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 َعِبُداْلَباِرِيُمَحمَّّد َأِحَمّد 

 علوم أوراق العمل
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مدرسة اإلدريسي للتعليم األساسي   ح

 

مهطقة دبي التعليمية
 

  َا ايؾ٤ٞ املؾرتى بٝٓو ٚبني األمساى ٚايزٜٓافٛصات؟ربٌٝ، 

 .ٚاألمساى ٚايزٜٓافٛصات ٖٛ اهلٝهٌ ايععُٞ، ٚإٕ اختًـ سذِ ايععاّ ٚؽهًٗاايؾ٤ٞ املؾرتى بني اإلْغإ 

 احلبميات

 ؽعب١ اسببًٝات تٓكغِ إىل ثالخ صبُٛعات ٖٞ ايضأؼ سبًٝات ٚايشٌٜ

 .ٚ ايؿكاصٜات، ٖٚٞ أنجض تعكٝزًا ٖٚٞ اجملُٛع١ األنرب بني اسببًٝات سبًٝات

 ت َٔ د١ٗ ٚايؿكاصٜات َٔ د١ٗ أخض٣؟َٚا ٖٞ األؽٝا٤ املؾرتن١؟َا ايؿضم األعاعٞ بني ايضأؼ سبًٝات ٚايشٌٜ سبًٝا

 .ايؿضم األعاعٞ، إٔ ايضاؼ سبًٝات ٚايشٌٜ سبًٝات يٝػ هلا عُٛر ؾكضٟ

  ٞ اسبباٌ ايعٗاضٟ ا    "املُٝظات املؾرتن١، إٔ مجٝعٗا تتهٕٛ َٔ أصبع١ أدظا٤ ص٥ٝغ١ أٚ أنجض يف ٚقت َا َٔ سٝاتٗاا ٖٚا

 "ايبًع١َٝٛ ا ايشٌٜاسببٌ ايعقيب اجملٛف ا ازبٝٛب 

 .يز٣ اسببًٝات سٌٜ خًـ ايؾضز ٜٚتٛادز يز٣ بعنٗا يف َضس١ً ازبٓني ؾكط: ايرٌٜ

قنٝب فًب َضٕ ٚظٝؿت٘ رعِ ازبغِ ٚعٓز َععِ ايؿكاصٜاات ٜتهإٛ ايعُاٛر ايؿكاضٟ ضباٌ اسبباٌ       : اذتبٌ ايظٗسٟ

  .ايعٗضٟ

ُٜغ٢ُ اسببٌ ايؾٛنٞميتز بطٍٛ ايعٗض ٖٚٛ ٤ًَٞ بايغا٥ٌ، عٓز : اذتبٌ ايعصيب اجملٛف  .ايؿكاصٜات 

 .نٌ أد١ٓ اسببًٝات هلا دٝٛب بًع١َٝٛ تتطٛص إىل خٝاؽِٝ أٚ تضانٝب دغ١ُٝ أخض٣ خالٍ َضاسٌ ْنر ازبٓني: ادتٝٛب ايبًع١َٝٛ

 

 

 خؼائؽ الفقاسيات

 اسنض بعض األَج١ً ع٢ً ايؿكاصٜات؟ 

 .األمساى ٚايربَا٥ٝات ٚايظٚاسـ ٚايطٝٛص

٘      ايؿكاصٜات ؾكط هلا عُٛر . ؾكضٟ فًب َٚضٕ ٜتهٕٛ َٔ ععاّ ُتغ٢ُ ايؿكضات، ذباٝط ايؿكاضات باسبباٌ ايؾاٛنٞ ٚذبُٝا

تتهٕٛ أد١ٓ ايؿكاصٜات َٔ ايػنضٚف ٚؼبٌ ايععِ . ايؿكاصٜات ؾكط هلا صأؼ َتطٛص راخٌ مجذ١ُ تتهٕٛ َٔ ععِ أٚ غنضٚف

 .ضبٌ ايػنضٚف أثٓا٤ ايُٓٛ يف َععِ ايؿكاصٜات

 .ألدظا٤ املض١ْ يف أدغآَا َجٌ أسآْا ٚأْٛؾٓاَار٠ َتُاعه١ ُتؾهٌ ا: ايػضسٚف

 

 الفقاسيات روات الذً احلاس وروات الذً الباسد

ا ٚخالٜاا ايؿكاصٜاات التعُاٌ       C°37خالٜا ايؿكاصٜات تعٌُ عٓز رصدات سضاص٠ َع١ٓٝ ا ؾُاجاًل خالٜاا اإلْغاإ تعُاٌ عٓاز رصدا١ ساضاص٠         

 .اص٠ املُٝظ٠ هلا، يشيو ذباؾغ ايؿاصٜات ع٢ً رصد١ اسبضاص٠ املٓاعب١بهؿا٠٤ عٓز رصدات سضاص٠ أع٢ً أٚ أقٌ َٔ رصد١ اسبض

 

   ايؿكاصٜات ٚاسبؿاظ ع٢ً رصد١ سضاص٠ ازبغِ

 سٚات ايزّ ايباصر سٚات ايزّ اسباص 

 ايتعضٜـ

اسبٝٛاْات اييت ذباؾغ ع٢ً رصد١ سضاص٠ أدغاَٗا َغتكض٠ 

 بٛاعط١ ْؾاط يف خالٜاٖا

سضاص٠ أدغاَٗا اسبٝٛاْات اييت ال تتشهِ يف رصد١ 

 َغتكض٠ بٛاعط١ ْؾاط يف خالٜاٖا

 تعتُز ع٢ً ايب١٦ٝ احملٝط١ تٓتر َٔ تؿاعالت نُٝٝا١ٝ٥ يف اشبالٜا إْتاز ايطاق١

 تػري اسبضاص٠

ذباؾغ ع٢ً رصد١ سضاص٠ ثابت١ بػض ايٓعض عٔ رصد١ سضاص٠ 

 ايب١٦ٝ احملٝط١

 تتػري رصد١ سضاص٠ أدغاَٗا َع تػري رصد١ سضاص٠ ايب١٦ٝ

 َجاٍ

 ايربَا٥ٝات ٚايظٚاسـ ٚأنجض األمساى ايطٝٛص ٚايجزٜٝات

 
 

 

 :َطتٜٛات ايتصٓٝـ :ترنس

 .زتاالت ـ ممايو ـ  ُغعب ـ طٛا٥ـ ـ ُزتب ـ عا٥الت ـ أدٓاع ـ أْٛاع
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مهطقة دبي التعليمية
 

 خؼائؽ االمساك
 يألمساى ايعزٜز َٔ األؽهاٍ ٚاألْٛاع.   ْٞٛع َٔ األمساى 000 25ٜٛدز سٛاي. 

 ،ربتًـ ٖشٙ األْٛاع عٔ بعنٗا يهٓٗا تتؾاصى يف عز٠ ممٝظات َٓٗا 

 تعٝؿ يف املا٤. 

