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مقّدمة

نظراً لما يشهده العالم من تطورات متسارعة في مختلف مناحي الحياة سعت وزارة التربية من خالل 

مركز تطوير المناهج التربوية إلى تطوير التعليم في الجمهورية العربية السورية وتحديثه؛ بما يتالءم مع 

المستجدات العلمية والتربوية.

وقد بُنيت المادة العلمية بأسلوب َيسُهل على المتعلم فهمه ويعكس التوجهات التربوية الحديثة التي تركز 

على المتعلم؛ من خالل تعلمه عمليات المالحظة والتصنيف والتحليل والتنبؤ والتجريب والتعميم واالستنتاج 

وغيرها...

واألشكال  الصور  هناك  العلمية  المادة  جانب  فإلى  للمتعلم؛  شائقة  بطريقة  الكتاب  محتويات  وُعرضت 

والمخططات وخرائط المفاهيم التي تتطلب التفكير والبحث عن إجابات األسئلة المتعلقة بها، وكذلك بعض 

العليا وحل  التفكير  التي تنمي الجانب المعرفي والمهاري لدى المتعلم ليكتسب من خاللها مهارات  البنود 

المشكالت التي يمكن أن تواجهه في حياته اليومية.

كمـا تضمـن كتـاب علـم األحيـاء والبيئـة للصـف السـابع خمس وحـدات، تنتهي كل وحـدة بأسـئلة تقويمية 

شـاملة لـكل دروس الوحـدة وأنماطـاً مختلفـة من األسـئلة التـي تقيس مسـتويات معرفية متدرجة مـن المعرفة 

والتذكـر إلـى االسـتدالل مـروراً بالتطبيـق، إضافـة إلـى بعـض المشـروعات التـي يمكـن أن ينّفذهـا المتعلـم 

بشـكل إفـرادي، أوعلـى شـكل مجموعـات وبإشـراف مباشـر ومتابعـة مـن قبل المـدرس، وبمسـاعدة األهل؛ 

بحيـث يختـار المتعلـم مشـروعاً واحـداً أو مشـروعين لتنفيـذه فـي نهايـة كل فصل.

نسأل هللا التوفيق والنجاح لنا ولكم لما فيه خير أمتنا وبلدنا الحبيب سورية.

                                                                                                                     المؤلفون 
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المجهر

أقسام المجهر الضوئي.  �

وظيفة كل قسم من أقسام المجهر.  �

المقارنـة بيـن المجهـر الضوئـي والمجهـر  �
االلكترونـي.

سأتعلم:
 المفاهيم األساسية

لوحة الشرائح            �

لولب اإلحكام السريع     �

لولب اإلحكام البطيء   �

الحظار �

 العدسة العينية �

العدسة الجسمية �

المكثف �

صورة لخاليا نباية بالمجهر الضوئي

1

لماذا أريد دراسة المجهر وتعّرف أقسامه؟ �

ما فوائد استخدام المجهر؟ �

هل توجد أشياء ال أستطيع رؤيتها؟ كيف أتمكن من رؤيتها؟ �
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إن العالم واسع جداً ولكن هناك أشياء صغيرة ال نستطيع رؤيتها بالعين المجردة ، ومع مرور الزمن ابتكر 
اإلنسان وسائل مساعدة لرؤيتها؛ منها المكبرة والمجهر الضوئي. وقد طور اإلنسان المجهر الضوئي إلى 

درجة أصبح بإمكانه رؤية األشياء الدقيقة جداً.

نشاط: دراسة أقسام المجهر

أصف أقسام المجهر ووظيفة  �
كل قسم:

أتفّحــص المجهــر جيــداً ثــم أمــأ 
لصــورة  المناســبة  الفراغــات 
يناســبها  بمــا  أمامــي  المجهــر 

المناســبة: التعريفــات  مــن 

القاعـــدة: يســـتند المجهـــر  �
بوســـاطتها إلـــى الطاولـــة.

في  � تحمل  أسطوانة  األنبوب: 
العلوي عدسة )عدسة  طرفها 
وفي  العين(،  مقابل  توضع 

نهايتها قرص دّوار.

صفيحة  � الشرائح:  لوحة 
الشريحة  لتثبيت  معدنيان  القطان  وعليها  الضوء  لمرور  مركزية  فتحة  مركزها  في  الشكل  مربعة 

الزجاجية. 

 الذراع: ساق لحمل المجهر، طرفها السفلّي مثبّت على القاعدة، وفي طرفها العلوّي تتصل باألنبوب. �

لولبا اإلحكام )حاول تحريك اللولبين لتستنتج الفرق بين عمليهما(. �

لولب اإلحكام السريع: لتحريك لوحة الشرائح صعوداً وهبوطاً. �

لولب اإلحكام البطيء: لضبط رؤية المحضر المدروس. �

� .)5X 10 أوX( قوة تكبيرها )عدسة عينية: تقع أعلى االنبوب )ويُنظَر من خاللها إلى الجسم المدروس

ـــدّوار فـــي أســـفل األنبـــوب عددهـــا قـــد يصـــل ألربعـــة قـــوة  � عدســـات جســـمية: تُحّمـــل علـــى القـــرص ال
.)40x - 10x - 4x( تكبيرهـــا

المكثف: مجموعة عدسات تقع مباشرة أسفل الفتحة المركزية للوحة الشرائح. �

المصباح الضوئي: وقد يستعاض عنه بمرآة عاكسة للضوء قابلة للدوران تعكس الضوء نحو المكثف. �

الحظار: الجزء الذي يتحكم بفتحة عدسة المكثف. �
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تعلمت:

ال  التي  الصغيرة  األجسام  لفحص  يستخدم  جهاز  المجهر 
ترى بالعين المجردة.

نريد فحص عينة ما بمجهر ضوئي بقوة تكبير كلي 50X ولديك: �
10X :عدسة عينية

)40X  / 10X / 4X( :عدسات جسمية
أي العدسات الجسمية تستخدم لتحصل على قوة التكبير الكلية المطلوبة للمجهر. �

فسر إجابتك؟ �

بمساعدة مدرسك استنتج القانون الذي يمثل حساب قوة التكبير الكلية للمجهر. �

قوة التكبير الكلي للمجهر الضوئي =                      ×                      

  تمرين
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المجهر اإللكتروني
the Electro microscopes

أالحظ الصورتين اآلتيتين: �

قد تصل قوة  تكبير المجهر االلكتروني آالف المرات: �

ألن عدساته مصنوعة بطريقة خاصة، ويستخدم األشعة اإللكترونية بدالً من األشعة الضوئية ويمكن 
رؤية المحضر من خالل شاشة كمبيوتر. 

أقارن بين المجهر الضوئي والمجهر اإللكتروني من حيث:  �

1- قوة التكبير       2- العدسات       3- نوع االشعة.

الكريات الحمر مكبرة بالمجهر اإللكترونيالكريات الحمر مكبرة بالمجهر الضوئي
اآلف المرات

صورة للمجهر اإللكتروني الماسح
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أوالً: اختر اإلجابة الصحيحة لكّل مما يأتي: �

إذا كانت قوة تكبير العدسة العينية تساوي 10x وقوة تكبير العدسة الجسمية تساوي 20x فإن قوة  �
تكبير المجهر تساوي:

أ- 30               ب- 200             ج- 20                       د- 400 

جزء من المجهر يتحكم بفتحة عدسة المكثف: �

أ- الذراع          ب- الحظار          ج- لولب اإلحكام          د- المكثف

ثانياً: أجب بكلمة )صح( للعبارة الصحيحة أو بكلمة )غلط( للعبارة المغلوطة: �

لولب اإلحكام السريع: يسمح بحركة أنبوب المجهر صعوداً أو هبوطا ًبشكل ظاهر أو مرئي.. 1

المجهر الضوئي يستخدم األشعة االلكترونية.. 2

نضع الشريحة الزجاجية على لوحة الشرائح مثبتة بالالقطين المعدنيين.. 3

لولب االحكام البطيء: يؤدي تدويره إلى ضبط وإحكام أكبر لصورة الجسم المدروس.. 4

ثالثاً: اكتب المصطلح العلمّي الموافق لكلٍّ من العبارات اآلتية: �

جهاز يستخدم الضوء المرئي والعدسات المكبرة لفحص األجسام الصغيرة غير المرئية )     (.. 1

جزء من المجهر يقوم بإصدار الضوء وتركيزه على الشريحة )     (.. 2

عدسة يُنظر من خاللها إلى الجسم المدروس )     (.. 3

عدسة موجودة على القرص الدوار للمجهر مقابلة للجسم المدروس )     (.. 4

أسطوانة تحمل أعالها العدسة العينية وفي نهايتها القرص الدوار )     (.. 5

التقويم النهائي
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فكر معنا:

ــم  ــواع الجراثي ــض أن ــى بع ــرف إل ــن التع ــض الباحثي ــرر بع ق

المســببة لأمــراض، برأيــك المجهــر الضوئــي سيســتعملون أم 

االلكترونــي؟ ولمــاذا؟

نشاط:

اصنع مجهرك بيدك 

تحتاج إلى: �

- جّوال.

- عدسة محدبة الوجهين قطرها يساوي قطر العدسة الخاصة بالجوال وتحصل عليها من قلم ليزري.

- ملقط شعر.

- مادة الصقة.

نفتح ملقط الشعر ونحيط به العدسة ونثبتها على عدسة  �
بالتصوير  نقوم  ثم  بالالصق  الملقط  ونثبت  الجوال 
بواسطة الجوال سنرى صورة  مكبرة. حاول التقاط 

صور مختلفة.
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تتكون جميع الكائنات الحية على وجه األرض من خاليا. والخلية هي أبسط وحدة في الكائن الحي، وكل 
خلية تُضاهي مصنًعا كيميائيًّا على درجٍة مذهلٍة من التعقيد، لم نبدأ في دراسة ما يجري بداخلها من أنشطة 
المجهري،  الفحص  في  حديثة  تقنيات  باستخدام  األلكتروني  المجهر  تصنيع  بعد  الماضي  القرن  في  إال 

والكيمياء الحيوية، وعلم األحياء الجزيئي.

الخلية النباتية
     والخلية الحيوانية

ما الخلية؟ ومتى بدأت دراسة  �
الخلية؟ وكيف تم ذلك؟

ما مكونات الخلية؟ �

المقارنة بين الخلية النباتية والخلية  �
الحيوانية.

اســتنتاج وظائــف بعــض عضيات  �
لخلية. ا

 المفاهيم األساسية

الجدار الخلوي �
الغشاء الهيولي �
الهيولى �
الجسيمات الكوندرية �
جهاز غولجي �
النواة �

الجسيمات الحالّة �
الصانعات الخضر �
السيتوبالسمية  � الشبكة 

الداخلية
الجسيمات الريبية �
الجسيم المركزي �

سأتعلم:

2
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الحيوانية،  � الخلية  النباتية ومكونات  الخلية  أتعرفت على مكونات  خالل دراستي لألشكال في األعلى 
وأصبح بإمكاني استنتاج المكونات المشتركة بينهما، والمكونات الخاصة بكل منهما.

المطلوب:    أمأل المخطط اآلتي: 

النشاط األول: 

أالحظ األشكال اآلتية: �

الخلية النباتيةالخلية الحيوانية

العضيات 
المشتركة
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أناقش زمالئي حول مكونات الخلية بعد مالحظتي أشكال الخاليا في الصفحة السابقة:

جدار الخلية �

أ ب ج  س ع ص خاليا متنوعة لها أشكال عدة كما يأتي:

إذا علمت أن الخاليا النباتية لها جدار خلوي يقدم لها المزيد من الدعم والحماية ويعطيها الشكل الهندسي، 
بينما تفتقد الخاليا الحيوانية ذلك التركيب.                                                             

 ؟  فأي الخاليا هي النباتية؟ وما الشكل الذي يميزها من الحيوانية؟

نواة الخلية �
الغشاَء  يُدعى  يحميها غشاء خاص  ألهميتها  ونظراً  مهم،  فهي جزء  نواتها  دون  بالحياة  الخلية  تستمر  ال 
النووي يمتلك فتحات صغيرة تسمح للمواد بالمرور من وإلى النواة.... لو رتبت حروف الهجاء اآلتية )الثامن 
ثم الرابع والعشرون ثم األول وأخيراً التاسع عشر( لحصلت على عضو في جسم اإلنسان دوره يقابل دور 

النواة في الخلية.

السيتوبالسما �
إذا علمت أن معظم العمليات الحيوية تحدث في سيتوبالسما الخلية التي تملك بنية هالمية ، تترّكب فيها المواد 

الالزمة لنموها، وأن الماء وسط مهم لقيام العمليات الحيوية المختلفة. 

 ؟  فما النسبة التقريبية للماء في سيتوبالسما الخلية؟ 
.)% 0(       )% 100(       )% 30(       )% 10(

عضيات الخلية: �
وألن  مختلفة،  مواد  إلنتاج  الخاصة  المراكز  من  مجموعةً  على  تحتوي  مصغرة  مدينةً  بمثابة  الخلية  تعد 
بالشبكة  الخلية  اصطناعها، زودت  أماكن  بعيدة عن  تكون  قد  أماكن  وفي  متعددة  استخدامات  المواد  لهذه 

السيتوبالسمية الداخلية وإال حرمت أقسام الخلية األَُخر من المواد الالزمة للنمو والستمرار الحياة....

 ؟  فماذا تمثل الشبكة السيتوبالسمية الداخلية في هذه المدينة المصغرة؟
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تقوم عضيات خاصة ضمن الخلية بأداء وظائف حيوية مختلفة، والجسيمات الكوندرية تعد عضيات هامة جداً؛ 
إذ تقوم بدورها باستخدام الغذاء الذي تحصل عليه الخلية وتحويله إلى طاقة تستخدمها الخلية في نشاطها الحيوي.  

 ؟   أين يتم تأمين الطاقة لعضيات الخلية؟
 ؟   ما األجسام التي تكمل عمل الشبكة السيتوبالسمية الداخلية؟

إنها أجسام غولجي، وهي شديدة االرتباط بالشبكة السيتوبالسمية الداخلية؛ ألنها تستقبل المواد التي تنقلها 
إذا  أما  الخلية،  في  استخدامها  مواقع  إلى  توزعها  ثم  تعديالت،  عليها  وتدخل  بتصنيفها،  تقوم  ثم  الشبكة 
كانت الخلية إفرازية )كالغدد الهاضمة مثالً( فيكون ألجسام غولجي دور مختلف حيث تعبِّئ المواد ضمن 

حويصالت تتجه صوب غشاء الخلية لطرحها للخارج.

 ؟   فأيُّ األسماء اآلتية يصلح أن نطلقه على أجسام غولجي في مصنع الخلية:
- مراكز التصنيع.                  - مراكز الشحن.

- مراكز الطاقة.                    - مراكز التعليب والتغليف.

الغذائية وهضمها، كما تساهم في عملية  المواد  تفتيت  القدرة على  لها  بداخلها عضيات  الخلية  كما تحوي 
التخلص من فضالت الخلية، إنها حويصالت غشائية صغيرة الحجم توجد في كل الخاليا الحيوانية وبعض 

الخاليا النباتية تدعى بالجسيمات الحالة، بالرغم من صغرها إال أنها تشبه أعضاء هامة في جسمك...

 ؟  فما الجهاز الذي يقابل الجسيمات الحالة في جسمك؟

وفي الخلية توجد عضيات تدعى الفجوات فإن غابت الفجوات عن الخلية، امتألت الخلية بالماء، وانتشرت 
بالطريقة  الفضالت  طرح  من  الخلية  تتمكن  فلم  الخلية،  أرجاء  في  بالفضالت  واختلطت  الغذائية  المواد 

المناسبة، ونفد الغذاء بسرعة.

 ؟   فما اإلجراء الذي ستقوم به الفجوات عند عودتها للخلية؟

وفي الخلية النباتية يوجد مصنع للسكر، يقتنص الطاقة من ضوء الشمس، ويثبتها في سكر العنب )الغلوكوز( 
العمليات  ألداء  الالزمة  الطاقة  لتوليد  الخلية  فتستخدمه 
الحيوية فيها فاألحياء التي تملك هذا المصنع لديها اكتفاء 
ذاتي فغذاؤها يصنع في الداخل وال حاجة الستيراد الغذاء 

فهي تصّدره للكائنات األَُخر. 

 ؟  فما هذا المصنع المصغر؟ وهل يوجد مثل هذا المصنع في الخلية الحيوانية؟ ولماذا؟

هل تعلم؟

تعد الخلية الحية أصغر مصنع حيوي.
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النشاط الثاني:

أدرس وظائف مكونات الخلية ضمن الجدول اآلتي، ثم أضع الحرف المقابل لكل مكون بجوار الخلية  �
التي يوجد في الحقل المخصص في الصفحة التالية:

الوظيفة أو األهميةمكونات الخلية

أمركز السيطرة والتحكم بالعلميات الحيوية في الخلية.النواة

الهيولى
بتتم ضمنها العمليات الحيوية الالزمة الستمرار الحياة في الخلية.)السيتوبالسما(

جينظم حركة المواد من داخل الخاليا الحية إلى خارجها وبالعكس.الغشاء الهيولي

ديقدم الدعامة للخاليا النباتية ويعطيها شكالُ هندسياً.الجدار الخلوي

هـعضيات توفر الطاقة للخاليا الحية من خالل حرق الغذاء.الجسيمات الكوندرية

أكياس غشائية لتخزين المواد الغذائية أو بعض الفضالت بشكل مؤقت، الفجوات
وويختلف عددها من كائن آلخر.

زعضيات تتم فيها عملية التركيب الضوئي.الصانعات الخضر

حيؤدي دوراً فعاالً في انقسام الخلية الحيوانية فقط.الجسيم مركزي

أكياس غشائية مسطحة، يفرز بعض المواد الضرورية للخلية الحية جهاز غولجي
طويغلفها إلرسالها إلى مواضع استخدامها.

حويصالت تحوي أنظيمات هاضمة لهضم المواد وللتخلص من الجسيمات الحالة
يالعضيات التالفة ضمن الخلية.

الشبكة السيتوبالسمية 
كمجموعة أنابيب لنقل المواد من مكان آلخر ضمن الخلية.الداخلية

لتقوم بتركيب البروتينات ضمن الخلية.الجسيمات الربيبة
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الحيوانات: كائنات حية، غير ذاتية التغذية. �

من مكونات وعضيات الخلية الحيوانية:

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

النباتات: كائنات حية، ذاتية التغذية،ألن خالياها تقوم بعملية التركيب الضوئي. �

من مكونات وعضيات الخلية النباتية:

........................................................................................................................................
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أوالً: امأ الفراغات اآلتية بالمفاهيم العلمية المناسبة:   �

الجسيمات الحالة - الجسيمات الكوندرية - الشبكة السيتوبالسمية - النواة - الجدار الخلوي

- تراكم العضيات التالفة والمواد غير المهضومة داخل الخلية يرتبط بغياب .............................. .

- تزويد عضيات الخلية بالطاقة الالزمة للقيام بوظائفها الحيوية هي مهمة يقوم بها ................... . 

- فقدان .................... يسبب خلالً في التنظيم والسيطرة واإلشراف على عمِل الخلية.

- وجود .................... يعطي الشكل الهندسي للخلية النباتية.

ثانياً: عالم داخل جسم الكائن الحي: �

تعد الخلية الحية أصغر مصنع حيوي وتشبه في تنظيمها وتكامل عمل أقسامها عمَل أقسام المصنع  �
وتنظيمه. سنقوم بزيارة إلى أحد المصانع.

يفصل المصنع عما حوله بسور يقف عند أبوابه أفراد مختصون، للسماح باستيراد المؤن المفيدة،  �
وتساعد في تصدير منتجات المصنع للخارج، كما تمكن من التخلص من كل المواد التالفة أو الضارة 

بالعمل.

