن الّدِم إلى الهواِء 
الموجوِد في الحويصالِت الهوائّيِة، وعنَدما تنبسُط 
عضلُة الحجاِب الحاجِز تقوُم الّرئتاِن بإخراِج ثاني 

أكسيِد الكربوِن مْن الجسِم عبَر األنِف والفِم.

ع�ضلُة الحجاِب 
الحاجِز

�ضعبتا الق�ضبِة 
ِة الهوائيَّ

ُة الق�ضبُة الهوائيَّ

ئتاِن الرِّ

الأنُف
الحنجرُة

ُة عيباُت الهوائيَّ ال�ضُّ

الق�صبُة 
احلوي�صالُت الهوائيُة

الهوائيُة

ال�صعيباُت 
الهوائيُة
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المريُء

الكبُد

االأمع�ُء 
قيقُة الدَّ

المعدُة

االأمع�ُء 
الغليظُة

البلعوُم

الفُم

الجهاُز الهضميُّ
: هَو المســؤوُل عْن تحويِل الّطعام إلى موادَّ بســيطٍة يمكُن أْن يســتفيَد منها  الجهاُز الهضميُّ
عاِب  الجسُم. يبدُأ الجهاُز الهضميُّ عمَلُه بمضِغ الّطعاِم، وتفتيتِِه إلى قطٍع صغيرٍة، وترطيبِِه باللُّ

حّتى َيسُهَل بلُعُه.
وبعَد ذلَك ينتقُل الّطعاُم عْن طريِق المريِء إلى المعدِة، ويختلُط في المعدِة بعصارتِها الحامضّيِة، 
ا، ليسُهَل على الجسِم امتصاُصُه، ثّم ينتقُل  وهذا يساعُد على تحليِل الّطعاِم إلى أجزاٍء صغيرٍة جدًّ
الّطعاُم إلى األمعاِء الّدقيقِة، حيُث يتمُّ فيها امتصاُص معظِم الغذاِء، لينتقَل الغذاُء المهضوُم عْن 

جميِع  إلــى  الّدِم  طريِق 
أجــزاِء الجســِم، وعنَد 
ى مَن الّطعاِم  انتقاِل ما تبقَّ
الغليظِة،  األمعــاِء  إلــى 
منُه،  الماِء  امتصاُص  يتمُّ 
على  الجسِم  مَن  ليخرَج 

شكِل فضالٍت.
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الجهاُز اإلخراجيُّ
ِص  اإلخراُج عمليٌة يقوُم بها الجسـُم للتخلُّ
مَن الفضالِت. ومْن أعضاِء جهاِز اإلخراِج: 
الكبــُد، والكليتــاِن، والمثانــُة، والجلُد، 

والرئتاِن. 

الكبُد والكليتاِن والمثانُة←	
ُلها  ــي الكبُد الّدَم مَن الفضالِت ، ويحوِّ  ينقِّ
ى يوريا، تنتقُل إلى  إلى ماّدٍة كيميائّيٍة تســمَّ
إلى  اليوريا  الكليتــاِن  ُل  الكليتيِن. وتحــوِّ
ُع البوُل في  بوٍل، لينتقَل إلــى المثانِة. يتجمَّ
المثانِة حّتى يتمَّ التَّخّلُص منُه بعَد ذلَك عبَر 

القناِة البولّيِة.

 الجلُد  	
ِق  ي الجلُد دوَرُه فــي اإلخراِج عنــَد تعرُّ يــؤدِّ
الجسِم. َينتُج العرُق عِن الُغدِد العرقّيِة الموجودِة 
ُن مَن الماِء  في طبقِة الجلــِد الّداخلّيِة، ويتكــوَّ
واألمالِح المعدنّيِة اّلتي ال يحتاُج إليها الجسـُم. 
ُق على حفِظ درجِة حرارِة الجسِم  ويساعُد الّتعرُّ

ٍة تقريًبا. ثابتًة عنَد 37 ْ سيِليزيَّ

الكبُدالكليتاِن

احلالباِن

املثانُة←البوليُة

جمرى←البوِل
)الإحليُل(

العرُق

ُة ُة العرقيَّ الغدَّ

الم�ساّماُت عُر ال�سَّ
ُة  بقُة الخارجيَّ الطَّ

مَن الجلِد

ُة مَن الجلِد اخليَّ بقُة الدَّ الطَّ

اأجهزُة ج�سِم الإن�ساِن
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اأجهزُة ج�صِم االإن�ص�ِن

الحبُل 

وكيُّ ال�شَّ

الأع�شاُب

ماُغ الدِّ

المخُّ

المخيُخ

النُّخاُع الم�شتطيُل

ُن الجهاُز العصبيُّ مْن جزأيِن رئيسيِن، هما:  ويتكوَّ
ُن مَن الّدماِغ  ، ويتكوَّ الجهاُز العصبيُّ المركزيُّ