  إػبار ايػشا٤يزٜٗا دغِ قٟٛ ٚرَاؽ ٜغاعزاْٗا ع٢ً. 

 الشباحة

 .اسنض أدظا٤ ازبغِ يز٣ ايغُه١ ٚاييت تغاعزٖا ع٢ً ايغباس١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلحشاض بالبيئة

 َا ٖٞ ايرتانٝب اييت تغاعز ايغُه١ ع٢ً اإلسغاؼ بايب١٦ٝ؟

 .رَاؽ ٜتابع املعًَٛات اييت تأتٝٗا َٔ أعنا٤ اسبػ املدتًؿ١، سٝح إٔ األمساى تتُتع حبٛاؼ ايٓعض ٚايغُع ٚايؾِ (1

اشبط ازباْيب، ٖٚٛ فـ أٚ فؿٛف َٔ أعنا٤ اسبػ ايقػري٠ اييت تهؾاـ اٖتاظاطات املا٤ٚتتظاداز عًا٢  اٍٛ       دٗاط (2

 .داْيب ايغُه١ ٚمتتز عار٠ يًضأؼ

 التٍفص حتت املاء

  َا ايعنٛ ايشٟ تغتدزَ٘ األمساى يًتٓؿػ ذبت املا٤؟

 .األنغذني َٔ املا٤ اشبٝاؽِٝ ٖٞ ايعنٛ ايشٟ تغتدزَ٘ األمساى يًتٓؿػ، ٚاشبٝؾّٛ ٖٛ عنٛ ميتك

ايػؾا٤ ايضقٝل يًدٝاؽِٝ ميضص األنغذني ايشا٥ب يف املا٤ سٝح ؼبًُ٘ ايزّ يباقٞ أداظا٤ ازبغاِ، نُاا ٜكاّٛ باايتدًك َأ ثااْٞ أنغاٝز         

 .ايهضبٕٛ َٔ ايزّ

 التكاثش

 

 

 

 

 

 أٌواع األمساك

    أْٛاع األمساى

 األمساى ايعع١ُٝ األمساى ايػنضٚؾ١ٝ ايؿهٛىاألمساى عزمي١  

 ٜتهٕٛ َٔ ايععاّ ٜتهٕٛ َٔ ايػنضٚف ٜتهٕٛ َٔ ايػنضٚف اهلٝهٌ

 اشبقا٥ك

هلا ؾِ َغتزٜض عزِٜ 

ايؿهٛى، يزٜٗا سبٌ ظٗضٟ 

 ٚيٝػ يزٜٗا عُٛر ؾكضٟ

ال ٜتػري اهلٝهٌ خالٍ 

َضس١ً ازبٓني َٔ ٖٝهٌ 

 غنضٚيف هلٝهٌ ععُٞ

 َٔ األمساى %95تؾهٌ 

تغتطٝع رٕٚ غريٖا َٔ األمساى إٔ تتٛقـ يف َهإ ٚاسز رٕٚ 

 عباس١ ألٕ هلا َا ٜغ٢ُ باملجا١ْ اهلٛا١ٝ٥

 ازبًهٞ ٚازبضٜـ َجاٍ

أمساى ايكضـ ٚايؾؿٓني 

 ٚايٛصْو

 األمساى ايض١ٜٛ٥ ٚايغُه١ ايؿضاؽ١ املكٓع١ ٚمسه١ ايهضانٞ

 تتهاثس األمساى بطسٜكتني

 اإلخصاب ايداخًٞ اإلخصاب ارتازدٞ

ٜضع ايرنس خالٜاٙ ايرنس١ٜ داخٌ األْج٢ ثِ تضع األْج٢ بٝضًا 

 .بداخً٘ دًٓٝٓا ٚيف بعض األْٛاع ٜتهٕٛ ادتٓني داخٌ دطِ األْج٢

ٚحيدخ يف َعظِ األْٛاع ، سٝح تضع األْج٢ بٝضًا غري 

ُٜطكط ايرنس ارتالٜا ايرنس١ٜ ؾٛق٘شتصب يف   .املا٤ ٚ

ٖٚٞ تسانٝب عظ١ُٝ ختؿـ 

 .االستهاى عٓد حتسى ايطُه١
 

 أدصا٤ ادتطِ يد٣ ايطُه١ ٚاييت تطاعدٖا ع٢ً ايطباس١

 ايصعاْـ
 ايعضالت ايك١ٜٛ

 ايكػٛز

تطاعدٖا ع٢ً ايتٛقـ ٚايتٛد٘ 

 .ٚايتٛاشٕ

ٚاييت َستبط١ بايعُٛد ايؿكسٟ 

 تطاعدٖا ع٢ً ايطباس١ بطسع١
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 الربوائيات
 .ٖٚٞ سات ص٥تني ٚأصدٌٖٚٞ سٝٛاْات ميهٓٗا ايعٝؿ ع٢ً ايٝابغ١ ٚ املا٤ 

 .عنٛ ؽب٘ نٝغٞ تتِ ؾٝ٘ َباري١ ثاْٞ أنغٝز ايهضبٕٛ املٛدٛر بايزّ باألنغذني َٔ اهلٛا٤: ايس١٥

 .َٔ األَج١ً ع٢ً ايربَا٥ٝات سٝٛإ اينؿزع ٚايغًُٓزص

 اسنض ملاسا ػبب ع٢ً ايربَا٥ٝات ايعٛر٠ يًُا٤ َُٗا عاؽت ع٢ً ايٝابغ١؟

  .ست٢ ال دبـ (1

 .سضاص٠ أدغاَٗا أٚ اغبؿامٗا ملٓع اصتؿاع رصد١ (2

 .يًتظاٚز ٚٚمع ايبٝض (3

 خؼائؽ الربوائيات

 تعٝؿ أنجض ايربَا٥ٝات دظ٤ًا َٔ سٝاتٗا يف املا٤ ٚدظ٤ًا ع٢ً ايٝابغ١. 

 ٜتطٛص ازبٓني يف ب١٦ٝ َا١ٝ٥ ألٕ ايبٝض يٝػ ي٘ قؾض٠ أٚ غؾا٤ ميٓع ؾكزإ املا٤ َٔ ايزاخٌ يًداصز. 

 ٓزَا تتطٛص إىل ٜاؾعات تظٚص ايٝابغ١تعٝؿ َععُٗا يف املا٤ بعز ايؿكػ ٚع. 