التقويم النهائي

الخلية الحيةالمصنع
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بعد إتمامنا للزيارة، هلمَّ بنا نمأ التقرير اآلتي باستبدال أقسام من الخلية بأقسام المصنع؟ �

بعد أن تجاوزنا  سور المصنع  قامت الُمَدرسة بالحصول على ترخيص الدخول من  قسم االستقبال  

ع األقسام بانتظام على  أرضية المصنع ، بحيث تصلها الطاقة الالزمة  في المصنع، وقد الحظنا توزُّ

السكر ، واآلخر  قسم لصناعة  الطاقة ، وشاهدنا هناك قسمين لإلنتاج: أحدهما   توليد  قسم  للعمل من  

يقوم بـ  صناعة البروتين  تتوضع أجزاؤه على مجموعة من  خطوط النقل ؛ لنقل المنتجات إلى أقسام 

خاصة بــ  التغليف والتصنيف ،  ثم تشحن هذه البضائع إلى  المستودعات  

لتخزينها، ريثما يتم نقلها إلى المستهلك. كما الحظنا أنَّ األجزاء التالفة 

 . النفايات  تفكيك  لــ   قسم خاص  المصنع عبر  وتُطرح خارج  تُجمع  يتمُّ 

ووصلنا أخيراً للقسم المهم الذي ينظِّم ويشرف على عمل بقية األقسام، 

فكم كنا متشوقين لزيارة!

ثالثاً: إذا كانت الرموز A , B , C , D ترمز لبعض التراكيب في الخاليا وهي )جدار خلوي - جسيمات  �
كوندرية - صانعات خضراء - جسيم مركزي(، ُعبِّر عن وجودها أو عدم وجودها في خاليا محددة 

وفق األشكال اآلتية بحيث: 

-  غير موجود+  موجود

ضع خطاً تحت التركيب الذي يدل عليه كل رمز في كل من الخاليا أعاله: �

=  Aجسيم مركزيصانعات خضرجسيمات كوندريةجدار خلوي

=  Bجسيم مركزيصانعات خضرجسيمات كوندريةجدار خلوي

 =  Cجسيم مركزيصانعات خضرجسيمات كوندريةجدار خلوي

=  Dجسيم مركزيصانعات خضرجسيمات كوندريةجدار خلوي

الصانعات  أن  تذكر: 
بعملية  تقوم  الخضراء 
التركيب الضوئي إلنتاج 

السكريات في الخلية.
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دراسة عملية
للخلية النباتية والخلية الحيوانية

هل سمعتم عن أشخاٍص مصابون بالسرطان؟  �

إنه ورم يتشكل في مكان ما من الجسم  �  ما السرطان؟ 
نتيجة التقسم السريع لبعض الخاليا.

 فما هي الخلية؟ �

رسم شكٍل للخلية النباتية كما تبدو بالمجهر وشكالً آخر للخلية الحيوانية. �

مكونات الخلية النباتية ومكونات الخلية الحيوانية والمقارنة بينهما. �

صنع مجسم لخلية نباتية وآخر لخلية حيوانية. �

استنتاج مفهوم النسيج. �

سأتعلم: 

3
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نشاط 1

أخـذ مسـحة من باطن الخد بواسـطة عـود تنظيف األذن معقم، ثم أفحصهـا بالمجهر بالتكبير الضعيف  �
أوالً ثـم بالتكبير القوي. 

ماذا أسمي هذه األجزاء؟ �

أرسم جزءاً مما ظهر لي تحت المجهر. �

أستنتج:
� 

من  مكون  الخد  باطن  أن  أستنتج 

خاليا.
� 

جسمي  من  جزء  أي  فحصت  إذا 

سأجد خاليا أيضاً. إذاً جسمي كله 

مكون من خاليا. 
� 

منها  يتكون  التي  الخاليا  أسمي 

جسمني بـالخاليا الحيوانية.
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نشاط 2

آخذ جزءاً من الطبقة السطحية إلحدى بتالت زهرة أو الطبقة السطحية لحرشفة بصل وأفحصها كما  �
في النشاط األول. أصف ما أشاهده. وأرسمه. 

سأجد أن النبات أيضاً يتكون من خاليا نسميها  خاليا نباتية . �

نشاط 3

الشكل اآلتي يمثل خلية نباتية وخلية حيوانية والمكونات الرئيسية لكل منهما. �

أدقق بالشكلين وأحدد أيهما الخلية النباتية وأيهما الخلية الحيوانية؟ ثم أحاول اإلجابة على اآلتي: �

إن ما أشاهده تحت المجهر العادي من الخلية هو غشاء سيتوبالسمي وسيتوبالسما ونواة في 

الخليتين باإلضافة إلى جدار خلوي يحيط بالخلية النباتية ولكن هناك مكونات أَُخر صغيرة 

)عضيات( توجد في السيتوبالسما ال تظهر إال بالمجهر اإللكتروني.
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أميز الخلية النباتية: �

بشكلها ............................. بسبب وجود ........................................ .

أميز الخلية الحيوانية: �

بشكلها ............................. بسبب وجود ........................................ فقط.

نشاط 4

 أصنع مجسم لخلية نباتية ومجسم لخلية حيوانية بمكونات كل منهما وأقارن بينهما. �

مستلزمات النشاط: طبق من البالستيك الشفاف المرن قليالً - مقص - مسطرة - قلم - الصق - جيليه 
شفاف - خيوط قطن - ألوان - بذور )بازالء، قمح، عدس، رز....(.

مراحل العمل:

أشّكل متوازي مستطيالت )علبة( من البالستيك المرن. �

أســكب قليــالً مــن الجليــه فــي العلبــة ثــم وزع عليهــا بعــض بــذور القمــح والعــدس، أســكب كميــة  �
أخــرى وانثــر حبــات جديــدة مــن القمــح والعــدس وهكــذا حتــى منتصــف العلبــة.

أغرس في وسط الجليه بذرة بازالء. �

أضع بجانب بذرة البازالء قطع صغيرة من الخيوط الملونة بشكل أقواس. �

أتابع إضافة الجليه ونثر البذور حتى تمتلئ العلبة. ثّم أغلقها جيداً. �

ــات  � ــك عــن مكون ــا مــن خــالل معلومات ــة، أحــاول تســمية مكوناته ــة نباتي ــد صنعــت مجســماً لخلي لق
ــة. الخلي

بالطريقة ذاتها أصنع نموذجاً لخلية حيوانية. �

أدقق في العبارة اآلتية:           النسيج العمراني �

 ؟  ماذا فهمت من هذه العبارة؟
 ؟  وإذا كان لدينا عدد من الخاليا المتجاورة فماذا يمكن أن نطلق عليها؟



24

النسج النباتية
     والنسج الحيوانية

لو كان منزلك الذي تقيم فيه مبنياً فقط من اللبنات وكل لبنةُ مصفوفة  �
إلى جانب األخرى، دون ترابط  )دون إسمنت( ماذا تتوقع لمنزلك 

هذا؟ هل يحميك؟ هل يصمد أمام الظروف الجوية؟
هل ينهار إذا وضعت فوقه أحماالً ثقيلة؟ �

 المفاهيم األساسية

النسيج. �

النسيج البسيط. �

النسيج المركب. �

 استنتاج مفهوم النسيج. �
وصف بعض أنواع النسج النباتية والنسج الحيوانية  �

شرح وظيفة واحدة لكل نسيج.
التمييز بين النسيج البسيط والنسيج المركب. �

سأتعلم:

4
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النشاط األول
مفهوم النسيج 

أنعم النظر في الصورة اآلتية: �

 ؟  هل تتشابه الخاليا من الناحية الشكلية؟ 
 ؟  ما وظيفة الخاليا التي تظهر بلون أخضر في النبات األخضر؟ 

 ؟  هل تعمل مجموعة الخاليا معاً ألداء وظيفة معينة؟ ما هي؟ 
 ؟  ماذا أسمي مجموعة الخاليا في هذه الحالة؟

أالحظ أيضاً الصورة المجاورة:  �

 ؟  هل للكريات الحمر والبيض الشكل ذاته؟ 
 ؟  هل لهما الوظيفة ذاتها؟ ما وظيفة كل منهما؟ 
 ؟  ماذا أسمي مجموعة الخاليا في هذه الصورة؟

تعلمـت:

النسيج: مجموعة من الخاليا لها شكل وتركيب معين تعمل في تعاون 
وتكامل ألداء وظيفة معينة أو أكثر.

النسيج البسيط: مجموعة خاليا متماثلة شكالً ووظيفة وتركيباً.
النسيج المركب: مجموعة خاليا من أكثر من نوع.

عضو نباتينسيج نباتيخلية نباتية

كرية بيضاء

كرية حمراء

نسيج الدم
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النشاط الثاني
أنواع النسج النباتية 

في الشكل المجاور: تتنوع الخاليا من حيث الشكل والوظيفة: �

سأحاول اإلجابة عن األسئلة اآلتية:  �

 ؟  أي النسج في الشكل أعاله يمثل نسيجاً بسيطاً؟ ولماذا؟
 ؟  لماذا تعد الحزم الوعائية نسيجاً مركباً؟

 ؟  ما وظيفة كل من: النسيج الخشبي، النسيج اللحائي.

مقطع عرضي في الورقة
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النشاط الثالث
أنواع النسج الحيوانية

أالحظ الشكل ثم أجيب عن األسئلة: �

 ؟  أي النسج له دور في الحماية؟
 ؟  أي األنسجة لها دور في الحركة والدعامة؟

 ؟  عند سماع صفارة الحكم ينهي المباراة، ويتوقف الالعب عن اللعب. ما النسج الحية التي اشتركت في 
تنفيذ أوامر الحكم بالتوقف؟

 ؟  ماذا ينتج عند اجتماع وتكامل عمل األنسجة في الشكل؟
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النشاط الرابع
مستويات التعضي

أقارن بين الصورتين أعاله ثم أرتب مستويات التعضي بدءاً من الخلية وانتهاءاً بالكائن الحي: �

................................................خـليـــة

الجهاز
الجهاز العصبي

العضو
الدماغ

العضو
النسيج العصبي

الخلية
الخلية العصبية
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أوالً: أمأ الجدول اآلتي بالكلمات أو الجمل المناسبة: �

وظيفة النسيج الحيوانينوع النسيج الحيواني

وظيفة غذائية + دفاعية................................

................................النسيج الظهاري

................................النسيج العصبي

يقوم بوظيفة الحركة................................

ثانياً: أكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مّما يأتي: �

أ - مجموعة من الخاليا لها شكل وتركيب معين  تعمل في تعاون وتكامل ألداء وظيفة معينة أو أكثر.

ب - نسيج مكون من أكثر من نوع من الخاليا مختلفة الشكل والوظيفة.

ثالثاً: أكمل خريطة المفاهيم اآلتية بالمفهوم العلمي المناسب: �

رابعاً: أُعطي تفسيراً علمياً لكل مّما يأتي: �

 ؟  يعد النسيج الظهاري نسيجاً بسيطاً.
 ؟  يعد النسيج الدموي نسيجاً مركباً.

.................. النسج المركبة

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

النسج

أنواعها

ها
من

ها
من

التقويم النهائي
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أوالً: ضع بين القوسين كلمة )صح( في حال وجود كل من العينات اآلتية:  �

خلية حيوانيةخلية نباتية العضيات

)...................()...................(الجدار الخلوي

)...................()...................(الغشاء السيتوبالسمي

)...................()...................(السيتوبالسما

)...................()...................(الجسيم المركزي

)...................()...................(الفجوة

)...................()...................(الصانعات

ثانياً: صل بخط بين العبارة في العمود )أ( وما يناسبها من العمود )ب(:  �

) أ (

1- أنبوب المجهر.

2- لولب اإلحكام السريع.

3- العدسة العينية. 

4- المكثفة. 

5- الحظار. 

) ب (

1- تنظيم كمية الضوء الداخلة إلى المكثف. 

2- تجميع الضوء وتركيزه على المحضر. 

3- فــي طرفــه العلــوي العدســة العينيــة وفــي طرفــه الســفلي 
القــرص الــدوار. 

 .)20x-10x( 4- تقع أمام العين، ويتراوح تكبيرها بين

5- يســمح بحركــة لوحــة الشــرائح صعــوداً وهبوطــاً وبشــكل 
مرئي.  

ثالثاً: اكتب المصطلح العلمي الموافق لكل من العبارات اآلتية: �

أ- نسيج حيواني يعطي الجسم الحماية ، ويبطن التجاويف الداخلية.                       )...................(

ب - مجموعة خاليا متماثلة شكال ووظيفة وتركيباً.                                          )...................(

ج - عضية خلوية تقوم بتخزين المواد الغذائية أو بعض الفضالت بشكل مؤقت.       )...................(

د - مجموعة عدسات تقع أسفل الفتحة المركزية للوحة الشرائح في المجهر الضوئي. )...................(

تقويم الوحدة األولى
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رابعاً: أكمل المخطط اآلتي: �

خامساً: لدينا األشكال اآلتية والمطلوب:  �

سمِّ العضيات المشار إليها باألحرف )أ، ب، ج( وفي أي خلية توجد كل منها؟ - 1

ما وظيفة كل من العضية )أ( والعضية )ب(؟ - 2

هل تستطيع الخلية االستمرار في الحياة عند غياب العضية )ج(. في رأيك ولماذا؟- 3

سادساً: قارن بين النسيج الخشبي والنسيج اللحائي من حيث: نوع النسيج - وظيفة النسيج. �

جبأ
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إعداد معرض يضم جميع األنشطة التي قام بها التالميذ في تنفيذ دروس الوحدة

ــاء زجاجــي، قطــع  � ــدان، الصــق، إن ــوان والقمــاش وعي األدوات: بعــض الصــور واألوراق واألل
بالســتيك.... 

ــذ إلــى مجموعــات تحــت إشــراف المــدرس، وتنفــذ كل مجموعــة إحــدى المهــام  � ــوزع التالمي  ويُ
اآلتيــة:

ــة  � ــا الحيواني ــة والخالي ــا النباتي ــواع الخالي ــة عــن: أن ــم المختلف جمــع معلومــات مــن مصــادر التعل
ــت عليهــا. ــي حصل والنســج. استشــارة المــدرس لتتأكــد مــن صحــة المعلومــات الت

تصميم مجسمات للخاليا أو النسج أو المجهر بالطريقة التي تراها مناسبة. �

تنظيم لوحات جدارية تبين أنواع الخاليا. �

ــن  � ــة، أول م ــة النباتي ــن اكتشــف الخلي ــر، أول م ــن اكتشــف المجه ــات حــول: أول م ــع معلوم جم
ــة. ــة الحيواني اكتشــف الخلي

يقوم المدرس والتالميذ بتنسيق األعمال في المعرض بشكل جميل. �

مشروع الوحدة األولى



 

4 تصنيف األحياء

3

البدائيات

الطالئعيات

الفطريات

الوحدة الثانية

أصل وتطور األحياء

2
2

1
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البدائيات

مفهوم الجرثوم وبنيته. �
وصف الجراثيم حسب شكلهاً.  �
وصف الشروط التي تتكاثر بها الجراثيم. �
استنتاج الشروط التي تلجأ فيها الجراثيم إلى التبّوغ.  �

المفاهيم األساسيةسأتعلم:

المكّورات. �

العصيّات. �

اللولبيّات. �

البوغة. �

1

سمعت كثيراً عن الجراثيم ودورها في اإلصابة باألمراض المختلفة.
ُر اللبن الرائب؟ لكن هل فكرت يوماً كيف يَُحضَّ

ما الجراثيم؟ هل لها عدة أشكال؟ مابنية الجرثوم؟ �
ما شروط تكاثر الجراثيم؟ وكيف تتكاثر؟ �
الجراثيم نافعة أم ضاّرة؟ �
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تنتسب الجراثيم إلى مملكة البدائيات التي تقسم إلى: �

- الجراثيم.

- الجراثيم الُخْضر المزّرقة.

بنية الجرثوم

أدقق في الشكل المجاور وأالحظ بنية الجرثوم، ثم أكمل  �
ما يأتي: 

يليه  خلوّي  جدار  ذات  واحدة  خلية  من  الجرثوم  يتألف 
تحوي  سيتوبالسما  الداخل  وفي   ...................... غشاء 
مادة ...................... ال يحيط بها غشاء نووي، وال يحوي 

الجرثوم جسيمات كوندرية.

نشاط
أحضر قليالً من مخلل اللفت أو الخيار.  �

آخذ قطرة من الماء المحفوظ  فيه المخلل، وأفحصها بالمجهر الضوئي. �

أشاهد في المحضر الجراثيم النافعة، أرسم ما أشاهده. �

أقارن بنية الخلية الجرثومية وبنية كل من: الخلية الحيوانية والخلية  �
النباتية التي درستها سابقاً. ماذا أالحظ؟

الخلية الحيوانيةالخلية النباتيةالخلية الجرثومية

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

 ؟  أفسر: لماذا سميت الجراثيم ببدائيات النوى.

خلية جرثومية من بدائيات النوى
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أشكال الجراثيم

مكورات
مكورات  تسمى:  أزواجاً  المكورات  بعض  تشكل 
مزدوجة، وبعضها اآلخر على شكل سالسل تسمى: 

سبحيات، وبعضها بشكل عناقيد تسمى: عنقودية.

عصيّات
عصيات  تسمى:  أزواج  في  العصيّات  بعض  تنمو 

ثنائية، أو بشكل سالسل كعصيات السعال الديكي.

تعيش الحلزونيات بشكل مفرد غالباً.لولبية )حلزونية(

من خالل الصور السابقة أمأ خريطة المفاهيم اآلتية: �

هل تعلم؟

أن عدد أنواع الجراثيم النافعة يفوق بكثير عدد أنواع الجراثيم الضارة. 
والتدوير  والوقود،  الغذاء  إنتاج  في  الجراثيم  يستخدم  اإلنسان  وإن 

البيئي وإنتاج بعض األدوية، وتخليص البيئة من الكائنات الميتة.
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تكاثر الجراثيم 

تنتشر الجراثيم في كل مكان وتتكاثر بسرعة كبيرة عندما تكون الظروف مناسبة.

نشاط:

لدي نوع واحد من الطعام، أضع قسماً منه في البراد وأترك قسماً مماثالً خارجاً في حرارة الغرفة، بعد  �
عدة أيام سأشم رائحة غير محببة من القسم الذي وضع خارجاً. هل سأجد النتيجة نفسها في القسم 

المحفوظ في البراد؟

 ؟  عالَم أستدل من ذلك؟ وما السبب؟
 ؟  من النشاط السابق، ما العامل الذي ساعد على تكاثر الجراثيم؟

 ؟  أناقش مدرسي وزمالئي في عوامل أَُخرْ ضرورية لتكاثر الجراثيم.

تعلمت:

تتكاثر الجراثيم بسرعة عند توفر الشروط المناسبة وهي: 
الرطوبة والحرارة المناسبة والغذاء.

)االنشطار الثنائي(

وأحــاول  � الــمــجــاور،  الشكل  ــظ  أاُلحـ
في  الجراثيم  تكاثر  مراحل  استنتاج 

الظروف المناسبة. 



38

 ؟  إذا أصبحت الظروف غير مناسبة، ما الطريقة التي تلجأ إليها الجراثيم للمحافظة على حياتها؟

تعلمت

التبّوغ من  إلى  المناسبة  الظروف غير  الجراثيم في  تلجأ 
أجل حفظ نوعها من االنقراض.

غير  الشروط  تقاوم  واٍق  ثخين  جدار  لها  خلية  البوغة: 
المناسبة لمدة طويلة.

لنتابــع معــاً، من الشــكل نجد  �
مــن  النوســتوك  أن جراثيــم 
المزرقة،  الُخْضــر  الجراثيــم 

وتعيش في المياه الضحلة.

جراثيم النوستوك )خضراء مزرقة(

تكون البوغ وانتاشه
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ما العوامل التي تساعد على تكاثر الجراثيم بسرعة؟. 1

لديك مراحل تكاثر الجراثيم غير مرتبة، والمطلوب ترتيبها متسلسة:. 2

�  .DNA يتضاعف الحمض النووي

تتكون خليتان متماثلتان. �

تنمو الخلية الجرثومية إلى ضعف حجمها. �

 يتشكل غالف خلوي. �

تنقسم مركبات الحمض النووي . �

لماذا نقوم بتسخين بعض األطعمة مثل الحليب حتى درجة عالية من الحرارة قبل أن تعبأ في زجاجات؟. 3

صف كيف يمكن للخلية الجرثومية أن تعيش عندما تكون الظروف غير مالئمة للنمو.. 4

نشاط:

عنها  � واكتب  النافعة.  الجراثيم  مثل  الجراثيم،  من  أَُخَر  أنواع  في  المختلفة  التعلم  في مصادر  توّسْع 
وناقش زمالءك بإشراف المدرس. 

معلومات
مهمة عن

الجراثيم النافعة

التقويم النهائي
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تّصنيف الطالئعيات إلى أوليات وطحالب  �
وحيدة الخلية.