ُن األعصاُب الجزَء اآلخَر،  ، وتكوِّ والّنخاِع الّشوكيِّ
. ى الجهاَز العصبيَّ الّطرفيَّ ويسمَّ

تستقبُل األعصاُب المعلوماِت الحّسّيَة مْن خاليا 
 ، الجسِم، وتنتقُل إلى الّدماِغ ماّرًة بالحبِل الّشوكيِّ

ويرسُل الّدماُغ أوامَرُه عْن طريِق الحبِل الّشوكيِّ إلى 
األعصاِب، ويقوُم الجسُم باالستجابِة المناسبِة. 

الّدماُغ 
 ، ُن الّدمــاُغ مْن ثالثِة أجزاٍء رئيســٍة، هَي: المخُّ يتكوَّ
أكبُر أجزاِء  المــخُّ  المســتطيُل.  والمخيُخ، والنُّخاُع 
ُم المعلوماِت  ماِغ، ويضــمُّ مراكَز الّذاكــرِة، وينظِّ الدِّ

. اّلتي تستقبُلها الحواسُّ

الجهاُز العصبيُّ                        
الجهاُز العصبيُّ هَو المسؤوُل عِن استقباِل المعلوماِت واالستجابِة 

ُم عمَل العضالِت ويحفُظ توازَن الجسِم. لها؛ فهَو ينظِّ

ُه عمَل العضالِت  والمخيُخ يحفُظ توازَن الجسِم، ويوجِّ
الهيكلّيِة. أّما النُّخاُع المستطيُل فيتَّصُل بالحبِل الّشوكيِّ 
ــِس، وضرباِت  ُم فــي عملّياِت الّتنفُّ مباشــرًة، ويتحكَّ

القلِب، وضغِط الّدِم.
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والماِء. الهواِء  مَن  عليِه  وتح�صُل  الحيُة،  المخلوقاُت  اإليه  تحتاُج  غاٌز  االأك�صجيُن: 

. البيئيِّ النظاِم  مَن  الحيِّ  المخلوِق  َفناُء  االنقرا�ُس: 

: حيواٌن فقاريٌّ متغيُِّر درجِة الحرارِة يق�صي جزًءا مْن حياتِه في  البرم�ئيُّ
الياب�صِة. على  الآخَر  والجزَء  الماِء 

والماِء  الم�صكِن  على  معيٍَّن  بيئيٍّ  نظاٍم  في  المخلوقاِت  بيَن  راُع  ال�صِّ التَّن�ف�ُس: 
والغذاِء.

�صغاَرها. وتر�صُع  فرٌو،  اأو  �صعٌر  لها  الحرارِة،  درجِة  ثابتُة  فقاريٌة  حيواناٌت  الثَّديّي�ُت: 

ُر  اأج�صاِمها ثابتٌة تقريًبا ول تتغيَّ الث�بتُة درجِة الحرارِة: حيواناٌت درجُة حرارِة 
كثيًرا.

الم�صطلح�ُت

طبقتيِن   من  اأج�صامَها  تتكوُن  الماِء  في  تعي�ُض  لفقاريٌة  حيواناٌت  �ُت:  االإ�صفنجيَّ
اخل. الدَّ وهي مجوفٌة من 

البيئِة. اإلى  فيها  اأْو غيِر مرغوٍب  ٍة  ٍة �صارَّ مادَّ اإ�صافُة  ُث:  لوُّ التَّ

البيئة. في  حيًّا  البقاِء  الحيَّ من  المخلوَق  ُن  ُيمكِّ �صلوٌك  اأو  تركيٌب  التَّكّيُف: 
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الف�صلِت. مَن  الج�صَم  ُتخلِّ�ُض  الأع�صاِء  مَن  مجموعٌة   : االإخراجيُّ الجه�ُز 

بوظائِف  للقياِم  مًعا  تتاآَزُر  الج�صِم  في  الأع�صاِء  مَن  مجموعٌة   : الحيويُّ الجه�ُز 
الأ�صا�صيِة. الحياِة 

ه  وتخلي�صُ ال��دِم،  اإل��ى  الأك�صجيِن  نقُل  وظيفُته  حيويٌّ  جهاٌز   : �صيُّ التنفُّ الجه�ُز 
ِة. ال�صارَّ الف�صلِت  مْن 

اإل���ى ال��خ��لَي��ا  ال���ذِي ي��ح��م��ُل الأك�����ص��ج��ي��َن  ال���دَم  : ج��ه��اٌز ي��ن��ق��ُل  الجه�ُز الــدورانــيُّ
الف�صلِت. مَن  ها  ويخلِّ�صُ