    ايربَا٥ٝات َٔ سٚات ايزّ ايباصر يشيو تعتُز رصد١ سضاصتٗا ع٢ً ايب١٦ٝ احملٝط١، ؾتغتدزّ املا٤ إلبكا٤ دغُٗا مُٔ رصدا١ ساضاص٠

 .َغتكض٠

 اجلمذ الشقيق

 .أسنض عبب عٝؿ أنجض ايربَا٥ٝات يف املا٤

إٔ تؿكز املا٤ َٔ خالي٘، نُا ميهٓٗا اَتقال املا٤ عاربٙ ستا٢ أْٗاا ميهأ إٔ ال تؾاضب      ألٕ دًز ايربَا٥ٝات صقٝل دزًا ست٢ أْٗا ميهٔ 

 .ٚذبقٌ ع٢ً نؿاٜتٗا َٔ املا٤ عرب دًزٖا

ميهٔ أٜنا تبارٍ غاطات ايتٓؿػ ا األنغذني ٚثاْٞ أنغٝزايهضبٕٛ ا عرب دًز ايربَا٥ٝات ايضقٝل، ست٢ إٔ بعاض األْاٛاع ال اٛدز يازٜٗا       

 .ع٢ً ازبًز يف ايتٓؿػ ص٥تني ٚتعتُز متاًَا

دًز ايربَا٥ٝات ٜهٕٛ غايبًا سٚ أيٛإ طا١ٖٝ تغتدزَا يتششٜض أعزا٥ٗا، نُا أْ٘ ؼبتٟٛ ع٢ً غزر مس١ٝ تؿضط مسًَٛا َأ املُهأ إٔ تا رٟ    

 .يًٛؾا٠ َجٌ مؿزع ايغِٗ ايغاّ

 دوسة حياة الضفذع

 التحوه الكاون 

 تنع األْج٢ ايبايػ١ بٝنًا طبقبًا. 

 أبٛسْٝب١ ايؿاقػ سزٜجًا َٔ ايبٝض ٜتػش٣ ع٢ً امُلح امُلدظٕ يف دغُ٘ ٜٚغتدزّ اشبٝاؽِٝ يًتٓؿػ ٚسًٜ٘ ايطٌٜٛ يًغباس١. 

 ٜؿكز أبٛسْٝب١ اشبٝاؽِٝ ٚتعٗض تضانٝب نايض٥تني ٚاأل ضاف تغُح ي٘ بايعٝؿ ع٢ً ايٝابغ١. 

  ٖشٙ املضس١ً مؿزعًا ٜاؾعًاٜقبح اينؿزع يف. 

 التحوه الٍاقؽ 

 ِٜٝؿكػ َٔ ايبٝض سٝٛإ ٜؾب٘ اسبٝٛإ ايهاٌَ يهٔ يزٜ٘ خٝاؽ. 

 ٜتطٛص بعنٗا يف األَانٔ ايض ب١ َٔ ايٝابغ١. 

 ٞيف بعض األسٝإ عٓزَا ٜبزأ ازبٓني بايتشضى ًٜتكط٘ اينؿزع ايشنض ٜٚنع٘ يف نٝغ٘ اهلٛا٥. 

 ؿزع ايشنض ؾُ٘ ٚتكؿظ َٓ٘ اينؿارع ايقػاصعٓزَا ٜهتٌُ منٛ ازبٓني ٜؿتح اين. 

 

 

  

 :ايتشٍٛ :ترنس

 .ايتػري َٔ غهٌ غري ْاضر إىل غهٌ ْاضر
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 أٌواع الربوائيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزواحف

 ؾِٝ ربتًـ ايظٚاسـ عٔ ايربَا٥ٝات؟

 .تكنٞ ايربَا٥ٝات َععِ سٝاتٗا يف املا٤ يهٔ أنجض ايظٚاسـ تكنٞ َععِ سٝاتٗا ع٢ً ايٝابغ١

 .يز٣ ايظٚاسـ دًز داف مسٝو ٜكًٌ َٔ ؾكزإ املا٤

  .يز٣ ايظٚاسـ أصدٌ ق١ٜٛ متهٓٗا َٔ ايغري بغٗٛي١

 .تنع بٝنٗا ع٢ً ايٝابغ١

 .َٔ األَج١ً املؾٗٛص٠ ع٢ً ايظٚاسـ، ايزٜٓافٛصات، ايتُاعٝح، ايغًشؿا٠ ايعُالق١، ٚأؾع٢ ايبٛا

 خؼائؽ الزواحف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .ٜعٝؼ حتت األسذاز ٚاألخػابـ  

 .ـ  ي٘ ذٌٜ طٌٜٛ ٚأزبع أزدٌ ق١ٜٛ

 ْٛع َٔ ايربَا٥ٝات   400 5ٜٛدد سٛايٞ 

 ايضؿادع

 

 عدمي١ األزدٌ
 ايطًُٓدز

 .َٔ ايربَا٥ٝات تكسٜبًا  %90ـ  

 ".تتهٝـ َع ايب١٦ٝ بطٗٛي١" ايبازد٠ ددًا ـ  تعٝؼ ظُٝع املٓاطل بايعامل عدا

 .ـ  يد٣ ايبايؼ َٓٗا أزدٌ ق١ٜٛ يًكؿص ٚأذإ ق١ٜٛ يًطُع ٚأٚتاز صٛت١ٝ يًُٓادا٠

 .ـ  ذات يطإ طٌٜٛ َسبٛط بطسف ايؿِ ٜٓطًل بطسع١ اليتكاط اذتػسات

تػب٘ دٜدإ األزض 

 .أٚ ايجعابني

 ايظٚاسـ َتهٝؿ١ َع ايب١٦ٝ َٚٔ َكَٛات تهٝؿٗا

 

 ازبًز ايغُٝو سضاص٠ ازبغِ رصد١

 

 تهاثض ايظٚاسـ

ازبًاااااز ازبااااااف 

باذتساغـ ميٓـع   املػط٢

ؾكدإ املـا٤ َـٔ ارتالٜـا    

 .بايتبخس

ال تطــــتطٝع َعظــــِ  

ــٔ   ــٓؿظ ع ـــ ايت ايصٚاس

ــد   ــدٖا ٚتعتُ ــل دً طسٜ

 .ع٢ً ايس٥تني يًتٓؿظ

تتهاثض عار٠ باإلخقاب 

 ايزاخًٞ

ربقب ايبٝن١ راخٌ األْج٢ 

ٚتنع بٝض راخً٘ أد١ٓ أٚ 

 .ٜتؾهٌ دٓني راخٌ األّ

يف اسبايتني ٜتؾهٌ دٓني 

ٜؾب٘ ايها٥ٔ ايبايؼ ٚال ميض 

 .بايتشٍٛ

 بٝض ايظٚاسـ

 