التمييز بين صفوف األوليات. �
استنتاج دور الطالئعيات في البيئة.  �

سأتعلم:
المفاهيم األساسية

األوليات. �

جذريات األرجل. �

السوطيات. �

الهدبيات. �

البذيريات. �

طحالب وحيدة الخلية. �

2

ما المقصود بالطالئعيات؟ وكيف تصنف ؟  �
صفوف  � نميز  وكيف  باألوليات؟  المقصود  ما 

األوليات؟  ما دورها في البيئة؟

الطالئعيات
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 ينقسم أفراد عائلتي إلى خمس مجموعات ولكل منها لقب خاص بها: 

المجموعة األولى: جذريات األرجل. �

المجموعة الثانية: الهدبيات. �

المجموعة الثالثة: السوطيات. �

المجموعة الرابعة: البذريات . �

المجموعة الخامسة: الطحالب وحيدة الخلية. �

 ؟  فأّي المجموعات تناسبني في رأيك؟

أواًل: األوليات

األوليات كائنات حية دقيقة، وحيدة الخلية ال تُرى بالعين المجردة.

النشاط األول: شعبة جذريات األرجل وشعبة الهدبيات

عند فحص قطرة ماء من بركة تحت المجهر، أالحظ بعض الكائنات الحية المتحركة.

على . 1 أتعّرف  خلية(،  )وحيد  المتحول 
بنيته في الشكل.

عن  ناتجة  نتوءات  باستخدام  يتحرك 
تسمى  القدم  تشبه  الهيولى  انسياب 
نقطة  أي  من  تنشأ  الكاذبة(  )األرجــل 
في الخلية، وتساعده في الحصول على 

الغذاء.

األوليات

الطحالب وحيدة الخلية

فكر معنا: 

من  وبالرغم  واحدة،  خلية  من  مكون  جسمي  حّي،  كائن  أنا 
امتالكي بعضاً من صفات الحيوان؛ إذ أتحرك بواسطة السوط، 
إال أنني لست حيواناً، كما أنني لست نباتاً بالرغم من امتالكي 

صانع أخضر.  وهذا هو شكلي:

المتحول
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الباراميسيوم )وحيد خلية( يتحرك باستخدام األهداب التي . 2
تعمل كمجاديف، وتمتلك قمعاً فموياً يمر الغذاء من خالله.

  ؟   لماذا يتغير شكل خلية )المتحول( من وقت آلخر بينما 
يبقى شكل الباراميسيوم ثابتاً؟

  ؟   ما الخصائص التي تشترك بها هذه الكائنات مع الحيوانات؟ 

التريبانوزوما

اللشمانيا

الجيارديا

النشاط الثاني: شعبة السوطيات 

حيث  � السياط،  ضربات  بواسطة  تتحرك  خلية،  وحيدات 
الكائن  اندفاع  يسبب  السائل،  من  تياراً  الحركة  هذه  تشكل 
يعيش  وبعضها  حرة،  حياة  يعيش  بعضها  األمام.  نحو 

متطفالً.

النمل األبيض  � التي تساعد  السوطيات    بعضها مفيد مثل 
على هضم الخشب، وبعضها يسبب لإلنسان أمراضاً مثل 
لإلنسان  وينقلة  النوم،  مرض  يسبب  الذي  )التريبانوزما( 

ذبابة تسي - تسي.

 ؟   ما الخصائص المشتركة بين السوطيات في الصور المجاورة.

الباراميسيوم
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النشاط الثالث: شعبة البذريات

يمثل المخطط األضرار التي يسببها نوع من األوليات )البذيريات( يسمى )البالزموديوم( تنقله أنثى البعوض 
ينمو  الدم حيث  إلى مجرى  يدخل  البذيري  فإن  ما  بعوضة مصابة شخصاً  تلدغ  فعندما  لإلنسان،  الخبيث 

ويتكاثر على حساب خاليا الدم الُحْمر فيحطمها، مسبباً مرض المالريا.

 ؟  إذا كان بذيري المالريا غير قادر على الحركة فكيف يكمل دورة حياته؟
 ؟  أي خاليا الجسم يساهم في انتشار ونقل المرض عبر مجرى الدم؟

ثانيًا: الطحالب وحيدة الخلية

النشاط الرابع: الطحالب وحيدة الخلية

المشطورات: وحيدة الخلية، لونها ذهبي، تعيش في  �
المياه العذبة والمالحة، لها هياكل ذات مصراعين، 

المشطوراتوتعد جزءاً من العوالق في المحيطات.

البالزموديوم
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األوغلينــا: وحيــدة خليــة، معظمها يمتلــك صانعات  �
ُخْضــر، فهي ذاتية التغذية، تدفع نفســها لألمام  باتجاه 

الضوء بضربات السوط الوحيد.

أفســر: تعد الطحالب وحيدة 
الخليــة مصدرًا مهمــًا للغذاء 
واألكسجين على سطح الكرة 

األرضية. 

النشاط الخامس:

أنظم العبارات اآلتية في مخطط أوضح من خالله دور األوليات في البيئة، وأقترح إضافة عبارات جديدة 
للربط بين هذه العبارات.
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 يسمى الكائن الذي تعرفت عليه في بداية  الدرس بـ )الكالميدوموناس(، الحظ بنيته، ثم حدد الشعبة . 1
التي ينتمي إليها. 

ما الخصائص  التي ُصنفّت على أساسها األوليات؟. 2

أي أنواع األوليات أقل شبهاً بالحيوانات؟ ولماذا؟. 3

ما دور األوليات في السلسلة الغذائية؟. 4

التقويم النهائي
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الفطريات 3

المملكة التي ينتمي إليها الفطر. �
من  � مجموعة  وفق  الفطريات  تصينف 

الخصائص المشتركة.
التمييز بين الفطر الغذائي والفطر السام. �
تصنيف األشنة وتحديد مكوناتها. �
دور الفطريات في البيئة. �

سأتعلم:
المفاهيم األساسية

الفطريات الخيطية. �

الفطريات البازيدية. �

الفطريات الكيسية. �

فطريات الناقصة. �

ينتمي  � التي  المملكة  ما  حيوان؟  أم  نبات  الفطر 
إليها الفطر؟ وما البيئة التي يعيش فيها؟ 

كيف تصنف الفطريات؟ ما دورها في البيئة؟ �



47

 

الفطر كائن حي يعيش في كل مكان تقريباً: في الهواء وفي الماء وعلى األرض وفي التربة وفي أجسام 
الكائنات الحية. له أحجام مختلفة منها الدقيقة المجهرية ومنها الضخمة.

النشاط األول: فكر كما يفكر العلماء

في أوائل فصل الربيع اجتمع ثالثة من األصدقاء على  �
الغداء فقدم لهم النادل طبقاً من الفطر... بدأ الثالثة بتناول 

الطعام... وهم يتساءلون: إلى أي األنواع الحية 
ينتمي الفطر؟

- قال األول: أعتقد أن الفطر نوع من النباتات. 

الحيوانات  من  أنه  أظن  أنا  ال،  الثاني:  قال   -
البرية.

- أضاف الثالث: أعتقد أنه نبات وحيوان.

- لكن األول رد عليه قائالً: ال يمكن لكائن حي أن يكون نباتاً وحيواناً في آن واحد.

غادر الثالثة على أن يلتقوا في اليوم ذاته من الشهر المقبل على أن يأتي كل منهم بقرار نهائي حول انتماء 
الفطر إلى المملكة النباتية أو الحيوانية أو أنه ينتمي لمملكة خاصة به؟

خالل الشهر نفذ األصدقاء الثالثة التجارب اآلتية: �

نفّذ الثالثة تجربة مشتركة: �

مجهرياً  � الغراب  عيش  فطر  فحصوا 
من  مجموعة  من  مؤلف  أنه  فوجدوا 
الخيوط الفطرية فقط التي تتخذ  أشكاالً 
عدة وتتألف من خاليا ذات جدٌر خلوية.

ماذا أستنتج؟ �

............................................................................................................................................................................
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تجربة األول: �

أخذ أصيصين من التربة: �

- األصيص األول يحوي نباتاً أخضر.

-  وفي األصيص الثاني فطر.

مظلمة  في حجرة  منهما  كالً  ثم وضع   
فالحظ بعد عدة أيام ذبول النبات بينما بقي الفطر سليماً.

ماذا أستنتج؟ �

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

تجربة الثاني: �

أخذ قطعتين من الخبز ووضع إحداهما في وسط رطب ومظلم )A( و وضع األخرى )B( في وسٍط . 1
معّرض للهواء وأشعة الشمس. 

فالحظ بعد عدة أيام )7 - 10( تشكل بقع ُخْضر اللون على القطعة األولى )A(  فقط.. 2

هل تعلم؟

فطــر عفــن الخبــز يُســبب تلــف الخبر 
فيصبح غير صالح لألكل.
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قدم للفطر بقايا األوراق وراقبها... بعد عدة أيام . 3
تفككت األوراق.

ماذا أستنتج؟ �

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

تجربة الثالث: �

وضع فأراً وفطراً تحت ناقوس زجاجي فمات كالهما بعد مضي بضع ساعات. . 1

وضع فأراً وفطراً ونباتاً أخضَر تحت ناقوس زجاجي فبقي الجميع أحياء. )لعدة أيام(. 2
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ماذا أستنتج؟ �

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

النشاط الثاني: تصنيف الفطريات 

طلب المدرس من التالميذ تصنيف الفطريات التي درسوها باستخدام مكبرة إلى مجموعات: �

فصنف الطالب الفطريات في خمس مجموعات هي:

الفطريات الزقية 
)الخيطية(

الفطريات
البازيدية

الفطريات
الكيسية

الفطريات
الناقصة

الفطريات
البيضية

   فطرعفن الخبز

- تنتفخ نهاية الخيط 
مشكلة  الــفــطــري 
يدعى  بوغياً  كيساً 
الزق، وتتجمع فيه 

األبواغ.

  فطر
عيش الغراب 

ــواغ  األب تتشكل   -
تراكيب  زوائد  في 
القلنسوة   تــشــبــه 

»ذات القلنسوة«.

فطر الكمأة 

األبــواغ  تتشكل   -
تشبه  تراكيب  في 

األكياس.

فطر البنسيليوم

العفن  يـُـســمــى   -
األخضر.

األبــواغ  تتشكل   -
تشبه  تراكيب  في 

المكنسة.

فطر البياض 
الزغبي

على  يتطفل  الــذي 
أوراق نبات العنب.

- فطريات متطفلة. 

األبـواغ  تتشـكل   -
زيتيـة  بقـع  ضمـن 

صغيـرة. شـفافة 

تعلمت:

الفطر كائن حي ليس نباتاً وال حيواناً. �
إنما صنف في مملكة خاصة به هي مملكة الفطريات. �
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فما الخاصة المشتركة التي اعتمد عليها التالميذ في تصنيفهم لهذه الفطريات؟

1 .................................................................................

2 .................................................................................

النشاط الثالث: رحلة إلى الغابة

قدم همام إلى المدرسة بعد غياب عدة أيام وأخبر زمالءه عن سبب تغيبه قائالً: �

ذهبنا في رحلة إلى الغابة وقمنا بجمع مجموعة من الفطريات وعندما وصلنا إلى المنزل تناولت أحد  �
أنواع الفطريات مطبوخاً.

وبعد حوالي 10 ساعات بدأت أشعر بالغثيان والتعب فأخذني والدي إلى المستشفى فسألني الطبيب عّما  �
تناولت من طعام.

فأخبرته بالقصة وعرضت عليه صور الفطريات التي قمنا بجمعها. �

هل تعلم؟

البوغة عنصر مهم لتكاثر بعض أنواع  �
الفطريات.

تتكاثر الفطريات ال جنسياً في الظروف  �
المناسبة وتتكاثر جنســياً في الظروف 

غير المناسبة.
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عندما رأى الطبيب صور الفطريات قال: �

- اذا كنت تناولت أحد الفطريات 2 أو 3 فإنه تسمم من تناول شيء آخر، وإذا تناولت أحد الفطريات

 1 أو 4 أو 5  أو 6 فإنك تعاني من حالة تسمم فطري.

- فأجبته: إني تناولت من الفطر في الصورة 6 .

أستنتج صفات الفطريات السامة من القصة أعاله بوضع خط تحت الصفة المناسبة: �

القبعة أو القلنسوة )ملونة - غير ملونة(.. 1

الصفائح )ملونة - غير ملونة(.. 2

الحلقة أسفل القبعة )موجودة - غير موجودة(.. 3

الكأس أسفل القدم )موجود - غير موجود(.. 4

456

123



53

النشاط الرابع: األشنات

ــاء يدعــى بــــ األشــنات، وبعــد مشــاهدة بعضهــا جمعــت  � ــات نــوع مــن األحي ينتشــر فــي بعــض البيئ
ــة: ــات اآلتي المعلوم

تتألف األشنة من كائنين حيين يعيشان معاً في أماكن ال يمكن ألحدهما العيش فيها بمفرده، وتوجد عالقة 
تقايض بين هذين الكائنين )أي تبادل منفعة(، يالحظ بعد مّدة من فصلها موت كال الكائنين.

صفات الكائنين: �

الكائن الثانيالكائن األول

ال يمكنه القيام بالتركيب الضوئييقوم بالتركيب الضوئي

يقدم للكائن الثاني السكريات 
يمتص الرطوبة من الوسط ويقدمها للكائن األول

ويمتص األمالح المعدنية لصالح الكائن األول

يتكاثر بواسطة األبواغيتكاثر بواسطة األبواغ

يمثل الكائن الثاني السطح الذي ينمو عليه األول

إن كائني األشنة هما: فطر وطحلب، فأي منهما األول وأيهما الثاني؟ �

الكائن األول ............................................... .            الكائن الثاني ............................................... .  
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النشاط الخامس: دور الفطريات في البيئة

فطريات سامةفطريات طفيليةفطريات رمية

الميتة  البقايا  تفكك  مفككة  أحياء 
»حيوانية او نباتية« فتساعد في زيادة 

خصوبة التربة.

مسببة  النبات  على  تتطفل 
غير صالحة لألكل.أضراراً مثل: صدأ القمح.

الرمية  الفطريات  من  الخميرة  فطر 
يفيد في اختمار العجين.

مسببة  اإلنسان   على  تتطفل 
أمراضاً مثل: القالع 

الحشرات  من  أنواعاً  تقتل 
واألحياء الضارة فتخفف من 

أعدادها في البيئة.

أكتب قائمة بالفطريات النافعة لإلنسان والبيئة من خالل الصور السابقة: �

1 .................................................................................

2 .................................................................................

3 .................................................................................

هل تعلم؟

يطلــق فطــر الخميــرة غــاز ثنائي أكســيد 
الكربون مما يُسبب انتفاخ العجين.
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أوالً: حل رقعة الكلمات المتقاطعة. )تصنيف الفطريات(. �

أفقيعامودي

الظروف  في  الفطريات  تكاثر   -1
غير المناسبة. 

في  ــواغ   األبـ تنتج  فطريات   -2
تركيب تشبه القبعة. 

6- فطر يسبب تلف الخبز.
في  األبـــواغ  تنتج  فطريات   -7

تراكيب تشبه األكياس.
بوساطتها  يتكاثر  مهمة  بنية   -11

بعض أنواع الفطريات.

3- فطريات تسبب اضطرابات خطيرة لإلنسان.
4- فطر يساعد في تخمر العجين.

5- فطريات توفر الغذاء لإلنسان وتفيد البيئة. 
8- فطريات تنتج األبواغ في خيطها الفطري. 

ال  )الزق(  يسمى  بوغي  كيس  في  األبواغ  تنتج  فطريات   -9
يُعرف أنها تتكاثر جنسياً.

10- تكاثر الفطريات في الظروف المناسبة.

12- فطر معروف أنه مصدر لمضاد حيوي مهم.

التقويم النهائي
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ثانياً: أجب بكلمة )صح( أو كلمة )غلط( في نهاية العبارات اآلتية: �

جميع أنواع الفطريات مفيدة.        )     (. 1

من الخواص التي تُعتمد في تصنيف الفطريات شكل األكياس المنتجة لألبواغ.  )     (. 2

 تتشكل األشنة من فطر وحزازة.   )     (. 3

ثالثاً: أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:  �

يسمى فطر البنسيليوم بالعفن األخضر لكنه غير ذاتي التغذية.. 1

انتفاخ العجين عند إضافة فطر الخميرة.. 2

العالقة بين الكائنين الحيين المكونين لألشنة عالقة تقايض )تبادل منفعة(.. 3

نشاط: زراعة الفطر

يستخدم الفطر في عالج فقر الدم نظراً الحتوائه الفيتامينات والبروتينات ونسبةً قليلة من الدُّسم  �
ويُّعد بديَل اللحوم. ولكي تزرع الفطر بنجاح يجب أن تخصص له غرفة خاصة، ونتأكد من عدم 
وصول الحشرات إلى تلك الغرفة عبر تعقيم المكان قبل الشروع بالعمل، وبحسب نوع الفطر الذي 
لن  الغالب  وفي  المطلوبة،  الرطوبة  ونسبة  والتهوية  الحرارة  درجة  توفير  عليك  زراعته  تنوي 
تحتاج إلى تهوية في األسابيع األُّول من العمل، كذلك يجب أن يكون الضوء خافتاً وبعيداً عن أشعة 

الشمس مباشرة. 

نُشارة  � أو  القش  في  الفطر  زراعة  عند 
الخشب يجب تعقيم الوسط النامي بوضعه 
بالمكروويف، وإضافة الماء ليجعل القش 
ثم ترفع درجة  الخشب رطباً،  أو نشارة 
الحرارة حتي يصل الماء لدرجة الغليان.

يتم خلط أبواغ الفطر )التي نحصل عليها  �
النامي  النباتية( مع الوسط  من الصيدلية 

ويوضع في حرارة )21 درجة مئوية(.
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يترك الوعاء في غرفة مظلمة تماماً لمدة 3 أسابيع، كما يجب تغطية الوسط النامي ورش الخليط جيداً  �
بالماء.

يُحصد الفطر بعد 3 أسابيع من ظهور الفطر الصغير، ويُحفظ بارداً ورطباً حتى ينضج تماماً. �

يتم استخدام آلة حادة كالسكين بتأن لتقطيع الفطر من أسفل القدم، ويُغسل جيداً قبل الطهي، ويُحفظ لمدة  �
أسبوع كامل في الثالجة.

قم بمشاركة زمالئك بزراعة أحد أنواع الفطريات. �

اعرض مزرعة الفطر التي حصلتم عليها في الصف أمام زمالئك. �

اشرح لكم الطريقة التي اتبعتها.  �
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تصنيف األحياء 4

تصينف  � إليها  يستند  التي  المبادئ  بعض 
األحياء. 

الممالك الخمس لألحياء. �
مستويات التصنيف بدءاً من المملكة. �
وصف أحد األحياء من بيئتي المحلية. �
لماذا تُنظم األحياء في مجموعات؟ �

سأتعلم:
المفاهيم األساسية

المملكة. �

الشعبة. �

الصف. �

الرتبة. �

الفصيلة. �

الجنس. �

النوع. �

ما المقصود بالتصنيف؟ �

ولماذا يلجأ العلماء إلى تصنيف الكائنات؟ �
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الحظ الصورة المرفقة. �

 ؟  ماذا تمثل؟
 ؟  كيف رتبت المواد فيها؟

نشاط 1

لدي مجموعة بطاقات كتب عليها أسماء لكائنات حية: �

)بقرة، كلب، قمح، زيتون، سلحفاة، بطاطا، فجل، قطة، جراد، حمام، بندورة(.

أرتّب البطاقات في مجموعتين وفق الجدول: �

مجموعة 
النباتات 

مجموعة 
الحيوانات 

أقوم بفرز الحيوانات إلى مجموعتين )حيوانات تتكاثر بالبيوض، وحيوانات تتكاثر بالوالدة(. �

إن ما رتّبته هو تصنيف الكائنات الحية. �
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نشاط 2 

أالحظ صور مجموعات الكائنات الحية ثم أستنتج طرائق ترتيبها في مجموعات؟ �

أرتب المجموعة األولى حسب ................................................................................ . �

أرتب المجموعة الثانية حسب  ................................................................................ . �

أرتب المجموعة الثالثة حسب  ................................................................................ . �

أرتب المجموعة الرابعة حسب ............................................................................... . �

تعلمت:

التصنيف: ترتيب الكائنات الحية في مجموعات وفقاً لخصائصها المشتركة لسهولة دراستها. 

وقد قسمت الكائنات الحية الموجودة في الطبيعة إلى خمس مجموعات كبيرة سميت بالممالك.