العظاَم. ُك  تحرِّ ع�صلٍت  مْن  ُن  يتكوَّ جهاٌز   : الع�صليُّ الجه�ُز 

اقِة وينمَو. عاَم ليح�صَل الج�صُم على الطَّ : جهاٌز يحلُِّل الطَّ الجه�ُز اله�صميُّ

. بيئيٍّ نظاٍم  في  تعي�ُض  الَّتي  الواحِد  ِع  النوَّ اأفراِد  جميُع  ُة:  الحيويَّ الجم�عُة 

الج�صم. اأجهزِة  جميِع  في  يتحكُم  الَّذي  الجهاُز  هو   : الع�صبيُّ الجه�ُز 
المخيُخ

النُّخاُع الم�شتطيُل

الم�صطلح�ُت
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للج�صم. عامَة  الدَّ ُر  ُتوفِّ العظاِم  من  مجموعٌة   : الهيكليُّ الجه�ُز 

لدعِم  �صلبٌة  تراكيُب  لها  ليِّنٌة،  اأج�صامَها  لفقاريٌة   حيواناٌت  �ُت:  خويَّ الَرّ
خارجيَّة. ها  وبع�صُ داخليٌة  ها  بع�صُ اأج�صامَها،  وحمايِة 

عظاُم الجمجمُة

عظُم الق�صِّ

عظُم الع�شد

عظمتا 

ال�شاعد

�شلٌع

مف�شُل المرفِق

العموُد الفقريُّ

عظُم الفخِذ

كبِة مف�شُل الرُّ

. بيئيٍّ نظاٍم  في   الموجودِة  ِة   الحيَّ المخلوقاِت  ُة: هي جميُع  الحيويَّ العوامُل 

. الحيِّ المخلوِق  في  وحدٍة  اأ�صغُر  الخليَُّة: 

. البيئيِّ النِّظاِم  في  الحيَِّة  غيِر  ناِت  المكوِّ مَن   : الحيويِّ غيُر  الع�مُل 

معيَّنٍة.                                           وظيفٍة  لتاأديِة  مًعا  وتتاآزُر  تجتمُع  الأن�صجِة  مَن  مجموعٌة  الع�صو:   

�ُض  وتتنفَّ الياب�صِة،  علَى  تعي�ُض  الحرارِة  درجِة  متغيرُة  فقاريٌة  حيواناٌت  الزواحُف: 
بالرئتيِن.

داخل  حم�ٍض  على  يوجُد  و  محددٍة،  وراثيٍة  �صفٍة  عن  الم�صوؤوُل  الجزُء  الجيُن: 
الخليَّة. نواِة 

الم�صطلح�ُت
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150الم�صطلحات

. ِة الموجودِة في النِّظاِم البيئيِّ : يتكوُن من كلِّ الجماعاِت  الحيويَّ المجتمُع الحيويُّ

م��وادَّ  اإل��ى  ��ت��ِة  وال��م��يِّ ��ِة  ال��ح��يَّ المخلوقاِت  بقايا  ت��ح��لِّ��ُل  مخلوقاٌت  المحلِّالُت: 
. ب�سيطٍة

النَّباتاُت. ومنها  غذاِئها،  �سنِع  على  قادرٌة  حيٌَّة  مخلوقاٌت  المنتجات: 

بنف�ِسها. غذاِئَها  �سنَع  ت�ستطيُع  ال  مخلوقاُت  الم�صتهِلكاُت: 

المف�صليات: حيوانات الفقارية لها هيكل خارجي �سلب و اأرجل مف�سلية واأج�سامها 
اأجزاء. اإلى  مق�سمة  

نباتاٌت  فيه  وتعي�ُش  وت��رب��ُت��ه،  مناُخُه  ل��ُه  كبيٌر  بيئيٌّ  ن��ظ��اٌم  الحيويُة:  الِمنَطقُة 
معيَّنٌة. وحيواناٌت 

ثباِت  على  الحفاِظ  على  ق��ادرٍة  غيُر  حيواناٌت  الحرارِة:  درجِة  المتغّيرُة 
اأج�ساِمها. حرارِة  درجِة 

. فقريٌّ عموٌد  لها  لي�َش  حيواناٌت  الالفقارّياُت: 

��ُة،  ال��ح��يَّ ال��م��خ��ل��وق��اُت  فيها  ت�سنَُّف  ��ت��ي  الَّ ال��ك��ب��رى  المجموعُة  ه��َي  المملكُة: 
اأ�سا�سيٍَّة. �سفاٍت  في  اأفراِدها  جميُع  وي�سترُك 

الم�صطلحاُت
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