نااااٌ ايظٚاسااااـ 

تكضٜبًا َأ سٚات ايازّ   

ايباصر، سٝح تٓؾط إسا 

نااإ ضبٝطٗااا راؾ٦ااًا 

ــٕٛ  ٚتتبا ااأ ــدَا ٜه عٓ

 .ستٝطٗا بازدًا

تعـــــٝؼ يف املٓـــــاطل 

ــٝؼ يف   ــ١ ٚال تع املعتدي

 .املٓاطل ايبازد٠

 ايتهٝـ األنجس أ١ُٖٝ ٜظٗس

 .يف ايبٝض

ـــ    ــٝض ايصٚاس ــٟٛ ب حيت

ٚايطٝٛز ٚايجدٜٝات عًـ٢ ضـا٥ٌ   

ٜط٢ُ ايطـا٥ٌ األَٓٝـْٛٞ ٖٚـٛ    

 .حيُٞ ادتٓني

ــ٘ قػــس٠ حتُــٞ   ــٝض ي ايب

 .ادتٓني َٔ ادتؿاف

تضــع ايصٚاســـ ايبــٝض حتــت 

ــت  ــخٛز ٚيف األزض ٚحتـ ايصـ

 .ايسَاٍ

 :ٞاإلخصاب ايداخً :ترنس

 ٜضع ايرنس خالٜاٙ ايرنس١ٜ داخٌ األْج٢
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 أٌواع الزواحف

 ُتقٓـ يف أصبع١ أقغاّ ْٛع َٔ ايظٚاسـ َعضٚؾني سايًٝا 0000

 الشالحف

 تقٓـ ايغالسـ إىل قغُني

 ١ٜ اييت تكنٞ سٝاتٗا ع٢ً ايٝابغ١ايغالسـ ايرب 

  تنطض يًدضٚز يًٝابغ١ يٛمع ايبٝضيهٔ ايغالسـ ايبشض١ٜ اييت تكنٞ َععِ سٝاتٗا يف املا٤. 

 .ايزصع عٔ ايؾعٛص باشبطض َا ميٝظ ايغالسـ ٖٛ ايزصع، ايشٟ ٜعٝل سضنتٗا يهٔ بعنٗا ميهٓٗا إرخاٍ صأعٗا راخٌ

 التىاسيح والقواطري

 تكنٞ َععِ سٝاتٗا يف املا٤.  

 املا٤ تذبغتطٝع َتابع١ ب٦ٝتٗا ٚأغًب دغُٗا تكع عْٝٛٗا ٚخٝاؽُٝٗا ع٢ً ق١ُ ايضأؼ ست٢ ت 

 .آنالت سبّٛ، تأنٌ األمساى ٚايغالسـ ٚايطٝٛص ٚاسبٝٛاْاترٕٚ إٔ تالسعٗا ؾضا٥غٗا ٖٚٞ 

  ٚأْـ عضٜض، أَا ايكٛا ري هلا صأؼ عضٜض ٚأْـ َغتزٜضيًتُاعٝح صأؼ َغتزم. 

 األفاعي والشحالي

 .أنجض ايظٚاسـ ؽٝٛعًا

  األؾاعٞ

 ّٛآنالت سب. 

 عٔ  ضٜل ايًغإ تًتكط دظ٦ٜات اهلٛا٤ ًُٜٚػ بٗا أدظا٤ َع١ٓٝ راخٌ ايؿِ تغتزٍ بٗا ع٢ً ْٛع ؾضٜغتٗا. 

  ،ٚيف نًتا اسبايتني تأنًٗا نت١ً ٚاسز٠تكتٌ ايؿضا٥ػ بطضٜكتني إَا سكٔ ايغِ أٚ عقض ايؿضٜغ١. 

 ايغشايٞ 

 تأنٌ اسبؾضات ٚايزٜزإ ايقػري٠ يهٔ بعنٗا ٜأنٌ ايٓباتات. 

 عش١ًٝ تٓني ايهَٛٛرٚ ٖٞ َٔ األْٛاع ايعُالق١ اييت تأنٌ ؾضا٥ػ نبري٠ نايػظالٕ ٚاملاعظ. 

 ال تبتًع ايؿضٜغ١ نت١ً ٚاسز٠. 

  ُٛٓصبزرًايًٗضب َٔ أعزا٥ٗا تكع سٜٛهلا اييت ت.  

 التواتاسا

 تعٝؿ ع٢ً دظص تكع ع٢ً عٛاسٌ ْٝٛطٜالْز. 

  عِ 00تؾب٘ ايغشايٞ ٜٚقٌ  ٛهلا إىل. 

 ربتًـ عٔ ايغشايٞ يف: 

I. ٞيٝػ هلا ؾتشات آسإ َض١ٝ٥ نايغشاي.  

II. تٓؾط ايتٛاتاصا يٝاًل عٓز رصدات اسبضاص٠ املٓدؿن١ ٚيف ايٓٗاص تغرتٜح ٚمتتك م٤ٛ ايؾُػ. 
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 الطيوس
   ايطٝٛص ٚايظٚاسـ

 ايطٝٛص ايظٚاسـ 

 ؾكاصٜات ؾكاصٜات اهلٝهٌ ايععُٞ

 أصدٌ ايطٝٛص َػطا٠ حبضاؽـ مسٝه١ ناسبضاؽـ ازبغِ َػط٢ باسبضاؽـ اسبضاؽـ

 بٝض سٚ قؾض٠ ق١ٜٛ، بزاخً٘ عا٥ٌ أَْٓٝٛٞ بٝض سٚ قؾض٠ أمعـ بزاخً٘ عا٥ٌ أَْٓٝٛٞ ايبٝض

 أعٓإ هلا صٜؿ ٚدٓاسإ َٚٓكاص قضْٞ بال ال تٛدز ايضٜؿ ٚاملٓكاص

 َٔ سٚات ايزّ اسباص َٔ سٚات ايزّ ايباصر اسبضاص٠

 الشيع

 .أٍٚ َا ميهٔ َالسعت٘ يف ايطٝٛص  ٚميٝظٖا، ٜٚبكٝٗا داؾ١ ٚراؾ١٦ ٜٚغاعزٖا يف ايطريإ ٚيف دشب األطٚاز

 .ايشٌٜ ا ع٢ً ايضٜؿمتؾٝط ايطٝٛص يضٜؾٗا ٚفٝاْت٘، ٖٚٞ تغتدزّ املٓاقري يتٛطٜع ايظٜت ا ايشٟ تٓتذ٘ غز٠ قضب : ايتذُـــٌ

  

 ايتدًك َٔ اهلٝهٌ اشباصدٞ أٚ ازبًز أٚ ايضٜؿ أٚ ايؾعض ا تطضح َععِ ايطٝٛص صٜؾٗا َض٠ ع٢ً األقٌ يف ايغ١ٓ ا: االضتبداٍ

   أْٛاع ايضٜؿ

 ايضٜؿ احملٝطٞ ايضٜؿ ايظغيب 

 .صٜؿ فًب ٜػطٞ دغِ ايطا٥ض ٚأدٓشت٘ .صٜؿ َٓؿٛـ ٜكع ع٢ً دغِ ايطا٥ض َباؽض٠ ايتعضٜـ

 .صٜؿ فًب سٚ ققب١ َضنظ١ٜ َع ؾضٚع نجري٠ صٜؿ يني ايٛفـ

 االعتدزاّ

ٜغاعز ع٢ً بكا٤ ايطا٥ض راؾ٦ًا، سٝح ؼبقض اهلٛا٤ عٓزَا 

ٜٓؿؿ ايطا٥ض صٜؾ٘ ايظغيب ؾٝبكٞ اهلٛا٤ احملقٛص اسبضاص٠ قضب 

 .ازبغِ

 .أيٛاْ٘ دبشب اإلْاخ

 .ٜغاعز ع٢ً ايطريإ

 حيواٌات رات طاقة عالية

ٜغتًٗو ايطريإ ايهجري َٔ ايطاق١، يشيو ذبطِ ايطٝٛص ايػشا٤ بغضع١، تٓتر ٖشٙ ايع١ًُٝ ايهجري َأ اسباضاص٠، ياشيو ْاض٣ َعازٍ رصدا١       

40سضاص٠ أدغاّ ايطٝٛص 
°
C  . 