المملكة: هي أعلى مستوى لتصنيف الكائنات الحية.
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نشاط 3 

أالحظ الصور وأمأ الجدول بالمعلومات المناسبة: �

باالعتماد على الصور السابقة أمأ الفراغات في الجدول: �

وجه
المقارنة

مملكة 
البدائيات 

مملكة
الطالئعيات 

مملكة
الفطريات 

مملكة
النباتات 

مملكة 
الحيوانات 

معظمها وحيدة وحيدة خليةالخاليا
الخلية 

عديدة الخاليا 
  وبعضها وحيد الخلية 

الجدار
الخلوي

تمتلك جدار 
ليس لها جدار لبعضها جدار خلويخلوي

خلوي

ذات نواةالنواة

غير ذاتية التغذية التغذية
وبعضها ذاتية 

التغذية
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أالحظ الشكل وأستنتج المراتب التصنيفية: �

باالعتماد على تسلسل المراتب التصنيفية السابقة أصنّف حيواناً ونباتاً من بيئتي المحلية؟  �

مثالً: نبات الذرة الشامية.
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أوالً: أكتب المصطلح العلمي الموافق لكل من العبارات اآلتية:  �

فرع من فروع علم االحياء يُعنى بتقسيم الكائنات الحية وترتيبها في مجموعات وفقاً لخصائصها.. 1
َعب تضم ماليين األنواع من الكائنات الحية المتشابهة من حيث أسس . 2 مجموعة كبيرة جداً من الشُّ

التصنيف.

ثانياً: أكمل المخطط اآلتي:  �

ثالثاً: أكمل خريطة المفاهيم اآلتية: �

نشاط: 
تكمن أهمية علم التصنيف في أنه يسهّل من عملية دراسة الكائنات الحية، ويرتبط تصنيف الكائنات الحية 
التعلم  في مصادر  ابحث  الصيدلة.  الطب وعلم  الزراعة وعلم  البيئة وعلم  كعلم  األُخر  العلوم  بالكثير من 

المتنوعة عن:
أهمية علم التصنيف.. 1
اعتماداً على تسلسل المراتب التصنيفية، ابحث في تصنيف حيوان أو نبات من بيئتك المحلية.. 2

التقويم النهائي
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أوالً: صل الصفات في العمود األول مع  المملكة المناسبة لها في العمود الثاني:  �

تقويم الوحدة الثانية

خلوية   جــدران  ذات  خالياها 
تحوي نواة  وعضيات، معظمها  
تتكاثر جنسياً،  تحتوي صانعات 
التركيب  بعملية  تقوم  ُخْضر 

الضوئي،  فهي ذاتية التغذية.

خلويـة  جـدران  ذات  خالياهـا 
تحـوي نـواة وعضيـات تتكاثر 

جنسـياً، غيـر ذاتيـة التغذيـة.

خـالياهــــا بســــيطة، عديمــة 
النواة لها جــدار خلوي تتكاثر 
ذاتيــة  الثنائــي،  باالنشــطار 

التغذية  أو غير ذاتية.

معظمها وحيدة الخلية، خالياها 
ذات نواة، وعضيات  تتكاثر ال 
جنسياً، وبعضها يتكاثر جنسياً 

ذاتية أو غير ذاتية التغذية.

خالياها ذات نــوى وعضيات، 
تتكاثــر جنســياً، غيــر ذاتيــة 

التغذية.

العمود الثانيالعمود األول
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ثانياً: صحح العبارات المغلوطة في كلٍّ مما يأتي:  �

أ-   تتحرك السوطيات مستخدمة عضيات تسمى أهداباً.

ب- المتحول من الهدبيات المعروفة.

ج-  يمكن للجراثيم أن تبقى حية وتحافظ على أنواعها من االنقراض في الظروف غير المالئمة.

د-   تعد المملكة مجموعة كبيرة من الصفوف التي تضم ماليين الكائنات الحية.

ثالثاً: اذكر مرضين لإلنسان تسببهما األوليات. �

رابعاً: قارن بين: �

أ- البدائيات والطالئعيات والفطريات من حيث: النواة - التغذية.

ب- الباراميسيوم  والتريبانوزوما من حيث: البيئة، أعضاء الحركة، الشعبة التي تنتمي إليها.

خامساً: ارسم خريطة مفاهيم موضحاً كيف ترتبط المفاهيم اآلتية معاً. �

ثم أضف كلمات الربط لتربط فيما بينها: 

)المشطورات، سوطيات، طالئعيات، جذريات األرجل، هدبيات، أوليات، األوغلينا، بذيريات، 
طحالب وحيدة الخلية، كالميدوموناس(.
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تصميم لوحات لتصنيف بعض الكائنات الحية

التقط بعض الحشرات غير المؤذية. ويمكنك استخدام شبكة خاصة لذلك، الحظ معالم كل واحدة بالعين . 1
المجردة أو بوساطة العدسة المكبرة. 

التي . 2 الحشرات  من  حشرة  مع  مغلق  وعاء  في  وضْعها  األسيتون،  من  بقليل  القطن  من  قطعة  بلل 
التقطتها، تموت الحشرة بعد قليل بتأثير الغاز )بخار األسيتون(.

عندما تتأكد من موت الحشرة امسكها بعناية وثبتها على لوحة خشبية ناعمة بغرز دبوس في جزئها . 3
األوسط.

اكتب على بطاقة: اسم الحشرة، مكان التقاطها، التاريخ، المميزات التي يمكنك مالحظتها عليها.. 4

الصق البطاقة تحت كل عينة.. 5

مشروع الوحدة الثانية



6
7

الحزازيات

السراخس

الجهاز اإلعاشي في النباتات 
البذرية – المجموع الجذري

المجموع الخضري – الساق

المجموع الخضري: األوراق

1

2

3

4

الطحالب

3

الوحدة الثالثة

حياة النباتات

5
النباتات البذرية
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الطحالب 1

مفهوم الطحالب. �

المقـارنــة بيـن أنـواع الطحـالب كثيـرات  �
الخاليا من حيث: اللون والبيئة.

بنية طحلب السبيروجيرا. �

أهمية الطحالب لإلنسان. �

دور الطحالب في البيئة. �

سأتعلم:
المفاهيم األساسية

الطحالب الحمر. �

الطحالب الخضر. �

الطحالب السمر. �

الجسيم الصانع األخضر. �
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تزداد أعداد البشر على األرض بنسبة أكبر من زيادة الغذاء، وتقول الدراسات أنه في عام 2050 سيكون 
هناك فرد جائع من بين أربعة أفراد؛ لذلك فكر العلماء بوضع حلول لهذه المشكلة )أي توفير غذاء للبشر( 

فاقترحوا أّن الطحالب ستكون غذاء المستقبل، فما هي الطحالب؟ 

أتأّمل الصورتين جيداً ثم أصف ما أشاهده. �
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أنا أعيش فــي المياه المالحة 
الدافئة أمتلك صبغة اليخضور 
ولكــن صبغتــي الغالبــة هي 

األحمر فمن أكون؟

أنا الطحالب ..............................

أنا أعيش فــي المياه المالحة 
والمياه العذبــة أمتلك صبغة 
ولكــن صبغتــي  اليخضــور 
الغالبة هي البنية أو السمراء 

فمن أكون؟

أنا الطحالب ..............................

أنا أعيش فــي المياه المالحة 
والميــاه العذبــة )بحيرات - 
أمتلــك صبغــة  مســتنقعات( 
وحيــدة هــي اليخضــور فمن 

أكون؟

أنا الطحالب ..............................

نشاط 1 

أتعرف أنواّع الطحالب، ثم أسميها إذا علمت أن تسمية الطحالب تعتمد على األصبغة الغالبة فيها.  �

 ؟  ما البيئة الطبيعية للطحالب؟ 
 ؟  ما الصباغ الذي يُكسب بعض الطحالب لونها األخضر؟ وما أهميته؟ 

 ؟  بعض الطحالب بألوان أَُخر، ما الذي يكسبها هذه األلوان؟
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نشاط 2 

أحاول الحصول على خيوط السبيروجيرا الخضر من مياه نهر أو بحيرة، ثم أدرس أحد الخيوط تحت  �
المجهر وأستنتج أنها تتركب من وحدات متشابهة هي الخاليا.

أالحظ الصور اآلتية وأقارن بينها وبين ما أشاهده تحت المجهر. �

تعلمت:

الطحالب  وتعد  التغذية  ذاتية  النوى  حقيقية  كائنات  هي  الخاليا  كثيرات  الطحالب 

الخضراء األصل الذي اشتقت منه النباتات.

خيوط طحلب السبيروجيرا

خيوط طحلب السبيروجيرا
بالتكبير الضعيف مجهرياً

خلية من طحلب السبيروجيرا
بالتكبير القوي مجهرياً
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أسطواني



دائري



مربع الشكل



مسدس الشكل



الجسيم الصانع 
األخضر

غير موجود فهي 
غيرية التغذية



موجود وله شكل 
بيضوي



موجود وله شكل 
حلزوني



موجود صغير 

 الحجم 



الفجوات

يوجد فجوة 
صغيرة



ال يوجد فجوات



الفجوة كبيرة تجعل 
الطحلب يطفو على 

سطح الماء



يوجد أكثر من 
ثالث فجوات



النواة
غير موجودة



يوجد نواة وحيدة 
مركزية



توجد النواة دون غشاء 
مثل البدائيات



يوجد عدد من 
النوى



من خالل اختياري لإلجابة ألّخص الصفات الخاصة لخلية طحلب السبيروجيرا: �

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

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

خلية
ت ال

كونا
م

خلية
ل ال

شك

أمأ الجدول من خالل مقارنة المحضر مع الصور الموجودة في الصفحة السابقة وأظلل الدائرة أسفل  �
اإلجابة الصحيحة:
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دور الطحالب في البيئة:

أقرأ المخطط اآلتي ألتعرف بعض فوائد الطحالب الغذائية )كطحلب السبيرولينا(: �

 أوالً: أعدد ثالثة من األغذية التي تحتوي كمية أكبر من فيتامين ب؟

ماذا أستنتج؟ ...........................................................................

كما  ب،  فيتامين  مثل  الفيتامينات  على  الحتوائه  السبيرولينا(  )كطحلب  التغذية  في  الطحالب  تفيد 
تحتوي على الحديد إضافة  لليود والكالسيوم والبروتين فتحافظ على صحة العظام لذلك تعد بعض 

أنواع الطحالب أفضل مصدر للغذاء والعالج.  
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زراعة الجراثيم

دواء

ثانياً: تدخل الطحالب في السلسلة الغذائية غذاًء للعوالق الحيوانية )مجهريات بحرية(.

ثالثاً: تدخل بعض الطحالب في صناعة األدوية واألسمدة وبعض األغذية )مثل المثلجات(، ويستخلص من 
الطحالب الحمر اآلغار )مادة هالمية سكرية(.

رابعاً: تزّود سفن الفضاء ببعض الطحالب، ما أهمية ذلك في رأي؟

صناعة األغذية
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أوالً: اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي:  �

يتراوح إنتاج الطحالب من األكسجين:. 1

أ- )50 % - 70 %(    ب- )20 % - 40 %(    حـ - )90 % - 100 %(    د- )10 % - 30 %(.

تعد الطحالب من:. 2

أ- المستهلكات األولية          ب- المفككات          حـ - المنتجات          د- المستهلكات الثانوية.

ثانياً: ما الصفات التي جعلت الطحالب تنتمي  إلى مملكة النباتات؟ �

ثالثاً: اكتب المصطلح العلمي الموافق لكلِّ من العبارات اآلتية:  �

نباتات ال زهرية ال وعائية تحوي الجسيم الصانع األخضر تنتج 70 % من األكسجين التي تنتجه . 1
نباتات األرض.   )..........................(

مادة هالمية سكرية تستخلص من بعض الطحالب الحمر.   )..........................(. 2

نوع من الطحالب يعد أفضل مصدر للغذاء والعالج.         )..........................(. 3

عضية في طحلب السبيروجيرا تجعله طافياً للحصول على طاقة الشمس.   )..........................( . 4

نباتات تزود بها سفن الفضاء للحصول على الغذاء واألكسجين.               )..........................(. 5

رابعاً: أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي: �

ال تنمو الطحالب في أعماق البحر.أ. 

الطحالب الحمر والبنية ذاتية التغذية.ب. 

ابحث أكثر:

فالطحالب  البيئي؛  التوازن  في  أهميتها  عن  فضالً  لألسماك،  أساسي  غذاء  مصدر  البحرية  الطحالب  تعد 
تراجع  إلى  يؤدي  اقتالعها،   في  اإلفراط  أّن  إال  السنتمترات،  وتكبر بعض  لتنمو  تقضي سنوات  البحرية 

نموها، ومنه هجرة األسماك الى مناطق أخر. 

الموضوع  � لهذا  السمكية، وسجل ملخصاً  الثروة  ذلك في  أثر  المختلفة عن  التعلم  ابحث في مصادر 
وناقش زمالءك تحت إشراف المدرس.

التقويم النهائي
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النباتات الالوعائية
)الحزازيات(

2

ما الحزازيات. �

اجراء دراســة عمليــة لحــزازة الفونـاريـا  �
)النبات العروسي(.

دور الحزازيات في البيئة. �

سأتعلم:
المفاهيم األساسية

الحزازة. �

 النبات العروسي. �

النبات البوغي. �

أشباه الجذور. �

أشباه السوق. �

أشباه األوراق. �

قدم. �

سويقة. �

محفظة بوغية. �

بوغة. �
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النشاط األول: تعّرف الحزازيات

حزازة الفوناريا نبات صغير، يعيش في البيئات الرطبة، وعلى 
الصخور، وعند مصبات المياه.

آخذ قليالً من تربة عليها نبات الفوناريا باستخدام ملقط، أعزل 
نباتاً واحداً منه وأضعه في وعاء شفاف يحتوي ماء، أصف ماذا 

أالحظ باستخدام مكبرة اليد؟

 ؟  هل يمتلك النبات أزهاراً؟
الناقلة  األوعية  إلى  يحتاج  فهل  جداً  صغير  النبات  حجم   ؟ 

إليصال الماء واألمالح المعدنية إلى مختلف أجزائه؟

هل تعلم؟

تتكاثر حــزازة الفوناريا بوســاطة 
األبــواغ الموجــودة فــي المحفظة 

البوغية فهو نبات ال زهري.

وضعــت يدك على صخــرة عليها بقــع خضر وصفر  �
فأحسست ببرودة وملمس يشبه الفرو، ماذا لمست؟

ومــا الفرو األخضــر الجميل الذي يغطي بعض ســطوح  �
الصخرة.

لنقم معاً ببعض األنشطة حتى نكتشف هذا النبات. �

النشاط الثاني: دراسة مقطع جاهز

لساق نبات فاصولياء وشبه ساق نبات الفوناريا

أدرس المقاطع اآلتية تحت المجهر الضوئي، وأقارن فيما بينها. �
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النشاط الرابع: األهمية البيئية للحزازيات

تحتوي على  � مناسبة  تربة  إلى صيدلية زراعية وحصل على عينة  فتوجه  لتسميد حديقته  يحتاج مجد 
حزازيات )تورب( ، وفي الطريق قابل صديقه نورس فقدم له عينة تربة من حديقة منزله التي ال تحوي 
حزازيات، عاد مجد إلى بيته وسّمد حديقته بنوعي العينات؛ فوضع في القسم األيسر التورب، ووضع 

في القسم األيمن التراب الذي أخذه من صديقه نورس.

القسم  � في  نمت  بينما  الحديقة  األيمن من  القسم  في  تنمو جيداً  لم  النباتات  أن  أسبوعين الحظ مجد  بعد 
األيسر... أفسر النتيجة التي حصل عليها مجد. 

     التفسير: .....................................................................

النشاط الثالث: دراسة أقسام النبات العروسي

)الجهاز اإلعاشي( وأقسام النبات البوغي 

خطوات النشاط:

1( أعزل نبات فوناريا ودراسته تحت المكبرة.

2( أسمي أقسام النبات العروسي وأقسام النبات البوغي. 

أقسام النبات العروسيأقسام النبات البوغي

ناقلة )أوعية لنقل النسغ  أالحظ: يحتوي مقطع ساق الفاصولياء أوعيةً 
الناقص »خشبية«، وأوعية لنقل النسغ الكامل »لحائية«(. أما مقطع شبه 

ساق نبات الفوناريا فنالحظ عدم وجود أوعية ناقلة.

تعلمت:

أقسام الجهاز اإلعاشي: أشباه جذور، 
أشباه سوق، أشباه أوراق.

حقيقة  جــذور  ليست  الجذور  أشباه 
ألنها ال تحوي أوعية ناقلة.

قدم، سويقة،  البوغي:  النبات  أقسام 
محفظة بوغية.

أستنتج:

حزازة الفوناريا نبات

ال زهري ال وعائي.
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أوالً: اختر اإلجابة الصحيحة في كلٍّ مّما يأتي: �

أشباه الجذور ليست جذوراً حقيقة ألنها:. 1

أ- ال تحوي أنسجة وعائية ناقلة.              ب- ال تفيد في التثبيت.

ج- تنقل الماء واألمالح المعدنية.             د- تدخر المواد الغذائية.

يُّصنف الفوناريا نبات:. 2

أ- وعائي.                                         ب- ال وعائي.

ج- ال زهري.                                    د- كل من ب و ج.

ثانياً: أعط تفسيراً علمياً لكلٍّ مّما يأتي:  �

أ- نبات الفوناريا ذاتي التغذية.

ب- تنمو حزازة الفوناريا على الصخور العارية الرطبة.

ابحث أكثر: 

يستخدم )االسفاغنوم(، وهو نوع من الحزازيات في صناعة الضمادات الطبية؛ لقدرته على امتصاص  �
الماء والسوائل واالحتفاط بها. ويضاف إلى التربة؛ لزيادة احتفاظها بالماء.

تحت  � فيه  زمالءك  وناقش  عنه  تقريراً  واكتب  الطحلب،  هذا  عن  المختلفة  التعلم  مصادر  في  ابحث 
إشراف المدرس.

التقويم النهائي
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السراخس 3

وصف السرخس على أنه نبات وعائي ال  �
زهري .

النبات  � وأجزاء  العروسي،  النبات  أجزاء 
البوغي.

دورة حياة السرخس. �
دور السراخس في البيئة .   �

سأتعلم:
المفاهيم األساسية

النبات العروسي. �

النبات البوغي. �

المشرة. �

جذمور. �

جذور عرضية. �

أوراق عكازية. �

أوراق بوغية. �

األرحام. �

المناطف. �

المستحاثي  السجل  في  السراخس  ظهور  أول  إن 
لم  الحالية  ــواع  األن لكن  سنة،  مليون   360 من 
تظهر إال من 145 مليون سنة تقريبا . ليس لدى 
بعضها  لكن  كبيرة،  اقتصادية  أهمية  السرخس 
التربة  لعالج  أو  للزينة  أو  لأكل  يجمع  أو  يزرع 
الملوثة، وهي تخضع لدراسات لقدرتها على إزالة 
دور  ولها  الهواء،  من  الكيميائية  الملوثات  بعض 

مهم في الطب والفنون.

ما الدور الذي قامت به السراخس قديماً؟  �

لماذا تعد السراخس من النباتات الالزهرية الوعائية؟ �

ما دور السراخس في البيئة؟ �
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دراسة نبات السرخس 

والوجه  � العلوّي  الوجه  أفحص  الزهور،  بائع  من  المفصصة  الخضر  السرخس  نبات  أوراق  أحضر 
السفلّي لهذه األوراق باستخدام المكبرة.

أسجل مالحظاتي. وأقارنها بالشكل المرفق ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:    �

 ؟  ماذا أالحظ على الوجه السفلي لألوراق؟
 ؟  أفتح إحدى الكتل التي توجد على الوجه السفلي للورقة، ماذا أالحظ؟ 

أدقق في الشكل أعاله وأتعرف أقسام النبات البوغي للسرخس، وأمأ الفراغات اآلتية: �

أوراق خضر كبيرة الحجم تسمى ................................. يوجد على سطحها السفلي كتل صفراء اللون . 1
بداخلها أكياس بوغية تحوي األبواغ.