 .تغطح ايطٝٛص صٜؾٗا ٚتًٗح َجٌ ايهالب بزاًل َٔ ايتعضم ٚسيو يتربٜز دغُٗا

 اهلضي الششيع

 .يطاق١ املغتًٗه١ يف ايطريإ، ؾطا٥ض ايطٓاْضٜأنٌ بؾهٌ ؽب٘ َغتُضتأنٌ ايطٝٛص نجريًا يتعٜٛض ا

 َا أْٛاع ايػشا٤ املُهٔ ايشٟ ذبقٌ عًٝ٘ ايطٝٛص؟

  .تأنٌ اسبؾضات، اسببٛب، ايًشِ، ٚأسٝاًْا اسبؾا٥ؿ َجٌ األٚط

فاػري٠ ٜٓتكاٌ إيٝٗاا ايػاشا٤ امُلداظٕ      ال تغتطٝع ايطٝٛص املنؼ ٚسيو يعزّ ٚدٛر األعٓإ ٚعٛمًا عٔ سيو يازٜٗا قاْقا١ ذبتاٟٛ عًا٢ أسذااص      

 .باسبٛف١ً، تغاعز ايكاْق١ ع٢ً  شٔ ايػشا٤ ؾٝتِ ٖنُ٘ بغٗٛي١ يف األَعا٤

 الطرياُ

 .مسٝت ايطٝٛص  ٝٛص يكزص٠ َععُٗا ع٢ً ايطريإ، ست٢ اييت ال تغتطٝع ايطريإ تتهٝـ َع ايطريإ

 

 

  :أدظا٤ دغِ ايطا٥ض تغاعزٙ ع٢ً ايطريإ َجٌ

 :العيوُ

 .ْعض ايقكٛص أق٣ٛ َٔ ْعض اإلْغإ بجُإ َضات. ايهبري٠ ٚايٓعض اسبار ميهٓإ ايطٝٛص َٔ صؤ١ٜ األدغاّ ٚايػشا٤ عٔ بعزايعٕٝٛ 

 :القمب

َاض٠ يف   0000ايكًب عضٜع اشبؿكإ ٜنذ رؾكًا عضٜعًا ٚثابتًا َٔ ايزّ ايػين باألنغاذني إىل عناالت ايطاا٥ض، ؽبؿال قًاب ايطاا٥ض ايقاػري        

 .َض٠ ؾكط يف ايزقٝك١ 00ل قًب اإلْغإ ايزقٝك١ يف سني ؽبؿ
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 :األكياض اهلوائية

 .ٖٚٞ أنٝاؼ َتق١ً بايض٥تني يتدظٜٔ اهلٛا٤، سٝح تٛؾض إَزار َتٛافٌ َٔ اهلٛا٤ يض٥يت ايطا٥ض خالٍ ع١ًُٝ ايتٓؿػ

 :ُااجلٍاح

 ؽهٌ ازبٓاسإ ؼبزر إَهاْٝات ايطريإ يز٣ ايطا٥ض

 َجٌ ايطا٥ضات املكات١ً. ٥ض َٔ ايزٚصإ ٚاهلبٛط ٚاالصتؿاع بغضع١ ٚعٗٛي١ازبٓاسإ ايكقريإ املغتزٜضإ ميهٓإ ايطا. 

 ازبٓاسإ ايطٜٛالٕ اينٝكإ ُٖا األْغب يالْغٝاب. 

 

 

 

 

 :العضالت

 .ايعنالت ايك١ٜٛ اييت ذبضى ازبٓاسني تتقٌ بعع١ُ ايقزص ايشٟ تجبت ايعنالت ٚمتهٔ ايطا٥ض َٔ خؿل ازبٓاسني بك٠ٛ ٚعضع١

  :العظاً

 .ٚيتهٕٛ ق١ٜٛذبتٟٛ ع٢ً رعاَات َتؾابه١ صؾٝع١ نزعاَات ازبغٛص. ايطا٥ض دٛؾا٤ ست٢ تهٕٛ خؿٝؿ١ععاّ 

 :اهليكن

َتُاعو ٚقٟٛ، بعض ايؿكضات ٚاألمالع ٚععاّ اسبٛض َتالمح١ يشيو تهٕٛ ٖٝانٌ ايطٝٛص أفًب َٔ ٖٝانٌ ايؿكاصٜات، ٖاشا اهلٝهاٌ   

 .ايقًب ميهٔ ايطٝٛص َٔ ذبضٜو ازبٓاسني بك٠ٛ ٚعضع١

 تشبية الطيوس الؼغرية

   ايطٝٛص ٚايظٚاسـ

 ايطٝٛص ايظٚاسـ 

 دٓغٞ دٓغٞ ْٛع ايتهاثض

 بٝن١ بزاخًٗا دٓني بٝن١ بزاخًٗا دٓني ازبٓني

 البز إٔ تبكٞ ايبٝض راؾ٦ًا تنع ايبٝض ٚترتن٘ بعز ايبٝض

 األعظاغ

 .راؾ٦ًا عٔ  ضٜل سضاص٠ دغُ٘تبين ايطٝٛص األعؾاـ الستنإ ايبٝض سٝح ػبًػ ايطا٥ض ع٢ً ايبٝض يٝبكٝ٘ 

 بعض أْٛاع ايطٝٛص نايٓٛصؼ، ٜتٓاٚب األبٛإ استنإ ايبٝض. 

 أنجض ايطٝٛص املػضر٠ ذبتنٔ األْج٢ ايبٝض ٚػبًب ايشنض ايػشا٤. 

 بعض األْٛاع ؼبتنٔ ايشنض ايبٝض. 

 الفشاخ

   أْٛاع ايؿضاخ

  ٜٛالت اسبنا١ْ َبهضات ايٓؾاط 

 تبك٢ عادظ٠ ٚمػٝؿ١ يؿرت٠ بعز ايؿكػ تٓؾط َباؽض٠ بعز ايؿكػ ايٓؾاط

َُػُن١ َػطا٠ بضٜؿ طغيب ايؾهٌ  بزٕٚ صٜؿ ا عْٝٛٗا 

 ذبقٌ عًٝٗا َٔ األبٜٛٔ ذبقٌ عًٝٗا َٔ األبٜٛٔ ايزف٤ ٚاسبُا١ٜ

 تعتُز ع٢ً األبٜٛٔ يف ايػشا٤ ٚاملؾٞ ٚايغباس١ تعتُز ع٢ً ْؿغٗا يف ايػشا٤ ٚاملؾٞ ٚايغباس١ ايػشا٤ ٚاألْؾط١ األخض٣
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 أٌواع الطيوس

 .َجٌ ايٓعا١َ ايؾُاٍ أؾضٜكkg١ٝ 125َجٌ  ا٥ض ايطٓإ ٚ    1.9gْٛع َٔ ايطٝٛص، ترتاٚح نتًتٗا بني   000 10ٜٛدز سٛايٞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع الطيور

 ايطٝٛص املا١ٝ٥

 

 ايطٝٛص ازباصس١ ايطٝٛص اييت ال تطري

 

تضنض بغضع١ أٚ تهٕٛ 

 َاٖض٠ يف ايغباس١

 تطاصر ٚتأنٌ ؾكاصٜات أخض٣

هلا طبايب سار٠ َٚٓكاص َكٛؼ 

 سار

 ايطٝٛص ازبامث١

 

 تطري يهٓٗا تغرتٜح ؾٛم املا٤

 هلا أقزاّ سات أغؾ١ٝ يًغباس١
ع٢ً تكنٞ ٚقتًا  ٜٛاًل 

 أغقإ ايؾذض

أفابع أقزاَٗا متغو 

 ايٓعا١َ ٚايبطضٜلَجٌ  بايؿضٚع ست٢ أثٓا٤ ايّٓٛ
 َجٌ ايعكاب ٚايقكض ٚايبّٛ

 َجٌ ايبط ٚاألٚط ٚايبذع

 َجٌ ايببػا٤
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 الجذييات
 .ُٜكزص عزرٖا خبُغ١ آالف ْٛع، تعٝؿ ع٢ً ايٝابغ١ ٚذبت املا٤، يف أنجض املٓا ل بضٚر٠ ٚأؽز ايقشاصٟ سضاص٠

 .أْٛاع اشبؿاؾٝؿ، ٚنت١ً أنجض َٔ عؾضٜٔ ساؾ١ً َزصع١ٝ ناسبٛت األطصم ترتاٚح نتًتٗا بني بنع١ دضاَات َجٌ أسز

 الجذييات األوىل

 .ًَٕٝٛ ع١ٓ ٚناْت حبذِ ايؿ٦ضإ ٚناْت َٔ سٚات ايزّ اسباص ٚسيو َا مسح هلا بايقٝز يٝاًل يتؿارٟ ايزٜٓافٛصات 222ٚؾكًا يغذٌ املتشذضات ظٗضت ايجزٜٝات األٚىل قبٌ 
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 علوم أوراق العمل
والتعليموزارة الرتبية  ثامن

 
مدرسة اإلدريسي للتعليم األساسي   ح

 

مهطقة دبي التعليمية
 

 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي

 ارتصا٥ص املػرتن١ بهٌ ايجدٜٝات

 

 ايتٓؿظ

 

 ايتهاثس ادتٓطٞ إْتاز ايًنب

 

 سساز٠ ادتطِ

 

 اذتازذٚات ايدّ 

 

 األدَػ١ ايهبري٠

 
 األضٓإ املتخصص١

تطـــتخدّ ايجـــدٜٝات 

ــتخال    ــس٥تني الض اي

ــٔ   ــذني َـــ األنطـــ

اهلٛا٤ٜٚطـــاعدٖا يف 

ــبري٠   ــو عضــ١ً ن ذي

ــص    ــؿٌ ايكؿ ــع أض تك

 ُ ٢ ايصــــدزٟ ُتطــــ

 .اذتذاب اذتادص

ــد٠    ــصات ايؿسٜ ــٔ املُٝ َ

املٛدٛد٠ بايجـدٜٝات دٕٚ  

غريٖا ٖٚٞ إْتـاز ايًـنب   

 عٔ طسٜل ايػدد ايًب١ٝٓ

ــط   ــات ؾك ــاخ ايبايػ اإلْ

ميهٓٗا إْتاز ايًـنب ايـرٟ   

 تػرٟ ب٘ صػازٖا

ــا٤    ــٔ َ ــٕٛ َ ــنب ٜته ايً

ــسٚتني  ٚد ــٕٛ ٚبـــ ٖـــ

ٚضهسٜات يهـٔ ايهُٝـات   

ــٛع،   ـــ عطــب ايٓ ختتً

ؾُجاًل ينب املـسأ٠ حيتـٟٛ   

ــدٖٔ   ـــ ايـ ــ٢ ْصـ عًـ

ٚضعـ ايطهس املٛدـٛدإ  

 .بًنب ايبكس٠

حتؿظ ايجـدٜٝات اذتـساز٠   

داخٌ أدطاَٗا عٔ طسٜـل  

ايػعس ايرٟ ميٝص ايجدٜٝات 

 دٕٚ غريٖا َٔ ايها٥ٓات

ايجدٜٝات اييت تعـٝؼ يف  

املٓاطل ايبـازد٠ هلـا غـعس    

نجٝـــ ٚيف املكابــٌ ايــيت 

تعٝؼ يف املٓاطل اذتـاز٠  

 .هلا غعس أقصس ٚأقٌ

طسٜك١ أخس٣ حتؿظ بٗـا  

ازتٗا ٖٚـٞ عـٔ   دزد١ سس

ــدٖٔ  ــ١ ايـ ــل طبكـ طسٜـ

املٛدٛد٠ حتت ادتًد، ٖرٙ 

 .ايطبك١ تط٢ُ ايبدا١ْ
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ايــتػريات ايهُٝٝا٥ٝــ١ 