أوراق خضر فتية لها شكل ....................................................... .. 2

تفرعات جذرية كثيرة  تُسّمى ................................................... . . 3

ساق أرضية مطمورة في التربة تُسّمى ................................. .. 4
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دور السراخس في البيئة  

السراخس نباتات ُخْضر فهي تقوم بعملية التركيب  �
الضوئي. ماذا ينتج عن ذلك؟ 

أجد أوراق السرخس عند بائعي الزهور. �

انتشرت السراخس في العصور القديمة على شكل  �
غابات شجرية، سميت بالغابات الفحمية، وشكلّت 

مصدراً للفحم الحجري الحالي.

أتتبع على الرسم دورة حياة نبات السرخس. �

 ؟  ماذا يوجد على الوجه السفلي للمشرة؟ ؟  ماذا نتج عن إنتاش البوغة؟
 ؟  هل توجد أزهاراً على النبات؟ أو بذوراً؟ ؟  ماذا يوجد بنهاية الوجه السفلي للمشرة؟ ما أهميتها؟

 ؟  بما أن للنبات جذوراً عرضية فهي تمتص الماء واألمالح المعدنية، فكيف تصعد  إلى األوراق؟

تعلمت:
نبات السرخس وعائي ال زهري. �

للســراخس دور في إنتاج غاز األكسجين  �
والفحم الحجري باإلضافة إلى استخدامها 
في الزينة. ويستخدم الجذمور المتحلل في 

تحسين التربة الزراعية.            
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أوالً: صل بين شكل النبات وأقسامه:  �

أقسـام النبات

جذمور

مناطف

أوراق بوغية

أوبار ماصة

أرحام

أوراق عكازية

جذور عرضية

ثانياً: ضع كلمة )صح( أو كلمة )غلط( في نهاية كل من العبارات  اآلتية: �

تتوضع المناطف واألرحام على الوجه العلوي للمشرة العروسية  لدى السرخس.. 1

تنتج المشرة من إنتاش البوغة في السرخس.. 2

يُسّمى الجزء المطمور في التربة من نبات السرخس بـالجذمور.. 3

تتوضع األكياس البوغية لدى السرخس على الوجه العلوي للورقة البوغية.. 4

ثالثاً: أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:  �

يعد نبات السرخس نباتاً وعائياً ال زهرياً.. 1

يزود السرخس الجو باألكسجين.. 2

ابحث أكثر:

ابحث أكثر في مصادر التعلم المختلفة في األهمية البيئية للسراخس، وفوائدها 
األمعاء  الديدان من  تعمل على طرد  الجذمور على زيوت  يحتوي  إذ  الطبية؛ 

وتستعمل جذوره بحالتها الطبيعية لمعالجة آالم الظهر والقدمين. 

الوجه السفلي للمشرة
النبات البوغي)النبات العتروسي(

التقويم النهائي
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النباتات البذرية
)الزهرية(

4

مفهوم عاريات البذور ومغلفات البذور. �

المقارنة بين أحاديات الفلقة وثنائيات الفلقة  �
وإعطاء أمثلة عن كل منهما. 

سأتعلم:
المفاهيم األساسية

عاريات البذور. �

مغلفات البذور. �

أحاديات الفلقة. �

ثنائيات الفلقة. �

هل تمتلك هذه النباتات أزهاراً؟ �

كيف تبدو األزهار في نبات الصنوبر؟ �

من أين تشكلت الثمار؟  �

اقترح تسميةً لهذه النباتات؟  �
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النشاط )1(: عاريات البذور ومغلفات البذور

أالحظ الشكل وأقارن بين عاريات البذور ومغلفات البذور من حيث:  �

أقسام الزهرة، شكل المبيض )مغلق - مفتوح(، توّضع البذيرة في الزهرة. 

 

مغلفات البذورعاريات البذور

............................................................................أقسام الزهرة

............................................................................شكل المبيض

............................................................................توضع البذيرة في الزهرة

تعلمت:

النباتات عاريات البذور سميت بهذا االسم ألن المبيض عندها مفتوح والبذيرات 
عارية، أما مغلفات البذور فالمبيض عندها مغلق والبذيرات بداخله.

مقطع طولي في المخروط المؤنث الفتي 
في الصنوبر

الزهرة في مغلفات البذور
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ثنائيات الفلقةأحاديات الفلقة

النشاط )2(: أقسام مغلفات البذور

تقسم مغلفات البذور إلى قسمين:  �

أجزاء الزهرة

من مضاعفات

العدد ثالثة

عصيبات الورقة 

متوازية

فلقة واحدة

توزع الحزم

الوعائية مبعثر

داخل الساق

توزع الحزم

الوعائية منتظم

فلقتين

عصيبات الورقة 

متشابكة

أجزاء الزهرة من 

مضاعفات الخمسة

أو األربعة 
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دراسة عملية لمجموعة نباتات: 

أجمع عينات أو صوراً لنباتات تمتلك الصفات اآلتية:  �

عينة )1(: أزهار لنباتات تمتلك بتالت )عددها ثالثة أو مضاعفات العدد ثالثة(.  �

عينة )2(: أزهار لنباتات تمتلك بتالت )عددها أربعة أو خمسة أو مضاعفات العدد خمسة(. �

عينة )3(: أوراق نباتية ذات عروق )ُعصيبات( متوازية.  �

عينة )4(: أوراق نباتية ذات عصيبات متشابكة.  �

عينة )5(: بذور نباتية ذات فلقة واحدة مثل بذور القمح أو الذرة أو الرز.  �

عينة )6(: بذور ذات فلقتين مثل بذور الفول أو الفاصولياء.  �

عينة )7( : محضر جاهز لمقطع عرضي في ساق نباتات أحاديات الفلقة.  �

عينة )8(: محضرجاهز لمقطع عرضي في ساق نباتات ثنائيات الفلقة. �

بعد أن أتم الدراسة العملية أكمل الجدول اآلتي:  �

نباتات ثنائيات الفلقةنباتات أحاديات الفلقة

عدد الفلقات في البذرة

عدد البتالت في الزهرة

توزع عصيبات الورقة

توزع الحزم الوعائية
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أوالً: أكمل الفراغات اآلتية بالمفاهيم العلمية المناسبة:  �

تقسم النباتات البذرية )الزهرية( إلى مغلفات البذور مثل )............................( و)............................(  �
مثل الصنوبر.

القمح،  � نبات  مثل   )............................( إلى  الرشيم  فلقات  عدد  حسب  البذور  مغلفات  تصنّف 
و)............................( مثل نبات الفول. 

 ثانياً: اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي:  �

تصنف أحاديات الفلقة حسب: . 1

        أ- أقسام الرشيم                                  ب- شكل البذور

     جـ - عدد فلقات الرشيم                             د- األوراق. 

صفة تمتاز بها النباتات ثنائيات الفلقة:. 1

أ- عصيبات الورقة متوازية.

ب- عدد أجزاء الزهرة من مضاعفات األربعة أو الخمسة.

جـ - توزع الحزم الوعائية غير منتظم.

د- عدد أجزاء الزهرة ثالثة أو من مضاعفات العدد ثالثة.

ثالثاً: أسمي خمسة نباتات بذرية )زهرية( من بيئتي المحلية. �

التقويم النهائي
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نشاط: 

صمم لوحة تصنيفية للنباتات البذرية )الزهرية( من بذور لنباتات مختلفة من بيئتك المحلية مماثلة  �
للمخطط الموجود أدناه. 
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الجهاز اإلعاشي لدى
النباتات البذرية )الزهرية( 

5

أقسام الجهاز اإلعاشي لنبات بذري. �

أشكال الجذور والسوق واألوراق. �

استنتاج تكيفات الجـذور والسوق واألوراق  �
مع البيئة.

وظيفة كل قسم من أقسام الجهاز اإلعاشي. �

سأتعلم:
المفاهيم األساسية

المجموع الجذري. �

المجموع الخضري. �

الجذور االبتدائية. �

الجذور الثانوية. �

الجذور العرضية. �

للنباتــات روائح مختلفة، وأشــكال وحجوم  �
متعددة، وصفات متباينة. فيم تتشــابه جميع 

النباتات؟
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فحص الشكل الخارجي لنبات بذري )زهري(: 

المواد الالزمة: 

اإلمكان، عدسة مكبرة، ورقة  قدر  ثمار  أو  أزهار  به  وليكن  أو غيرها(  فول  أو  )فاصولياء  نبات زهري 
بيضاء. 

خطوات العمل: 

أنظف النبات برفق من التربة، ثم أضعه على الورقة. �

أفحص أقسام النبات بدقة، مستخدماً العدسة المكبرة. �

أستخدم المعلومات التي حصلت عليها بعد مالحظتي في إكمال الفراغات اآلتية:  �

يتكون النبات البذري من قسمين:

المجموع الجذري:  وهو األجزاء التي توجد تحت سطح التربة، ويُسّمى ................................................... .. 1

المجموع الخضري: وهي األجزاء التي تقع فوق سطح التربة. أذكر هذه األجزاء: . 2

.............................................................................. و............................................................................... .

 ؟   كيف يتثبت النبات في التربة؟ وكيف يحصل النبات على غذائه؟

نمو البذرة
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 :Root System )المجموع الجذري )الجذر

القسم النباتي الذي يعيش تحت سطح التربة. 

نشاط 

أحصــل على جــذر فتي من  �
خالل اســتنبات بــذور نبات 
المكبــرة  وأســتخدم  معيــن 

ألتعرف أقسام الجذر.

أقسام الجذر: )من األسفل  إلى األعلى(

القلنسوة: انتفاخ صغير يحمي الجذر من التمزق . 1
في أثناء تغلغله داخل التربة. 

منطقة النمو الجنينية: تنقسم خالياها باستمرار.. 2

منطقة االستطالة: تستطيل فيها الخاليا. . 3

منطقة األوبار الماصة: تمتص الماء واألمالح المعدنية.. 4

تُصنُّف الجذور حسب منشئها إلى ثالث مجموعات: 

�  Primary Roots  الجذور االبتدائية

تنمو غالباً من جذير الرشيم في البذرة، يوجد هذا النوع من الجذور في النباتات ذوات الفلقتين والنباتات 
العاريات البذور، ويتخذ هذا النوع من الجذور عدة أشكال تبعاً لطبيعة الجذر: 

الجذور اللحميةالجذور الوتدية

مخروطيمتكورمغزليوتدي )الفول(

أقسام الجذر النباتي
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� Secondary Roots  الجذور الثانوية

تنشأ من الجذر االبتدائي، وتمتاز بكونها أرفع وأقل  ثخناً 
من الجذر االبتدائي. 

�  Adventitious Roots الجذور العرضية

البطاطا الحلوةتنشأ من السوق أو من األوراق وتكون بأحد األشكال اآلتية: 

جذور ممصية
)نبات الحامول(

جذور هوائية
)نبات حبل المساكين(

جذور مساعدة
)نبات الذرة(

جذور ليفية
)نبات القمح(
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وظائف الجذور 

تقوم الجذور بوظائف عدة، وأستطيع استنتاج بعض هذه الوظائف بعد إجراء األنشطة اآلتية: 

نشاط )1( 

المواد الالزمة:  �

نبتة في أصيص به تربة )إن أمكن نبتة من حقل(. 

خطوات النشاط:  �

أمسك الساق بيدي وأحاول جذب النبتة إلى األعلى وإلى الجانبين. 

ماذا أالحظ؟ ............................................................................................................................. .

ماذا أستنتج؟ ........................................................................................................................... .

نشاط )2( 

المواد الالزمة:  �

نباتات عشبية، كأسان زجاجيّان، ماء، صبغة اليود، حبر أزرق، مشرط حاد، مناديل ورقية بيض أو قطع 
قطن. 

خطوات النشاط: �

أخلّص النباتين من التربة برفق وأنظفهما، وأحرص على سالمة الجذور، ثم أضع كل نبات في كأس . 1
زجاجية. 

أضيف كمية من الماء إلى كل كأس، ثم أقطع ساقي النباتين بالمشرط على ارتفاع )10 سم( تقريباً أعلى . 2
منطقة الجذور بحذٍر.

أضع المنديل األبيض أو قطعة القطن على منطقة القطع من الساق.. 3

ماذا أالحظ؟ ............................................................................................................................. .
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أضيف إلى إحدى الكأسين كمية من الحبر األزرق، وإلى األخرى كمية من صبغة اليود، واتركهما لمدة . 4
قليلة.

أضع منديالً جديداً، أو قطعة قطن على مكان القطع في الساق لكل نبات، وأكرر العملية كل )5 دقائق(.. 5

ماذا أالحظ؟ ............................................................................................................................. .

ماذا أستنتج؟ ........................................................................................................................... .

نشاط )3( 

المواد الالزمة:  �

نباتات )الجزر، الفجل، النعنع، الملوخية، أو أنواع أخر( ، مشرط أو سكين حادة.

  

خطوات النشاط: �

أفحص الشكل الخارجي للجذور المختلفة، وأحدد أوجه التشابه واالختالف فيما بينها. . 1

 أقطع الجذور بالمشرط، وتذوق السائل الذي يظهر مكان القطع.. 2

أضع فرضية:أقارن بين الجذور المختلفة وطعم المواد التي يختزنها الجذر.. 3

إذا  للنبـات  يحــدث  مـاذا 

أزيلـت جـذوره؟ تعلمت:  من أهم وظائف الجذر: 

يقوم بنقل النسغ الناقص باتجاه الساق. �
تقوم بعض الجذور بتخزين الغذاء، مثل الجزر. �
تدعم النبات وتثبته. �
للجذور وظيفة تكاثرية كما في البطاطا الحلوة. �
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تكيفات الجذور مع بيئتها:

 

هل يتشابه المجموع الجذري للنباتات المائية والمجموع الجذري للنباتات التي تعيش على اليابسة؟ بَم  �
أفسر ذلك؟ وما أهمية المجموع الجذري للنباتات المائية؟

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

في  � الصبار  لنبات  سطحية  جذور  وجود  أفسر 
الصحراء، وجذور عميقــة في معظـم النباتـات 

الصحراوية األخر.

. ......................................................................................
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هناك تالؤم بين تركيب الجذر والوظيفة التي يقوم بها، أكمل الجدول اآلتي: . 1

الوظيفةالتركيب

............................................................................األوبار الماصة

............................................................................
نقل النسغ الناقص إلى الساق، ونقل الغذاء 

الجاهز من الساق للجذر.

............................................................................منطقة االستطالة

أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي: . 2

تكون جذور نبات الصبار سطحية تتفرع قرب سطح التربة. أ. 

يزرع اإلنسان بعض النباتات طلباً للغذاء من جذورها. ب. 

أكمل خريطة المفاهيم اآلتية بالمفاهيم العلمية المناسبة: . 3

ابحث أكثر: 

ابحث: في مصادر التعلم المختلفة عن وظائف أخر للجذور، واحصر أكبر قدر ممكن من الوظائف، وسجلها 
في دفترك وناقش زمالءك  فيها بإشراف المدرس. 

التقويم النهائي

الجذور

الثانويةاالبتدائية

هوائيةلحمية
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المجموع الخضري 
)الساق( 

6

أشكال السوق.  �

تكيفات السوق مع بيئاتها.  �

المفاهيم األساسيةسأتعلم:

الساق المتخشبة. �
السوق الورقية. �
السوق العصيرية. �
السوق الشوكية. �
السوق الدرنية. �

السوق العشبية. �
السوق الملتفة. �
السوق الغاطسة. �
السوق الطافية. �
الجذمور. �

النباتات  � لمعظم  النباتية  السوق  أهمية  ما 
الوعائية؟ وكيف تكيفت السوق النباتية مع 

بيئتها؟
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ساق زاحفة

ساق ملتفة

ساق متسلقة

ساق قصبية ساق عشبيةساق منتصبة

البذرة  � ينمو من  الخضري،  للمجموع  الرئيس  المحور  الساق  يعد 
غالباً فوق سطح التربة يحمل األوراق والبراعم واألزهار والثمار. 

لنتذكر معاً من وظائف الساق:  �

1 ..........................................................................................................................

2 ..........................................................................................................................

3 ..........................................................................................................................

أشكال السوق:
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ساق ورقية )نبات الصفندر(

ساق درنية )نبات البطاطا(ساق شوكية )نبات العاقول(

ساق عصيرية )نبات الصبار(

نشاط

المواد الالزمة:

من  � وأفــرع  العشبية  السوق  من  مختلفة  أنــواع 
أغصان متخشبة. 

خطوات النشاط: 

أفحص الساق الغضة وأالحظ وجود عقد تفصل  �
بين مسافات قصيرة تُسّمى السُّالَميّات.

أقارن بين هذه الساق وأشكال السوق األخر. �

ماذا تالحظ؟ ............................................................................................................ .

تكيفات السوق مع البيئة:

تحورات السوق الهوائية أالحظ الصور اآلتية: �
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 ؟   لماذا تأخذ الساق الورقية شكالً يشبه الورقة؟ .................................................................................................... .
 ؟   لماذا تتحول السوق إلى أشواك في بعض النباتات الصحراوية، وبعضها اآلخر يأخذ شكل قرص؟

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

 ؟   بعض السوق تحورت إلى درنات كما في البطاطا من أجل .................................................................................. .

السوق األرضية 

األبصال
)الساق قرصية في قاعدة النبات(

الدرنات

الساق الترابية )الجذمور(
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الحلقات السنوية ومعرفة عمر الشجرة: 

نشاط

أحضر عدداً من قطع سوق نباتات مختلفة.  �

األوعية  � تكون  عن  الناتجة  السنوية  الحلقات  بعد  أقوم 
الخشبية الناقلة. 

أحدد عمر هذه األشجار من خالل عدد الحلقات الثخينة أو الرفيعة؛ إذ تتميز األوعية المتكونة في فصل  �
الربيع بكبر خالياها فاتحة اللون. والحلقات المتكونة في فصل الصيف ضيقة وغامقة اللون. 

 ؟   ما عدد الحلقات السنوية في الشكل المجاور؟ ............................................................................... .
 ؟   ما عمر الشجرة؟ ............................................................................... .

السوق المائية 

السوق الطافيةالسوق الغاطسة
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أجب عن السؤالين اآلتيين: �

تكون السوق الغاطسة للنباتات المائية رفيعة ولينة. لماذا في رأيك؟. 1

لماذا تختلف أشكال السوق من نبات آلخر؟. 2

نشاط: 

تعد زراعة النباتات المتسلقة من أفضل الطرائق التي توفر للحيوانات أماكن آمنة لالختباء، وتعطي  �
جمالية للجدران المملة. لنعمل على تأمين الدعم للنباتات المتسلقة:

الثمن،  � المعدني الرخيص  بالشبك  الثمن، ويمكن االستعاضة عنه  الشبك الخشبي جيد جداً، لكنه غالي 
ثبته على بعد سنتيمترات قليلة من الجدار. وبذلك سيتشكل ظل خلف األوراق ومنطقة آمنة تكون مألوفة 

لكثير من الحيوانات.

ضع بضع قطع خشبية على شكل ساللم ومسطحات بين الجدار والنباتات المتسلقة، وهذه تساعد بدعم  �
العديد من األنواع.

نوع آخر أقل كلفة، يكون بتثبيت خيوط على الحائط تكون قريبة من قاعدة النبات، وباتجاه أعلى الحائط. �

التقويم النهائي
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المجموع الخضري
)األوراق( 

7

أقسام الورقة. �

تّصنيف األوراق. �

استنتاج أهمية األوراق الُخْضر. �

المفاهيم األساسيةسأتعلم:

العصيبات. �
قرص الورقة. �
البرعم اإلبطي. �
عنق الورقة. �

غمد الورقة. �
المحاليق. �
أوراق شوكية. �

تشكل األوراق غذاًء لمعظم للكائنات الحية، ما  �
العملية التي تقوم بها لتصنع غذاءها بنفسها؟ 

الوظائف  � بيئتها؟ وما  األوراق مع  تكيفت  كيف 
التي تقوم بها األورق ؟  
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اجـمــع عيـنـات مـن أوراق النبـاتـات 
تؤذي  أن  دون  بيئتك  في  المتوافرة 

النباتات والحظ أقسام الورق.

أتذكر: من أهم وظائف األوراق:

1 .. .......................................

2 ..  .......................................
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خطوات النشاط:

أفحص إحدى األوراق. �

أقارن بين أشكال قرص األوراق المختلفة.  �

أسماء  � أعــاله،  الصور  من  مستفيداً  اآلتي  الجدول  في  أرتب 
النباتات التي تمتلك األوراق المختلفة حسب شكل قرص الورقة.

األوراق: هي األجزاء الخضر من النبات التي تُحمل على السوق أو الفروع.