ــٌ    ــدخ داخ ــيت حت اي

ادتطــِ خــالٍ ٖضــِ 

ــط١   ــاّ بٛاضــ ايطعــ

أنطذني ايتٓؿظ، ٖـرٙ  

ايــتػريات ايهُٝٝا٥ٝــ١ 

ٖٞ اييت تبكٞ أدطـاّ  

, ذٚات ايدّ اذتاز داؾ١٦

ــات   ــرٙ ايها٥ٓ ــدز٠ ٖ ق

ــ٢ إْتــاز ايطاقــ١    عً

تطاعدٖا ع٢ً ايعـٝؼ  

 .يف املٓاطل ايبازد٠

ــدٜٝات   ــع ايجـ مجٝـ

تتهاثس دٓطـًٝا عـٔ   

اإلخصـــاب طسٜـــل 

ــد   ــِ تً ــداخًٞ، ث اي

َعظُٗا صػازًا س١ٝ، 

ٚتبكــ٢ ايصــػاز يف 

سضا١ْ األبٜٛٔ إىل 

 .إٔ تُٓٛ

يًجدٜٝات دَاؽ أنـرب َـٔ   

ــٗا يف   ــٛإ مياثًـ أٟ سٝـ

ــبري   ــدَاؽ ايه اذتذــِ، اي

ــٞ  ــص٠  ٜعط ــدٜٝات َٝ ايج

ايتعًِ ٚايتؿهري بطـسع١  

يالضتذاب١ يألسداخ َـٔ  

 .سٛهلا

تطتخدّ ايجدٜٝات سٛاع 

ايٓظــس ٚايػــِ ٚايطــُع   

ٚايًُظ ٚايترٚم، ٚتعتُد 

نٌ ساض١ عٌ ب١٦ٝ ايها٥ٔ 

سٝح ايها٥ٓات اييت تٓػط 

ــ٢    ــد عً ــٌ تعتُ يف ايًٝ

 .ايطُع أنجس َٔ ايٓظس

 

يًصٚاســـ ٚاألمســاى أضــٓإ 

يهــٔ نًــٗا َتػــاب١ٗ ٚيف   

املكابٌ ايجـدٜٝات هلـا أضـٓإ    

ــالخ    ــِ إىل ث ــ١ تكط شتتًؿ

أزبعـ١  )أْٛاع ٖٚـٞ ايكٛاطـع   

( أضٓإ ع١ًٜٛ ٚأزبعـ١ ضـؿ١ًٝ  

 .ٚاألْٝاب ٚاألضساع

ــٓإ    ــدٜٝات أض ــتبدٍ ايج تط

 .ايظؿٛي١ بأضٓإ دا١ُ٥

يهٌ ْٛع َٔ ايجـدٜٝات غـهٌ   

شتتًــ َــٔ األضـٓإ سطــب   

يػـرا٤ ـ ايجـدٜٝات لنًـ١     ْٛع ا

ايٓباتات هلا قٛاطع ٚأضساع 

أعسض يطشـٔ ايطعـاّ، ٚيف   

املكابٌ اذتٝٛاْات لن١ً ايًشّٛ 

هلا أْٝاب نـبري٠ ملطـاعدتٗا   

 .ع٢ً تكطٝع ايؿسٜط١
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 الجذييات املظيىية
تًز بعض ايجزٜٝات َٛيٛرًا ناَاًل ناإلْغإ يف سني إٔ ايهٓػض ٖٚٛ ثزٜٞ أٜنا البز إٔ ؼبؿغ َٛيٛرٙ راخٌ ايهاٝػ يؿارت٠ بعاز اياٛالر٠     

 .ست٢ ٜهتٌُ منٛٙ يف سني ٜبٝض ايبعض ايبعض اآلخض َجٌ َٓكاص ايبط

ايجزٜٝات املؾ١ُٝٝ ٜٚقآـ ايهٓػاض نٛاساز َأ ايجازٜٝات ايهٝغا١ٝ ُٜٚقآـ َٓكااص ايابط َاع ايجازٜٝات            ُٜقٓـ اإلْغإ نٛاسز َٔ 

 .ايبٝٛم١

ُٜغ٢ُ  ، ٜٚضبط ايسسِايجزٜٝات املؾ١ُٝٝ ٖٞ أنجض ايجزٜٝات ٖٚٞ ايجزٜٝات اييت ٜتطٛص دٓٝٓٗا راخٌ دغِ األّ، ُٜٓٛ ازبٓني راخٌ عنٛ 

ُٜغ٢ُ    .املػ١ُٝازبٓني بايضسِ عنٛ 

 ٞ ٚظٝؿ١ املؾ١ُٝ؟َا ٖ

 .تٓكٌ ايػشا٤ ٚاألنغذني َٔ رّ األّ يزّ ازبٓني ٚتٓكٌ ايٓؿاٜات خاصز دغِ ازبٓني

ؽاٗضًا عٓاز ايؿًٝا١ ٚيف املكاباٌ تغاتُض       32ٜبك٢ دٓني اإلْغإ راخٌ ايضسِ تغع١ أؽٗض ست٢ ٜهتٌُ منٛٙ، يف سني تغتُض ٖشٙ ايؿرت٠ يا 

 .يت تغتُض بني اإلخقاب ٚايٛالر٠ ُتغ٢ُ ؾرت٠ اسبٌُيبنع١ أعابٝع ؾكط عٓز ايؿ٦ضإ، ٖشٙ ايؿرت٠ اي

 :ستبة وٍها 81ُتقشي الجذييات املظيىية إىل 

 الجذييات عذمية األسٍاُ

  ،ٕإٔ آنٌ ايٌُٓ ؾكاط ٖاٛ عازِٜ األعآإ أَاا اآلخاضإ ؾًاُٗا أعآإ فاػري٠،           ٚظبزٖٚٞ صبُٛع١ آنٌ ايٌُٓ ٚاملزصع ٚايهغال

ٖاشٙ ايجازٜٝات سات أعُاز٠ ؾكضٜا١ ؾضٜاز٠ تناِ تضابطاات خافا١ باني          . ٚتأنٌ ٖشٙ اجملُٛع١ اسبؾضات بأيغٓتٗا ايط١ًٜٛ ايزبكا١ 

 .ايؿكضات

 آكمة احلظشات

 ايجزٜٝات اييت تأنٌ اسبؾضات  َجٌ اشبًز ٚايكٓؿش ٖٞٚ 

 ،فػري٠ اسبذِ هلا أْٛف  ١ًٜٛ َزبب١ تغاعزٖا ع٢ً ؽِ غشا٥ٗا ٚأرَػتٗا فػري٠ ٚأعٓاْٗا بغٝط١ َٔ خقا٥قٗا. 

 تأنٌ باإلماؾ١ يًشؾضات ايزٜزإ ٚاألمساى ٚاينؿارع ٚايغشايٞ ٚايجزٜٝات ايقػري٠. 

 القواسض

 متجٌ تكضٜبًا ثًح ايجزٜٝات ٚتعٝؿ يف مجٝع ايكاصات عزا ايكطب١ٝ ازبٓٛب١ٝ.  

 ٚايؿ٦ضإ ٚازبضسإ ٚايٓٝك، هلا ؽٛاصب ذبػ بٗا، ٚهلا صبُٛع١ ٚاسز٠ َٔ ايكٛا ع يف ايؿو األع٢ً تنِ ايغٓادٝب. 

 تأنٌ نجريا يزصد١ إٔ قٛا عٗا تتآنٌ يهٓٗا تتذزر باعتُضاص. 

 األساٌب الذاجٍة واألساٌب الربية

 ٚاسز٠ ٚتهٕٛ سٜٛهلا أققض تؾب٘ ايكٛاصض يهٔ ربتًـ عٓٗا بإٔ هلا صبُٛعتني َٔ ايكٛا ع يف ايؿو األع٢ً بزاًل َٔ. 