نشاط

المواد الالزمة: مجموعة كبيرة من أوراق مختلفة من المزارع أو من البيئة المحلية.

شكل قرص الورقةالنبات

بسيطة قلبية

بسيطة سهمية

بسيطة إبرية

بسيطة قرصية

بسيطة بيضوية

بسيطة شريطية

مركبة ريشية

مركبة كفية

الجوز

الملوخية

الخبيزة

النفل

سهم الماء
الصنوبر

الذرة

المشمش
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نشاط

المواد الالزمة: مجموعة كبيرة من أوراق مختلفة من المزارع أو من البيئة المحلية.

أرتب األوراق حسب حافة قرص الورقة                                       أرتب األوراق حسب شكل عصيبات الورقة

حافة قرص الورقةالنبات

متعرجة

مفصصة

مسننة

تامة

 الليمون

 القفص
      الصدري

 البلوط

 البتوال

 السبانخ

السوسن

 النعنع

 البصل

شكل العصيباتالنبات

متوازية

متشابكة

متوازية

متشابكة

الورقة عريضة 
والعصيبات متشابكة في 

ثنائيات الفلقة، والورقة ضيقة 
والعصيبات متوازية في 

أحاديات الفلقة.
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تحورات األوراق للتكيف مع البيئة:

كيـف تتحـور األوراق وتغير شـكلها 
للتكيـف مـع بيئتها؟ 

نبات خناق الذباب

نبات الدرويسيرا

نبات الجرة

تحورت أوراق هــذه

النباتات لتؤدي وظيفة التغذي

تصبح أشواك كنبات الصبار 
لتقليل النتح

تتحور لمحاليق لتساعد على 
التسلق كما في اللبالب

تصبح حراشف لتخزين الغذاء 
مثل البصل

هل تعلم؟

أن بعض األوراق تتحول إلى أشواك إلبعاد 
أي حيوان يحاول أكلها أو المساس بها. 

وأن أوراقاً أخر تحورت إلى محاليق في 
الضعيفة.  السوق  ذوات  النباتات  بعض 
وهي حين تعجز عن النهوض بنفسها في 
التي  الحوالق  على  تعتمد  رأسي،  وضع 

تتسلق دعامات.
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أكمل الفراغات اآلتية بالمفاهيم العلمية المناسبة: . 1

تُّصنف األوراق حسب شكل قرص الورقة إلى ............................................. و............................................. . �

من فوائد األوراق للنبات أنها تعطيه اللون األخضر، وتقوم بعملية ........................................................... . �

أكمل الجدول اآلتي في المقارنة بين أوراق نباتات ذوات الفلقة الواحدة، ونباتات ذوات الفلقتين: . 2

ورقة نبات ذو فلقتينورقة نبات ذو فلقة واحدةوجه المقارنة

.............................................تحيط بالساق لتكون غمداًالقاعدة )نقطة اتصال الورقة بالساق(

يوجد...........................................المعالق )يصل بين القاعدة وقرص الورقة( 

.............................................متوازيةتوزع العصيبات في الورقة 

أكمل المخطط اآلتي بالمفاهيم العلمية المناسبة: . 3

 النباتات

..................................نباتات بذرية

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

 النباتات الالوعائية ..............................................

التقويم النهائي
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اجمع أوراقاً نباتية وصنفها حسب حافة الورقة كما في الشكل، وسجل اسم النبات.. 4

المالحظة وتسجيل البيانات: 

العينة
مكان 

الجمع

تاريخ 

الجمع

الصفات الشكلية للورقة النباتية 
الفوائد 
الطبية     
للورقة

شكل الُعصيباتشكل قرص الورقةشكل حافة القرص

متوازيةمتفرعةمركبةبسيطةتامةمسننةمفصصةمتعرجة

ريشيةكفية

1

2

3

4

أعط تفسيراً: ال يصنع الصقيع األلوان الزاهية لألوراق في الخريف. 
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نشاط: 

اجمع األوراق المتساقطة من حديقة مدرستك أو حديقة منزلك أو من بيئتك المحلية واصنع نموذجاً  �
فنياً تزين به منزلك أو صفك.
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أوالً: أجب بكلمة )صح( للعبارة الصحيحة وعبارة )غلط( للعبارة المغلوطة فيها: �

الساق في نبات البطاطا درنية.. 1

قد تكون الجذور عميقة في البيئة الصحراوية.. 2

البرعم اإلبطي يوجد في إبط الورقة ويقوم بحمل قرص الورقة.  . 3

يعد الفوناريا نبات وعائياً ال زهرياً.. 4

ثانياً: ضع المصطلح العلمي المناسب لكل من العبارات اآلتية:  �

ساق تختزن مواد غذائية سكرية.                                                           ).................................(. 1

نبات يحمل أوراقاً حرشفية.                                                                 ).................................(. 2

تعد النباتات األولى التي تنمو على الصخور العارية.                                   ).................................(. 3

قسم مسطح من الورقة يقوم بالدور األكبر في عملية التركيب الضوئي.          ).................................(. 4

طحلب يحتوي على نسبة عالية من الحديد وفيتامين )ب(.                             )..................................(. 5

ثالثاً: اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي: �

انتفاخ في قمة الجذر يحميه من التمزق في أثناء نموه في التربة:. 1

أ- البرعم اإلبطي       ب- الوبرة الماصة    حـ - القلنسوة                    د- منطقة النمو.

تعد السبيروجيرا من الطحالب:. 2

أ- السمر                ب- الحمر                حـ - البنية                       د- الخضر. 

تكون الساق في نبات الصفندر:. 3

أ- شوكية                ب- ورقية               حـ - عصيرية                   د- قرصية.

تصنف مغلفات البذور حسب:. 4

أ- أقسام الرشيم        ب- شكل البذور        حـ - عدد فلقات الرشيم        د- حسب شكل األوراق.

تحمل عاريات البذور أعضاء تكاثر تتمثل بـ: . 5

أ- الجذمور             ب- المخاريط           حـ - الفجوة                      د- المشرة .

تقويم الوحدة الثالثة
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رابعاً: أكمل المخطط اآلتي بالمفهوم العلمي المناسب: �

خامساً: قارن بين:  �

طحلب الفوناريا والسرخس من حيث: أقسام كل من النبات العروسي - أقسام النبات البوغي.  �

الجذور االبتدائية والجذور العرضية من حيث: المنشأ. �

سادساً: اقرأ الخط البياني المجاور، ثم عدد ثالثة أغذية غنية بعنصر الحديد مصدراً غذائياً. �

سابعاً: تشغل البحار 70 % من سطح األرض ومعظم الطحالب مائية، ما إنتاج الطحالب من األكسجين   �
بالنسبة إلى جميع نباتات األرض المنتجة لأكسجين في رأيك؟

نباتات وعائيةنباتات .....................

..................................الفوناريا

 نباتات ال بذرية ..............................................

المملكة النباتية
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كيف تنجز معشبة؟ 

لكي تحافظ على أوراق النباتات أو بعض النباتات 
العشبية بكاملها، اتبع ما يلي:

اجمــع نباتــات أوراق مختلفــة مــن النباتات، . 1
ونظفها جيداً. 

ابحــث فــي أحــد المراجــع عن اســم كل من . 2
النباتات المراد حفظها.

انشر النباتات باحتياط بين أوراق الجرائد القديمة، وضعها بين قطعتين من الورق المقوى. . 3

ضع ثقالً فوقها )قطعة خشبية ثقيلة،  قاموس، كتب، ....( . 4

خذ بطاقة وسجل عليها المعلومات اآلتية: اسم النبات، مكان االلتقاط، تاريخ االلتقاط، اسمك.. 5

بعد )15 يوم( أخرج النبات ستجده جافاً، ضعه فوق ورقة بيضاء، وثبته بوساطة شريط الصق. ثم ثبت . 6
البطاقة في الجزء السفلي من الورقة. 

مشروع الوحدة الثالثة



الصحة والمرض

الفيروسات

المناعة

اللقاحات

الوحدة الرابعة

الصحة

4 1

2
3

4
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الصحة والمرض 1

مفهوم الصحة. �

التمييز بيــن مجموعة مــن األمراض من  �
حيث العامل المسبب و األعراض وطرائق 

انتقال المرض.

اســتنتاج اإلجراءات الوقائيــة التي ينبغي  �
مراعاتها للحفاظ على سالمة أجسامنا.

سأتعلم:
المفاهيم األساسية

الصحة الجسدية. �

الصحة العقلية. �

الصحة النفسية. �

الصحة االجتماعية. �

مــا العوامل المســببة لأمــراض في رأيك؟  �
وما اإلجراءات التي ينبغي مراعاتها للحفاظ 

على سالمة أجسامنا؟
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النشاط األول:  الصحة وجوانبها

»العقل السليم في الجسم السليم«، فالصحة يجب أن تكون شاملةً لجميَع الجوانب الجسدية والعقلية  �
والنفسية واالجتماعية.

التقدم �� سبقت  التي  المدة  في 
لالمتحان أصيب مراد بتعب عام.  

فزار الطبيب بصحبة والده خالل ��
المراجعة الدورية للطبيب.

وسأله �� أوالً  مراد  الطبيب  فحص 
طبيعة  عن  األسئلة  من  مجموعة 
حالة  الطبيب  فشّخص  غذائه، 
إنما  دواًء؛  له  يصف  ولم  مراد، 

طلب منه أن يستريح ويقلل من شعور الخوف والقلق من االمتحان ويكثر من تناول الفواكه 
والخضار لكي ال يتعرض جسمه للتعب، فصحته النفسية والعقلية تؤثر في صحته الجسدية. 

حان دور الوالد وفحصه الطبيب وطلب منه االستمرار بتناول أدويته المعتادة للحفاظ على ��
صحة جهازه العصبي.

 ؟   ما الجانب الصحي الذي شخص لكل من مراد ووالده. في رأيك؟
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المطلوب:

أنسب كل جانب من جوانب الصحة إلى الحالة المناسبة له مستعيناً بالمثال المحلول:. 1

كيف تتحقق؟ما تعريفها؟جوانب الصحة

الصحة الجسدية
هــي ســالمة اإلنســان من 
الناحيــة العاطفية والعقلية 

واالجتماعية.

تحتــاج أن تكــون لك 
آرائك وفَِكرك الخاصة 
التي تساندها وأن  بك 
تنظر إلى نفسك نظرة 

إيجابية.

الصحة العقلية

أعضاء  جميع  سالمة  هي 
عضو  كــل  وقــيــام  الجسم 
أكمل  على  وظيفته  ــإداء  ب

وجه.

من  تحب  أن  تحتاج 
وتساعدهم  حولك، 
إيذائهم،  عن  وتبتعد 
بناء  في  وتسهم 

المجتمع وتطويره.

الصحة النفسية
أسرتك  مــع  انسجام  هــي 

وزمالئك ومجتمعك.

جيدة،  تغذية  يتطلب 
تمارين  مناسباً،  وزناً 

هادفة وراحة كافية.

الصحة 
االجتماعية

األفـكار  صحـة  هـي 
واالعتقـادات  والتصرفـات 
والمنطقيـة فـي التصرفات.

تشــعر  أن  تحتــاج 
وكل  والسعادة  بالحب 
المبهجة  األحاســيس 
الســعادة  تمنحك  التي 

مع نفسك واآلخرين.

ما التعريف الذي أجده مناسباً أكثر لـ: "الصحة"؟. 2

......................................................................................................................
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النشاط الثاني: تصنيف األمراض بحسب العامل المسبب واألعراض

أقرأ النشرات الطبية ثم أجيب عن األسئلة: �

صنف هذه األمراض حسب عاملها الممرض:. 1

     )جرثومي - فيروسي - طفيليات خارجية - طفيليات داخلية(.

االصابة بعدوى
)Ameba( )أولي )المتحول الزحاري

سببه سوطي أولي ينتقَل هذا الطفيلي عن طريق 
لدغة أنثى حشرة ذبابة الرمل

اللشمانيا

سببه سوطي أولي ينتقَل هذا الطفيلي عن 
طريق لدغة أنثى حشرة ذبابة الرمل

أعراضه: التهاب واضطراب في 
األمعاء، إسهال دموي حاد غالبا 
تقيؤات  غثيان،  حّمى،  ترافقه 
عن  ناتجة  دورية  بطن  وآالم 

تشنجات في األمعاء.

الزحار

أعراضه:  الكوليرا

اإلصابة بعدوى جرثومة الكوليرا

أعراضــه: بقع متقرحة على 
الجلد يصل قطر الواحد منها 
إلى بضعة سنتيمترات، وتدوم 
ألشهر طويلة على الرغم من 

العالجات المختلفة.
يبــدأ المــرض بظهــور حبة 
صغيــرة حمــراء اللــون في 

الجلد.

أعراضه: ضعف عضلي عام ...
شلل

األطفال

اللشمانيا
الجلدية

اإلصابة بفيروس شلل األطفال

جرثومة الكوليرا
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أتتبع المخطط اآلتي:. 2

أجيب عن األسئلة االتية: �

ما عدد الكائنات التي يضيف فيها سوطي الليشمانيا؟أ. 

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

كيف تتم العدوى بهذا المرض؟ب. 

. ..................................................................................................................
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النشاط الثالث: انتقال األمراض

يمكن أن ينتقل من شخص آلخر عن طريق:
تلوث المياه والطعام بفضالت شخص مصاب. �
ينتقـل أيضـاً بمالمســة المصـابيـن مباشرة. �
عدم أخذ اللقاح المناسب. �

شلل األطفال

يمكن أن ينتقل من شــخص آلخر عن طريق تلوث 
الميــاه والطعام بفضالت شــخص مصــاب، وينتقل 

أيضاً بمالمسة المصابين مباشرة.

الكوليرا

تناول مياه الشرب الملوثة. �

 تناول الخضار والفواكه غير المغسولة جيداً. �

تعرض الغذاء للغبار والحشرات وتناول األغذية المكشوفة. �

الزحار
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أستعين بالبطاقات السابقة »طرائق انتقال عدوى األمراض« وأستنتج كيف أحمي نفسي من اإلصابة  �
باألمراض من خالل كتابة قائمة من التعليمات؟

تعليمات الوقاية من األمراض
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أوالً: ما المقصود بكل من: الصحة الجسدية - الصحة العقلية. �

ثانياً: امأ الجدول اآلتي: �

طرق الوقايةأعراضعامله المسببالمرض

؟؟الكوليرا

؟
سوطي تنقله
ذبابة الرمل

؟؟
إصابة عضالت الجسم 

بضعف شديد
لقاح ضد المرض

؟؟
التهاب األمعاء 
واإلسهال الدموي

؟

ابحث أكثر:

الصحة تمّكن اإلنسان من العيش بحياة طبيعية، وتّمكنه من االستمتاع في حياته، فال بّد لإلنسان أن يحافظ 
على صّحته، وذلك باالبتعاد عن المؤثّرات التي تسبّب الضرر واألذى لصحته، كالحّر والبرد، وإهمال القيام 

بالوسائل الوقائية من العديد من األمراض واآلفات.

ابحث في مصادر التعلم المختلفة عن أهمية الرياضة في المحافظة على صحة اإلنسان. �

التقويم النهائي
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الفيروسات 2

مفهوم الفيروس.  �

البنى األساسية للفيروسات.  �

بعض األمراض الفيروسية. �

طريقة تكاثر الفيروسات. �

سأتعلم:
المفاهيم األساسية

الفيروسات. �

غالف بروتيني. �

المادة الوراثية. �

أين توجد الفيروسات؟ �

أضارة الفيروسات أم نافعة؟ �



125

اكتشــف العالم أولف ماير عام 1883 مصادفة عند اجرائه بحوثاً على فسيفســاء نبات التبغ بوجود دقائق 
مسببة للمرض أصغر بكثير من الجراثيم  سميت فيما بعد بالفيروسات. فما الفيروسات؟ وما بنيتها؟

بعض األمراض التي تسببها الفيروسات:
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من خالل الصور أعاله أستنتج العالقة بين الفيروس والكائنات الحية )إنسان، نبات، حيوان(. �

أذكر أكثر األمراض الفيروسية المنتشرة في بيئتي المحلية؟ �
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الحظ بينة الفيروسات اآلتية:  �

تعلمت:

رؤيتها  يمكن  جداً،  صغيرة  متطفلة،  خلوية  ال  بُنى  الفيروسات 
بالمجاهر اإللكترونية.

 ؟   هل هناك شكل واحد للفيروسات؟ 
 ؟   أدقق جيداً في األشكال أعاله وأالحظ البنى المشتركة. 

 ؟   هل أالحظ وجود غشاء هيولي أو نواة أو عضيات خلوية؟
 ؟   كيف أفسر أن الفيروسات بنى ال خلوية؟
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أالحظ الشكل المجاور الذي يبين مراحل تكاثر فيروس آكل الجراثيم داخل جرثومة العصية الكولونية  �
وأجيب عن األسئلة اآلتية:

المرحلة األولى )االلتصاق(: أالحظ اقتراب . 1
والتصاق فيروس آكل الجراثيم من الجرثوم.

من . 2 جزء  أّي  )الحقن(:  الثانية  المرحلة 
الفيروس دخل الخلية الجرثومية؟

حصل . 3 ماذا  )التضاعف(:  الثالثة  المرحلة 
الوراثية  والمادة  للفيروس  الوراثية  للمادة 

للجرثوم؟

األجزاء . 4 أعّدد  )التركيب(:  الرابعة  المرحلة 
الجديدة التي تشكلت داخل الجرثوم.

المرحلة الخامسة: في مرحلة التجميع أالحظ تجمع أجزاء الفيروس.. 5

في المرحلة السادسة )التحلل(: ماذا حصل للجرثوم بعد نسخ أنماط من الفيروس؟. 6

أثناء تصوير  � في  الحصول على نسخ  يمكن  كيف  أالحظ 
ورقة بآلة النسخ، تكون الصور متشابهة متعددة.

الجراثيم يستنسخ نفسه داخل جرثوم  كذلك فيروس آكل 
العصية القولونية. 

ما المسؤول عن نسخ فيروسات 
جديدة داخل الجرثوم؟
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أوالً: اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي:  �

تشترك الفيروسات بالبنيتين األساسيتين وهما: . 1

أ-    مادة وراثية ومادة سكرية.                                ب- المادة الوراثية والغالف البروتيني. 

ج-  الغالف البروتيني والمادة الوراثية والنواة.            د -  النواة والمادة الوراثية.

الذي يكسب الفيروس شكله الهندسي هي : . 2

 أ-  المادة الوراثية.                                              ب- الخيوط.

ج- الغالف البروتيني.                                          د-   المادة الوراثية والغالف البروتيني. 

البنية األساسية المسؤولة عن تشكيل جميع أجزاء الفيروس: . 3

أ-  المادة الوراثية .                                              ب- الغالف البروتيني.

ج- الخيوط .                                                      د-   الصفيحة القاعدية .

ثانياً: اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يأتي: �

بنى خلوية تأخر الكشف عنها لتأخر اختراع المجهر االلكتروني.. 1

البروتينية . 2 المادة  وتُّركب  للجرثوم  الوراثية  المادة  فيها  تفكك  الفيروس  تكاثر  مراحل  من  مرحلة 
والمكونات األخر للفيروس.

نشاط: 

فكر بطريقة تمّكنك من الحصول على تصميم مجسم آكل الجراثيم. 

التقويم النهائي
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المناعة 3

مفهوم المناعة. �

بعض عوامل المناعة الطبيعية . �

آلية تشكل المناعة المكتسبة. �

الخصائص الرئيسة للمناعة المكتسبة. �

سأتعلم:

مــاذا تعنــي كلمــة مناعــة؟ وما الفــرق بين  �
المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة؟

المفاهيم األساسية

المناعة. �

عوامل آلية. �

عوامل كيميائية. �

عوامل خلوية. �

المناعة الطبيعية. �

المناعة المكتسبة. �

الضد. �

مولد الضد.   �
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بعد مدة من اإلصابة بالرشح يتعافى جسمي من المرض دون تناول أدوية في كثير من األحيان؟ . 1

يكون اإلنسان منيعاً ضد كثير من األمراض التي تصيب الكائنات األَُخر مثل: مرض جدري البقر، ما . 2
سبب ذلك؟ 

تزور والدتي المركز الصحي بشكل دوري إلعطاء أخي الصغير اللقاحات الالزمة؟ ما أهمية ذلك؟. 3

داخل  � وجسيمات  وخاليا  أعضاء  بها  تقوم  التي  الحيوية  العمليات  من  منظومة  المناعي: هو  الجهاز 
أجسام الكائنات الحية بغرض حمايتها من األمراض والسموم والخاليا السرطانية والجسيمات الغريبة.

هذه المنظومة الحيوية تتعّرف مسببات المرض، مثل الجراثيم أو الفيروسات و تبيدها.  �

يميز جهاز المناعة السليم خاليا الجسم السليمة وأنسجته الحيوية من كائنات غريبة عنه تسبب المرض. �

النشاط األول: مفهوم المناعة

هذه التساؤالت كلها يُجيب عنها علم المناعة الذي يدرس 
آلية مقاومة الجسم لكل ما هو غريب عن خالياه. فما هي 

المناعة؟

المناعة: هي قدرة الجسم على مقاومة األمراض.
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النشاط الثاني: المناعة الطبيعية

ما العضو الذي يشبه سور القلعة الحصين في . 1
جسمي وما أهميته؟

إذا علمــُت أن كريات الــدم البيض تؤدي الدور . 2
الذي يؤديه الجنود في القلعة، فما وظيفتها في 

جسمي؟

النشاط الثالث: عوامل المناعة الطبيعية

أوالً: العوامل اآللية �

أُنعم النظر في هذه الصور وأجيب عن األسئلة اآلتية: �

أي من الحالتين يكون فيها الجسم محمياً ضد العوامل الممرضة الخارجية؟ ولماذا؟. 1

 ينصح األطباء بتعقيم الجروح وتغطيتها. أتحاور مع زمالئي في سبب ذلك.. 2

أفسر: يُعد الجلد خط الدفاع األول في الجسم. . 3
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لماذا يُنصح بالتنفس عن طريق األنف؟. 4

ما دور األغشية المخاطية في األنف والرغامى؟ . 5

أستنتج:

في عصارة المعدة يوجد حمض كلور الماء الذي يجعل  �
الوسط داخلها حمضياً ال يناسب تكاثر الجراثيم.

في  � يسهم  مما  الجراثيم  نمو  تثبط  مادة  الدمع  في  يوجد 
حماية العين من الجراثيم رغم تعرضها للهواء.

نسميها: »عوامل كيميائية«

أستنتج:

يشكل الجلد حاجزاً يمنع دخول الجراثيم إلى الجسم. �

 و تساعد األغشية المخاطية في األنف والرغامى  �

في طرد األجسام الغريبة.

نسميها: »عوامل آلية«

ثانياً:  العوامل الكيميائية

أُنعم النظر في هذه الصور وأجيب عن األسئلة اآلتية: �

 ؟  لماذا نضيف قليالً من حمض 
الخضـار  غسـل  عند  الخل 

الورقية )بقدونس - نعنع(؟

 ؟     لماذا تدمع العين عندما يدخل 
إليها جسم غريب )غبار(؟
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تعلمت:

 المناعة الطبيعية: المقاومة الموجودة في الجسم ضد جميع العوامل 
الممرضة، يمتلكها اإلنسان قبل الوالدة ويرثها من والديه، وهي مناعة 

ال تختص بنوع معين من الكائنات الحية الممرضة.

أستنتج:

تشكل كريات الدم البيضاء والسيما البلعمية القسم الفّعال في جهاز المناعة  �
للجراثيم  البلعميات  هذه  تتصدى  إذ  الجسم؛  عن  الدفاع  في  المتخصص 

والمواد الغريبة فتدمرها وتبطل مفعولها.

نسميها: »عوامل خلوية«

ثالثاً: العوامل الخلوية

ما مصير الجراثيم في الصورة وكيف تصدت لها هذه الخاليا؟ �
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النشاط الرابع: المناعة المكتسبة

أالحظ  الشكل المجاور: �

آلية تشّكل المناعة المكتسبة:

دخول العامل الغريب للجسم )مولد الضد(. . 1

تتأثر الكريات البيض البلعمية به، ما يدفعها للتكاثر والنشاط. . 2

تشكل الكريات البيض البلعمية )األضداد(، وتكون موافقة للجسم الغريب )مولد الضد(.. 3

تتفاعل األضداد مع مولدات الضد للقضاء عليها. . 4

بعض الكريات البيض البلعمية التي احتكت بمولد الضد تبقى في الجسم مدى الحياة أحياناً، تتذكر . 5
وتتعرف مولد الضد إذا دخل الجسم ثانيةً وتتصدى له. 

األضداد نوعية كل منها يؤثر في عامل غريب معين من دون غيره.. 6

تعلمت:

بعد  أو  بالمرض  اإلصابة  بعد  الفرد  يكتسبها  المكتسبة:  المناعة 
أخذ اللقاح.
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خصائص المناعة المكتسبة:

دخل جسمك مولد ضد )جسم غريب( له الشكل اآلتي:  �

فأي األضداد )1، 2، 3( قادر على االرتباط بمولد الضد والقضاء عليه؟ أفسر إجابتي. �

يرتبط بمولد الضد رقم: .................. . �

نطلق على الخصيصة )قفل - مفتاح( بــ النوعية. �

تعلمت:

 من خصائص المناعة المكتسبة: النوعية والذاكرة. 

تبقى بعض الكريات البيض في الجسم مدى الحياة وتتعرف مولّد الضد فور دخوله  �
الجسم مرة ثانية.

أفسر عدم اإلصابة بمرض الحصبة أو الجدري إال مرة واحدة في العمر.  �

...................................................................................................................................
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أوالً: ما المقصود بالمناعة الطبيعية، المناعة المكتسبة.  �

ثانياً: أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:  �

أ.   ال يصاب اإلنسان بالحصبة سوى مرة واحدة في حياته. 

ب.  يعد الجلد حاجزاً يمنع دخول الجراثيم إلى الجسم.

ابحث أكثر: 

أثبتت الدراسات أن أفضل العالجات التي تساعد على تسريع عملية الشفاء من األمراض هو الحفاظ على 
وزن الجسم السليم، مع توازن الغذاء والعمل والحياة، واالنخراط في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ابحث في مصادر التعلم المختلفة عن أفضل الوسائل لتقوية مناعة الجسم. �

التقويم النهائي
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اللقاحات 4

التمييز بين مفهومي اللقاح والمصل. �
طرائق أخذ اللقاح. �
المقارنــة بيــن اللقاحات الحيّــة واللقاحات غير  �

الّحية.
أهمية أخذ اللقاح. �
وصف المصل وطريقة تحضيره. �
المقارنة بين خصائص المناعة الفاعلة والمناعة  �

المنفعلة.

سأتعلم:

ما اللقاحات؟ وما أنواعها؟  �

ما المصل؟ وكيف نحصل عليه؟  �

لماذا أنا بحاجة إلى اللقاح؟ �

المفاهيم األساسية

اللقاح. �

المصل. �

االستمصال. �

اللقاحات الحيّة. �

اللقاحات غير الحيّة. �

الذيفان. �
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األصوات  أو  الجدري  أو  األطفال  شلل  أو  الحصبة  الناجمة عن مرض  التشّوهات  في  التفكير  مجرد  إن 
المرعبة التي تنبعث من األطفال الذين يصارعون إصابتهم بالشاهوق )السعال الديكي(،هذا التفكير كان 

يثير الذعر بين الناس، أما اآلن: لم يعد هناك من خوف؟ ترى كيف تمت السيطرة على تلك المشكلة؟

 إنها اللقاحات التي أثبتت أنها من أكثر الوسائل نجاحاً وإنقاذاً للحياة.

أنواع اللقاحات:

من خالل المخطط أدناه، أقارن بين اللقاح الحي واللقاح غير الحي: �

 أنواع اللقاحات

جراثيم ميتة تقتل
بتعرضها للحرارة، 
أو ببعض المواد 

الكيميائية

كميات قليلة جداً من 
فيروسات أو جراثيم 

حية

أمثلة

لقاح شلل األطفال
لقاح الجدري
لقاح الحصبة
لقاح السل

أمثلة

لقاح الكوليرا
لقاح الحمة التيفية 

أمثلة

لقاح الخناق
لقاح الكزاز

ذيافين )سموم( لجراثيم 
خفف من سميتها بالحرارة 
أو الفورمول تبقى محتفظة 
بخصيصة أنها مولد الضد

لقاحات غير حية لقاحات حية
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طرائق اخذ اللقاحات:

ما مبدأ اللقاح؟

احداث إصابة خفيفة في البدن، تؤدي إلى تنشيط جهاز المناعة في الجسم، فتقيه شر اإلصابة الشديدة. �

 ؟     كيف أفسر ارتفاع حرارة الجسم عند أخذ اللقاح؟

ما اللقاحات؟ مواد ممنّعة تستعمل للوقاية من األمراض.

عن طرق الفم )شلل األطفال(

الحقن العضلي )التهاب الكبد الثالثي(

الحقن تحت الجلد )السل(

أالحظ الصور وأجيب عن األسئلة: �

 ؟  ما أهمية إعطاء لقاح لألطفال؟
 ؟   عنـد إعطـاء الجسـم مولـد ضـد )جرثـوم أو فيروس( بشـكل 

مخفـف، هـل يصاب بالمرض؟ أفسـر؟

مـاذا أتوقـع لـو قمنـا بحقـن الجسـم بمولد ضـد وغير مخفف   ؟  
مباشرةً؟
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أالحظ الصور اآلتية وأجيب عن األسئلة: �

تعلمت:

عند اعطاء الجسم مولد ضد )جرثوم أو فيروس( بشكل مخفف، تقوم الكريات  �
البيض بإنتاج  أضداد موافقة لمولد الضد في الدم من دون حدوث مرض.

إذا تعرض الجسم لمهاجمة )الجرثوم أو الفيروس مستقبالً( فسوف يؤدي إلى  �
تفعيل جهاز المناعة وإنتاج أضداد تقضي على ذلك العامل الممرض.
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اللقاح  لسعة عقرب، هل يصلح  أو  أفعى  وللدغة  ساماً،  تناوله فطراً  نتيجة  لتسمم  إنسان  تعرض   ؟  عند 
إلسعافه؟

 ؟  في الحاالت السابقة قد تكون المادة السمية قاتلة لإلنسان، فما هو الحل؟
 ؟  في هذه الحاالت يقدم المصل المناسب، فما هو المصل؟

تتبع مراحل الحصول على المصل المضاد:

مبدأ االستمصال: حقن مصل أخذ من إنسان أو حيوان منّع سابقاً ضد مولد ضد معين في جسم إنسان  �
آخر مما يكسبه القدرة على التفاعل مع مولد الضد هذا.

المصل: سائل غني باألضداد اخذ من حيوان منّع سابقاً، يعطى للمصاب للشفاء السريع وللوقاية من  �
المرض.

نشاط:

)طفلين يتحاوران في المناعة الفاعلة والمناعة المنفعلة(. 

حال: لماذا يدك حمراء وتبدو متحسسة؟

نورس: كنا في رحلة وقد لسعني العقرب وقد أخذت المصل 
المضاد لسم العقرب. 

حال: سالمتك، لقد قرأت عن المصل وكيف يساعد في الشفاء 
السريع.
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نورس: لقد أخذت لقاحاتي كلها، وكنت أعتقد بأنني لن أصاب باألمراض. 

حال: اللقاحات نوعية، فكل لقاح يكسبنا مناعة ضد مرض معين. 

نورس: صحيح، منذ مدة أخذت لقاحاً ضد مرض الرشح ولم أصب، ولم تظهر أعراض التحسس مثل هذه.

حال: اللقاح والمصل يكسبان الجسم مناعة مكتسبة، تعال لنتعرف أقسام المناعة المكتسبة:

المناعة المنفعلةالمناعة الفعالةالمقارنة

طرائق اكتسابها
الجسم يصنعها بنفسه؛ إما بعد 
المرض، أو بعد أخـذ اللقاح 

)االستلقاح(

تؤخذ األضداد الجاهزة من دم 
كائن آخر ممنّع بشكل مصل 

)االستمصال(

قد تكون دائمة تستمر مدى الحياةمدة الفعالية
ال تدوم طويالً )أيام عدة - إلى 
أسابيع عدة(، ولكنها سريعة 

التأثير والفعالية

قد ينتج عنها مظاهر تحسسيةال توجد مظاهر تحسسيةتحسس الجسم لها

تفيد في الوقاية من المرضأهميتها
من أجل اإلسعاف والشفاء، كما 

تفيد في الوقاية من األمراض

مكلفةغير مكلفةكلفتها

مباشرة بعد المرضمن 5 إلى 14 يومالوقت الالزم
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البرنامج الوطني للتلقيح )لالطالع(

قامت وزارة الصحة بمجهود كبير لنشر برنامج وطني للتلقيح من أجل وقاية األطفال من األمراض، بما 
يضمن بناء جيل جديد معافى من األمراض.

اللقاح ضّد الّسل )ب. س. ج...( في الذراع األيسر.إثر الوالدة

لقاح أّول ضّد الخناق والكّزاز والّسعال الّديكي في الظهر + لقاح ضّد الّشلل.سّن 3 أشهر

لقاح ثان ضّد الّسعال الّديكي + الّشلل.سّن 4 أشهر

لقاح ثالث ضّد الّسعال الّديكي + الّشلل.سّن 6 أشهر

لقاح ضّد الحصبة.سّن 9 أشهر

إعادة التلقيح ضّد الحصبة.سّن 15 أشهر

إعادة التلقيح ضّد الخناق والكّزاز والّشلل والّسعال الّديكي.سّن 18 أشهر

إعادة التلقيح ضّد الخناق والكّزاز والّشلل والّسل.العاّم الّسادس

مالحظة: وضعت هذه الّروزنامة على سبيل المثال، لذلك يجب عدم التّرّدد في تلقيح طفل لم يقع تلفيحه 
في العمر المحّدد بها، كما أنّه ينبغي الحرص على التّلقيح في مواعيده وذلك في إطار الوقاية.
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أوالَ: صنف لقاحات األمراض اآلتية )حية أو غير حية(: �

الجدري، السل، الكوليرا، الخناق.

ثانياً: اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي : �

مواد ممنّعة تستعمل للوقاية من األمراض:. 1

أ - األمصال          ب - اللقاحات          ج - مولدات األضداد          د- األضداد

سائل غني باألضداد أُخذ من حيوان منّع سابقاً:. 2

أ -  اللقاح             ب - الدم                ج - المصل                      د- مولد الضد

أحد لقاحات األمراض اآلتية يؤخذ بطريق الفم:. 3

أ- السل                ب - الجدري           ج - شلل األطفال               د- التهاب الكبد

ثالثاً: قارن بين المناعة المكتسبة الفاعلة والمناعة المكتسبة المنفعلة من حيث: �

   طريقة اكتساب كل منهما، مدة الفعالية.

ابحث أكثر:

ال يزال تحضير اللقاحات قيد الدراسة للسيطرة على بعض األمراض. ابحث في مصادر التعلم المتنوعة عن 
بعض األمراض التي لم يوجد لقاح ضدها بعد.

التقويم النهائي
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أوالً: عدد العوامل المسببة لأمراض. �

ثانياً:  ما المقصود بكل مما يأتي: الذيافين، المناعة الطبيعية، الفيروسات، المصل.  �

ثالثاً: صحح الغلط في العبارات اآلتية من دون تغيير ما تحته خط: �

يعطى لقاح الكوليرا على شكل فيروسات أو جراثيم حية بكميات قليلة جداً. �

تعد المناعة الطبيعية مناعة خاصة ضد جميع العوامل الممرضة. �

تكون الفيروسات داخل الخاليا الحية قادرة على التغذي.  �

ينتج مرض شلل األطفال من نوع من الجراثيم.  �

رابعاً: اكتب المصطلح العلمي الموافق لكل من العبارات اآلتية:  �

مواد ممنّعة تستعمل للوقاية من األمراض. )............................(أ. 

 مناعة مكتسبة يقوم الجسم بصنعها بعد اإلصابة بالمرض أو بعد أخذ اللقاح. )............................(ب. 

مرض يسببه أحد األوليات من أعراضه ظهور حبة صغيرة حمراء اللون في الجلد، وتدوم ج. 
ألشهر طويلة على الرغم من العالجات المختلفة. )............................(

خامساً:  أكمل خريطة المفاهيم اآلتية:  �

تقويم الوحدة الرابعة

المناعة

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

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

من خصائصها من عواملها

تقسم إلى
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سادساً: أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي: �

الوسط داخل المعدة ال يناسب تكاثر الجراثيم لدى اإلنسان.أ. 

المناعة المكتسبة نوعية.ب. 

المناعة المكتسبة ضد مرض الجدري ال تصلح ضد مرض الحصبة لدى اإلنسان.ج. 

تعد الفيروسات بُنى ال خلوية.د. 

سابعاً: قارن بين الفيروسات والخاليا النباتية والخاليا الحيوانية مستخدماً الجدول اآلتي: �

أوجه المقارنة
وجود 
النواة

وجود 
العضيات

قدرتها على القيام 
بالوظائف الحيوية

متطفلة
إجبارياً

خلوها من 
اليخضور

فجواتها 
كبيرة

الفيروسات 

الخاليا النباتية

الخاليا الحيوانية
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 كيف تصمم نشرة طبية مدرسية؟

ابحث في المصادر عن األمراض اآلتية: التهاب الكبد - الجرب.  �

اجمع معلومات عن: العامل المسبب - األعراض - طرائق العدوى - طرائق الوقاية من المرض. �

استشر مدرسك للتأكد من صحة المعلومات التي حصلت عليها. �

صمم نشرة طبية حائطية أو بشكل كراس أو مطوية ورقية. �

الجسم  � الوقاية من األمراض لصحة  الصف وحاورهم في أهمية  النشرة على زمالئك في  وزع 
والمجتمع.

مشروع الوحدة الرابعة



التنظيمات 
األساسية

لألحياء

النظام البيئي

التوازن الحيوي

5

الوحدة الخامسة

البيئة

1

2
3
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التنظيمات األساسية لألحياء بدءاً من الخلية. �

التمييز بين كل من المفاهيم )الفرد - الجماعة  �
- المجمع الحيــوي - النظام البيئي - المحيط 

الحيوي(.

سأتعلم:

المفاهيم األساسية

الفرد. �

الجماعة. �

المجمع الحيوي. �

النظام البيئي. �

المحيط الحيوي. �

التنظيمات األساسية
لآلحياء

1
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عانى منصور الفالح من الفقر المدقع لعدة سنوات وفي أحد األيام  �
لمعت في ذهنه فكرة: »لماذا ال اشتري ديكاً ودجاجة وأكاثرهما 

حتى تُمأ المزرعة بالدجاج«

فذهب مســـرعاً إلى الســوق باع ما ادخره من محصــول القمح،  �
واشترى ديكاً ودجاجة وعاد إلى بيته وبنى لهما "قناً" جميالً مأله 

طعاماً وماء، وأخذ يعتني بهما.

تحتضن  � بها  فتفاجأ  البيض  الدجاجة  وضعت  أيام  وبعد 
دافئ  ربيعي  يوم  صباح  وفي  يوماً   21 وبعد  بيضها، 
جميلة  صفر  صيصان  منها  وخرج  البيوض  كل  فقست 
كبرت بسرعة ومألت الحقل ومن ثّم كثر عدد الدجاجات 
حتى أصبح لديه مزرعة تعج بمئات الدجاجات والديوك، 

وأصبح ثرياً ببيعه الدجاج والبيض. 

 ؟  أيـن موقـع الدجاجـات التي حصـل عليها الفالح في 
التنظيمات األساسية لأحياء؟

تعال نتعرف على التنظيمات األساسية لأحياء...

النشاط األول: التنظيمات األساسية لألحياء

أرتب العبارات اآلتية بدءاً من األصغر حتى األكبر:. 1

خلية عضلية - نسيج عضلي - عضو المعدة  /عضو المري/ عضو المعي - جهاز الهضم 

أفاعي،  الجبال )طيور، ماعز،  القرية - قرية في  - جسم اإلنسان - عائلة - عائالت في 

نباتات، صقور( - القرية بما تحويه من أحياء وماء وهواء وتربة وضوء - األماكن من 

الكرة األرضية التي تعيش في األحياء.

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

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

....................................................................................................................................................
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يمثــل الجــدول اآلتــي التنظيمــات األساســية لأحيــاء، أضــع أمــام كل مســتوى العبــارة المناســبة مــن . 2
السلســلة الســابقة:

مستويات 

التتابع

المنظومي

المحيط الحيوي

األنظمة البيئية

المجمعات الحيوية

الجماعات

األفراد 

األجهزة 

األعضاء 

النسج

الخاليا

أعطي مثاالً على التنظيمات األساسية.. 3
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النشاط الثاني: التمييز بين مستويات علم البيئة

خروف    قطيع    مزرعة تضم مكونات حية »أبقار، ماعز، دجاج، ثعلب ....«    مزرعة مكونات 
حية + مكونات غير حية »ماء، تربة، ضوء الشمس، هواء«    المحيط الحيوي.

ما الصفات التي جعلت من الخروف كائناً حياً؟. 1

ما العالقات التي تربط الخروف ببقية أفراد القطيع؟. 2

ما العالقات التي تربط الخروف ببقية الكائنات بالمزرعة )العشب - األبقار - ذئاب(؟. 3

ماذا يحصل في كل من الحاالت اآلتية:. 4

أ( إذا نقص الماء في المزرعة.

ب( إذا زاد عدد األبقار في المزرعة.

ما االحتياجات الالزم توفرها لتبقى الكائنات في هذه المزرعة على قيد الحياة؟. 5

إذا علمت أن مستويات التنظيمات الحية تأخذ التتابع اآلتي:. 6

أفراد  جماعات  مجمعات حيوية  أنظمة بيئية  محيط حيوي

طابق المستويات التنظيمية في المزرعة مع السلسلة السابقة.

.....................  .....................  .....................  .....................  .....................
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نظم معلوماتك:

أصل بين المفهوم والمستوى التنظيمي الذي يمثله مع المثال المناسب له: �

مثالاسم المستوىالمفهوم

الكائــن الــذي يســتطيع القيــام 
بالوظائــف الحيويــة »تنفــس - 

تغذيــة - تكاثــر«.

قطيع الغزالنالمجمع الحيوي

سرب الطيور

أو  نباتيـة  كائنـات  مجموعـة 
حيوانيـة تعيـش فـي بيئـة معينـة 
وزمـن معين وتعـود لنوع واحد 
قـادرة علـى التـزاوج فيمـا بينها 

وإعطـاء نسـل جديـد.

الجماعة 
دجاجة 

شجرة زيتون

التي  الحية  الكائنات  جماعات 
تعود ألنواع مختلفة وتعيش في 
وسط معين وتحت ظروف بيئية 
بينها عالقات  فيما  وتنشأ  معينة 
غذائية مختلفة »افتراس - تطفل 

- تعايش«.

الفرد
النباتات والحيوانات التي 

تعيش في الغابة

تحتـوي  الطبيعـة  مـن  منطقـة 
أحيـاء ومكونات غيـر حية تؤثر 
فـي بعضهـا البعـض بحيث ينتج 
عـن هـذا التأثيـر نظام متـوازن.

بركة ماء تحوي ماء وتربة المحيط الحيوي
ونباتات وبعض الحيوانات 

الجزء من كوكب األرض الذي 
تعيش فيه الكائنات الحية.

النظام البيئي
المحيطات واألنهار والسهول 

والغابات والصحراء
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التقويم النهائي

أكمل المخطط اآلتي بالمفاهيم العلمية المناسبة: . 1

أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:. 2

أ .  تعد غابة الفرنلق مجمعاً حيوياً.

ب. يعد المتحول الحر فرداً.

ج. تشكل مملكة النحل جماعة.

ابحث أكثر: 

يبرز دور اإلنسان في حماية البيئة من خالل العمل على نشر الوعي البيئي، وذلك لحب الكون والعالم وما فيه 
من مكونات غير حية وكائنات حية، والحرص على ضرورة التعاون بين األفراد لمواجهة األخطار الناجمة 

عن التلوث البيئي، األمر الذي يعود على الفرد والمجتمع والعالم بالفائدة والمنفعة.

ابحث في مصادر التعلم المختلفة عن الممارسات التي يجب أن يقوم بها اإلنسان لحماية البيئة.  �

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

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

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

..........................
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النظام البيئي 2

مكونات النظام البيئي، ودور كل منها. �

صنــع نمــوذج لسلســلة غذائيــة مكونــة من  �
مستويات عدة.

استنتاج مفهوم الشبكة الغذائية. �

المقارنة بين السلسلة الغذائية والشبكة الغذائية. �

سأتعلم:
المفاهيم األساسية

السلسلة الغذائية. �

النظام البيئي. �

األحياء المنتجة. �

األحياء المستهلكة. �

الكائنات المفككة.  �
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ما المكونات الحية الموجودة في الصورتين؟. 1

ما المكونات غير الحية المشتركة الموجودة في الصورتين؟. 2

ترتبط الكائنات الحية فيما بينها بعالقات غذائية الستمرار حياتها، أذكر بعض هذه العالقات؟. 3

تتأثر الكائنات الحية بالمكونات غير الحية الستمرار حياتها، وينشأ عن ذلك عالقات فيما بينها، أذكر . 4
بعضها؟

ما أهمية كل من العالقات في السؤالين )3( و)4(؟. 5

تعلمت:

ومكونات غير  مكونات حية  تحوي  الطبيعة  من  منطقة  البيئي:  النظام 
حية، يؤثر بعضها في بعضها اآلخر للحصول على نظام متوازن.

أالحظ الصورتين: �
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النشاط األول: السلسلة الغذائية

أالحظ القائمة التي تتضمن بعض األطعمة التي تقوم بتناولها خالل اليوم، وأكمل الجدول اآلتي:. 1

المنشأ األساسي للمصدر مصدرهالطعام

عسل

لحم

خبز

أالحظ من خالل الجدول أعاله أّن النبات مصدر الغذاء األساسي لجميع الكائنات الحية. ما السبب في رأيي؟

التفسير ......................................................................................................

أرتب الكائنات وفق تسلسل تغذية بعضها على بعضها اآلخر: . 2
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طابق السلسلة التي حصلت عليها مع السلسلة اآلتية:. 3

مـنتـج  مستهلك أولى  مستهلك ثانوي  مستهلك ثالثي

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

يجمع عامل البلدية القمامة في الحي، بينما تقوم بعض الكائنات الحية بالتخلص من القمامة في البيئة . 4
وتخلصها أيضاً من الكائنات الميتة التي تسبب التلوث.

إذا علمت أّن: الجراثيم والفطريات تعد كائنات مفككة )رّمية( تحلّل البقايا الميتة إلى مواد بسيطة يستفيد 
منها النبات في صنع غذائه... أين أضع الكائنات المفككة في السلسلة الغذائية السابقة؟ 

أناقش ذلك من خالل االحتماالت اآلتية، ثم أشر إلى االحتمال الصحيح:

االحتمال األول: �

قمح  عصفور  ثعبان  صقر  مفككات

االحتمال الثاني: �

مفككات  قمح  عصفور  ثعبان  صقر

االحتمال الثالث: �

    قمح  عصفور  ثعبان  صقر

مفككات
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النشاط الثاني:

أنعم النظر في الشكل اآلتي، ثم أجيب عن األسئلة:

أكتب سلسلة غذائية تكون فيها األفعى مستهلكاً ثانوياً؟ وسلسلة تكون فيها مستهلكاً ثالثياً؟. 1

أستخلص من الشبكة أدناه ثالثة من السالسل الغذائية يكون فيها الكائن الحي يتغذى على أكثر من نوع . 2
غذائي؟

تعلمت:

أن معظم الحيوانات غير متخصصة في غذائها ويمكن أن تتغذى على 
تتداخل  الغذائية  نباتي أو حيواني؛ مما يجعل السالسل  أكثر من نوع 

فيما بينها مشكلة: الشبكة الغذائية.
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النشاط الثالث:

يحصل النبات األخضر على الطاقة من الشمس في أثناء التركيب الضوئي، ويتم نقل هذه الطاقة من  �
مستوى إلى آخر عبر السالسل الغذائية.

أالحظ النموذج المجاور ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:

ما الكائنات الحية التي تشكل قاعدة هذا النموذج؟. 1

ماذا أالحظ  في عدد المستهلكات ضمن النموذج عند االرتفاع نحو الذروة؟ . 2

أين تتركز أكبر كمية من الطاقة؟. 3

لماذا تتناقص أعداد الكائنات كلما انتقلنا من مستوى إلى آخر؟. 4

تعلمت:

يسمى هذا النموذج بالهرم البيئي وينظر إليه من حيث تناقص كمية 
الطاقة وأعداد الكائنات الحية او كتلتها الحيوية  كلما ارتفعنا إلى ألعلى 

في السلسلة الغذائية.
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الحظ السالسل الغذائية اآلتية وأجب عما يأتي:. 1

ما مصدر الطاقة للسلسلة الغذائية األولى؟. 1

كيف ستكون األرض من دون طاقة الشمس؟. 2

ما المستوى الغذائي الذي يمثله الضفدع في السلسلة الغذائية األخيرة؟. 3

في الشكل المجاور سلسلة غذائية في الماء، لماذا يقل مخزون الطاقة كلما ارتفعنا الى األعلى باتجاه . 2
السهم؟

التقويم النهائي
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استبعد في كل عبارة مما يأتي الكلمة غير المناسبة:. 3

كائن حي منتج: )فول - فطر- سنديان - كالميدوموناس(.. 1

مستهلك أولي:  )أرنب - سنجاب - بقرة - قطة(.. 2

مستهلك ثانوي: )أفعى - صقر- ثعلب - جرادة(.. 3

أحياء مفككة:    )جراثيم - ضفدع - فطريات - دودة أرض(.. 4

لنفترض تمثيل كمية الطحالب الخضر في حوض ماء بشكل مستطيل أبعاده )6 سم، 1 سم( فكان علينا . 4
تمثيل كمية اليرقات والديدان بشكل مستطيل أبعاده )4 سم، 1 سم( مثالً.

مثّل كمية األسماك بمستطيل عرضه )1سم( واقترح طوالً لهذا المستطيل. �

ثم ارسم المستطيالت لتشكل هرماً بيئياً. ولون المستويات بلون متدرج بحسب تناقص كمية الطاقة. �

نشاط:

تعد النباتات رئات المدن، ما واجبنا تجاه النظام البيئي الكبير الذي نعيش فيه؟ ناقش زمالءك في ذلك.. 1

صمم نظاماً بيئياً بسيطاً: )مكونات مقترحة: قارورة من البالستيك - ماء بركة - غصن نبات...(.. 2

صمم هرماً من بيئتك المحلية، حسب أعداد الكائنات الحية أو كمية الطاقة.. 3
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التوازن البيئي 3

ما أثر التغيرات البيئية في النظام البيئي؟  �

اذكر بعض أسباب اختالل التوازن البيئي. �

بعض المتغيــرات البيئية وأثرهــا في النظام  �
البيئي.

استنتاج أسباب اختالل التوازن البيئي. �

التمييز بين التوازن البيئي الحيوي والتوزان  �
البيئي الفيزيائي.

سأتعلم:
المفاهيم األساسية

التوازن البيئي. �

التوازن الحيوي. �

التوازن الفيزيائي.  �
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الجزيرة المفقودة

وضع أحد الباحثين بعضاً من األرانب لتربيتها على جـزيرة غنية بالنباتـات وليس فيها )ثعالب، 
أو ذئاب، أو أفاعي، أو نمور... أّي مفترسات( بينما يوجد فيها غزالن وبعض الحيوانات العاشبة.

بعد مدة من الزمن هلكت الكائنات الحية واألرانب في الجزيرة، وتحولت إلى جزيرة جرداء.

أفّكر:

لماذا تدمرت الحياة على سطح الجزيرة؟ �
ماذا أقترح عند إعادة التجربة حتى ال نصل لهذه النهاية؟ �

هلُّم بنا نبحث عن حل للمشكلة: �
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المطلوب:

ما الكائن الحي الذي يمثله كل حرف من الحروف في الشبكة أعاله؟. 1

A

B

C

D

E

إذا أدخلت كائن F = أرنب . 2

 ؟  ما التغيرات التي تطرأ على أعداد B ،D بعد مدة من الزمن؟

 ؟  أقترح تسمية التغيرات التي طرأت نتيجة إدخال األرنب إلى البيئة السابقة.

النشاط األول: الشبكة الغذائية واختالل النظام البيئي

يمثل الشكل اآلتي: إحدى الشبكات الغذائية في بيئة تتألف من الكائنات اآلتية: �

نبات - أفعى - عصفور - جراد - ضفدع.
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النشاط الثاني: نظم معلوماتك 

نقصد بالتوازن البيئي: �

المحافظــة علــى بقــاء مكونــات وعناصــر النظــام البيئــي بأعــداد وكميــات مناســبة علــى الرغــم مــن النقــص 
ــم تحــدث ظــروف  ــوازن مــا ل ــة ت ــة فــي حال ــم. وهكــذا تظــل البيئ ــك نتيجــة لتجددهــا الدائ المســتمر؛ وذل

تــؤدي إلــى اختــالل هــذا التــوازن.

أصل بين السبب والنتيجة لكل من الحاالت اآلتية:

السبب:

ظواهر طبيعية مفاجئة 

ممارسات مصدرها نشاط اإلنسان

النتيجة:

انقراض الديناصورات 

قطع األشجار وحرق الغابات

انجراف التربة

الصيد غير المنظم والرعي الجائر

استخدام األسمدة الكيميائية غير المدروس

تغيير مواعيد الزراعة 

تربية كائن حي في بيئة ال يوجد فيها عدو 
طبيعي له

فيضانات وسيول
لالطالع:

إذا لــم توجــد كائنــات مفترســة فجماعــات الفرائس 
ســتزداد لدرجــة ال تكفيهــا المــوارد فتمــوت جوعــاً 
أو يصيبهــا الضعــف فتصبــح عرضــة للمــرض 

لتنتهــي حياتهــا بالمــوت.

إذاً:     يسبب االفتراس ثبات أعداد الفرائس
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النشاط الرابع: 

في نظام بيئي متوازن لندرس الشبكة اآلتية: �

 

  ماذا لو؟  

غابت الشمس عن هذا النظام البيئي؟. 1

نقصت نسبة الماء؟ . 2

نقصت نسبة األكسجين في الجو؟. 3

اختفت األفاعي؟ . 4

اختفت المفككات )الجراثيم والفطريات(؟. 5

تعلمت:

أنّه للتوازن البيئي جانبان: »التوازن الفيزيائي« و»التوازن الحيوي«. �

فالتوازن الفيزيائي: هو بقاء المكونات غير الحية )ضوء - CO2 - O2 - ماء  �
- ....الخ( ضمن نسبتها الطبيعية وأي اختالف في هذه النسب يُسبب خلالً في 

التوازن الفيزيائي.

التي  � الطبيعية  النسب  ضمن  الحية  الكائنات  بقاء  فهو  الحيوي:  التوازن  أما 
تضمن استمرار السالسل الغذائية.
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كيف نحل مشكلة الجزيرة المفقودة:. 1

حدد نوع التوازن الذي اختّل في كٍل من الحاالت اآلتية:. 2

خلل في التوازن ...............؟انقراض الديناصورات.

خلل في التوازن ...............؟قطع األشجار وحرق الغابات.

خلل في التوازن ...............؟الصيد غير المنتظم والرعي الجائر.

خلل في التوازن ...............؟استخدام األسمدة الكيميائية.

خلل في التوازن ...............؟الزراعة غير المتوازنة.

انقــراض طائــر الــدودو أدى إلــى اختفــاء 
نــوع مــن النباتــات؛ ألنــه كان يــأكل ثمارهــا 

ــا. ــر بذوره ــم ينش ــن ث وم
خلل في التوازن ...............؟

عــدم تعــرض النبــات لطاقــة الشــمس وغــاز 
ــات  ــج كمي ــال ينت ــون ف ــيد الكرب ــي أوكس ثنائ

ــواد الســكرية. ــن الم ــة م كافي
خلل في التوازن ...............؟

التقويم النهائي
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أوالً: الحظ الشكل اآلتي ثم أجب عن األسئلة:  �

يسمى القمح في هذه السلسة ......................... 1

المستهلك الثالثي هو ...................................... 2

ماذا تتوقع أن يحدث عند اختفاء الفئران في هذه السلسلة الغذائية؟ . 3

ثانياً: الحظ الصورة اآلتية لشبكة غذائية،  �
شّكل منها ثالث سالسل غذائية.

1 ..............................................................................

2 ..............................................................................

3 ..............................................................................

ثالثاً: فكر معنا: �

إن تلوث البيئة من المشكالت البيئية 
المعاصرة. ابحث عن كيفية الحد من مظاهر 

التلوث والعمل على إيجاد بيئة سليمة. 

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

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

تقويم الوحدة الخامسة
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رابعاً: أكمل المخطط اآلتي:  �

خامساً: شّكل أكبر عدد ممكن من السالسل الغذائية باستخدام المعلومات اآلتية، وقم بإنشاء شبكتي  �
غذاء مستخدماً األنواع ذاتها.

مستنقعغابة
يأكل اليعسوب الحشراتيأكل الحلزون الطحالب 

تأكل الضفادع الذبابتأكل األرانب النباتات الخضر

يتغذى الذباب على األوراق الميتةيأكل النسر العصافير واألرانب

تأكل األفاعي صغار بعض الحيوانات والضفادعتتغذى الفراشات وبعض الحشرات على الرحيق

صغار الحيوانات تتغذى على النباتات تأكل السحلية الحشرات

تأكل دودة األرض األوراق الميتة

تتغذى العصافير على الحشرات والحلزون

بعد أن قمت بإنشاء الشبكتين أجب عن األسئلة:

ما المصدر األول لغذاء جميع الحيوانات؟أ. 
أسلسة غذائية واحدة شكلت أم عدة سالسل؟ب. 
هل تالحظ عالقة بين السالسل الغذائية؟ بَم تفسر ذلك؟ ج. 
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مشروع بيئي: إعادة التدوير 

هــل فكــرت فــي إعــادة التدويــر للمخلفــات المنزليــة بــدالً مــن رميهــا، وإذا كنــت مهتمــاً بالمحافظــة علــى 
المــوارد البيئيــة واالســتفادة مــن مــواد متوافــرة لديــك فقــم بهــذه اإلجــراءات:

إعادة تدوير الورق: 

ما الذي ستحتاج إليه؟

صفحــات مــن أوراق الجرائــد، وعــاء كبيــر للخلــط، مضــرب بيــض، مــاء، محلــول نشــاء منخفــض التركيــز 
)%1(، عدســة يدويــة، حــوض بالســتيكي مربــع كبيــر الحجــم، لوحــة خشــبية مســطحة 50×50 ســنتيمتراً، 

أربــع ورقــات مســتعملة ومهملــة، عصــا طويلــة أســطوانية طولهــا 40 ســم وقطرهــا 4 - 5 ســم . 

ــة،  ــادةً الصق ــول النشــاء يســتخدم م ــم أن: محل ــع العل ــواد المذكــورة أعــاله، م ــة لتشــغيل الم ــرح طريق اقت
ــدة.  ــة الســوائل الزائ ــبية تســتخدمان إلزال ــة الخش العصــا األســطوانية واللوح

أجر التجربة: 

حــاول تنفيــذ الطريقــة التــي اقترحتهــا، مــع مالحظــة أنــك قــد تكــرر القيــام بهــذه الخطــوات أكثــر مــن . 1
مــرة حتــى تصــل إلــى أفضــل نســبة لخلــط المكونــات الثالثــة: ورق الجرائــد، المــاء، النشــاء.

ــة. . 2 ــاء إجــراء التجرب ــة فــي أثن ــات مختلف ــوط الورقــي فــي أوق ــة لفحــص المخل اســتخدم العدســة اليدوي
ســجل نتائجــك.

حلل نتائجك: 

لماذا نحتاج إلى محلول النشاء في عملية إعادة تدوير الورق؟ وما فائدة استخدام الماء؟ . 1

إذا علمــت أن الــورق الثخيــن يحــوي أليافــاً شــديدة التماســك. واألليــاف فــي األوراق القليلــة الثخانة تكون . 2
أقــل تماســكاً؛ هــل فالــورق الــذي أعــدت تدويــره أثخــن أم أرق مــن ورق الجرائد الذي اســتخدمته؟ 

اكتب فقرة قصيرة تصف فيها كيف يمكنك تحسين نوعية الورق الذي أعدت تدويره. . 3

ــاد . 4 ــن مع ــاج ورق ثخي ــرى إلنت ــادة أخ ــتخدام م ــا اس ــك خالله ــة يمكن ــوات تجرب ــاً لخط ــم تصميم صم
ــة.  ــل الثخان ــر قلي ــره وآخ تدوي

مشروع الوحدة الخامسة