 اخلفاطيات

 ٓٗاص، تأنٌ اسبؾضات أٚ اسبٝٛاْاتٖٞ ايجزٜٝات ايٛسٝز٠ اييت تطري، تٓؾط يف ايًٌٝ ٚتٓاّ يف املٓا ل اآل١َٓ يف اي 

 .ايقػري٠ األخض٣، بعض اشبؿاؾٝؿ تأنٌ ايؿان١ٗ أٚ صسٝل األطٖاص، أْٛاع ق١ًًٝ تؾضب رّ ايطٝٛص أٚ ايجزٜٝات

 يتٗتزٟ يؿضا٥غٗا ٚيطضٜكٗا سٝح تطًل مٛما٤ ْكض يف أثٓا٤  رياْٗا َٚع اصتزار فز٣ تغتدزّ ايقز٣ 

 .ايقٛت إيٝٗا تٗتزٟ ملا سٛهلا

 آكالت المحوً

 ِست٢ ٚإٕ ناْت تتػش٣ ع٢ً ايٓباتات ؾكط أٚ ع٢ً ايٓباتاات ٚايًشاّٛ أٚ   . ٖٚٞ ايجزٜٝات اييت هلا أْٝاب ٚأمضاؼ خاف١ يتكطٝع ايًش

 .ع٢ً األمساى

  ايزبب١ ايغٛرا٤ تقٓـ ع٢ً أْٗا َٔ آنالت ايًشّٛ إال أْٗا تتػش٣ ع٢ً ايعؾب ٚايبٓزم ٚايتٛت ْٚارصًا َا تأنٌ ايًشِؾُجاًل. 

 تتنُٔ ٖشٙ اجملُٛع١ ايكطط ٚايهالب ٚنالب املا٤ ٚايزبب١ ٚايضانٕٛ ٚاينباع ٚعذٍٛ ايبشض ٚأعٛر ايبشض. 

 اخلشطوويات

 زّ اشبض َٛٝات نايؿ١ًٝ خض َٛٗا يٛمع ايػاشا٤ يف أؾٛاٖٗاا ٚصـ املاا٤ عًا٢ ظٗٛصٖاا      اشبض ّٛ ٖٛ اذبار ايؾؿ١ ايعًٝا ٚاألْـ، تغتد
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(10) 
 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي

ح   مدرسة اإلدريسي للتعليم األساسي
 

مهطقة دبي التعليمية
 

وزارة الرتبية والتعليم
 

العملأوراق   علوم 
 ثامن
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 َعِبُداْلَباِرِيُمَحمَّّد َأِحَمّد 

 علوم أوراق العمل
وزارة الرتبية والتعليم ثامن

 
مدرسة اإلدريسي للتعليم األساسي   ح

 

مهطقة دبي التعليمية
 

 احلافشيات

 ًُ٘اسبٛاؾض أٚ األظالف أٚ  اشبؿٛف ٖٞ تؾب٘ األظؿض إال أْٗا تػطٞ اإلفبع بأن 

 َا ميٝظ اسبٝٛاْات اييت هلا سٛاؾض ٖٛ أْٗا عزا٠٤ عضٜع١ ٚإٔ هلا أمضاؼ َغت١ٜٛ نبري٠ 

 تٓكغِ يكغُني

  هلا إفبع ٚاسز أٚ ثالخ أفابع يف نٌ قزّ َجٌ اشبٍٝٛ ٚاسبُري: سات األفابع املؿضر٠ 

  هلا إفبعإ أٚ أصبع أفابع يف نٌ قزّ َجٌ اشبضتٝت ٚازبُاٍ ٚايػظالٕ ٚايظصاؾات: سات األفابع املشرٚد١ 

 احلوتيات

 مجٝعٗا يف املا٤،تعٝؿ ، صبُٛع١ َٔ ايجزٜٝات تتهٕٛ َٔ اسبٝتإ ٚايزالؾني 

 ربتًـ عٔ األمساى يف أْٗا متًو ص٥تني ٚتضمع فػاصٖا. 

 ٝتإ ايكات١ً با بع متًوأغًبٗا بال أعٓإ ٚتتػش٣ ع٢ً اسبٝٛاْات ايبشض١ٜ ايقػري٠، أَا اسب 

 .سار٠ تغاعزٖا ع٢ً األنٌ، تغتدزّ ايقز٣ نُا اشبؿاؾٝؿ يًعجٛص ع٢ً ايػشا٤أعٓاْا 

 الشئيشيات

 َٔ خقا٥قٗا

  مخغ١ أفابع يف نٌ ٜز، ٚمخغ١ أفابع يف نٌ قزّهلا.  

 َععُٗا سات أظاؾض بزاًل َٔ املدايب 

 ِأرَػتٗا أنرب نجريًا َٔ ايجزٜٝات املُاث١ً هلا باسبذ. 

 :هلا َٝظات خاف١ َجٌ 

 ايعٝٓإ َتذٗتإ يألَاّ يتتُهٔ َٔ ايٓعض يف ْكط١ رقٝك١ 

 ا حبٌُ األؽٝا٤ بغٗٛي١اإلبٗاّ يز٣ ايض٥غٝات ٜكابٌ األفابع األخض٣ يٝغُح هل. 

 تغاعزٖا َؿافٌ ايهتـ ايك١ٜٛ بايتأصدح ع٢ً األؽذاص 

 .َجٌ ايكضٚر ٚايٓغاْٝػ ٚايبؾض

 

 الجذييات البيوضة والجذييات الكيشية

 الجذييات البيوضة

 ٖٞ اسبٝٛاْات ايجز١ٜٝ اييت تنع بٝنًا، هلا نٌ ممٝظات ايجزٜٝات،

ٚنايطٝٛص تغتدزّ سضاص٠ أدغاَٗا يتزؾ١٦ ايبٝض، يٝػ هلا سًُات نايجزٜٝات األخض٣ تنع اإلْاخ بٝنًا َػًؿًا بكؾض٠ دًز١ٜ مسٝه١ 

ثالث١ َٔ ايجزٜٝات ايبٝٛم١ ؾكط بكت رٕٚ إ تٓكضض إثٓإ َٓٗاا قٓؿاشٜات ٚ   . ٚيهٔ هلا ؾتشات ع٢ً ازبًز تؿضط ايًؾب ايشٟ ميتق٘ ايضمٝع

 اآلخض َٓكاص ايبط

 القٍفزيات

 نبري٠ ٚأْٛف  ١ًٜٛ متهٓٗا َٔ إخضاز ايٌُٓ ايشٟ ٜتػش٣ عًٝ٘ َٔتهٕٛ حبذِ ايكط١ ٚهلا طبايب 

 طببأٖا، ايكٓؿشٜإ ُٖا آنٌ ايٌُٓ سٚ األْـ ايكقري ٚ قٓؿش املا٤ سٚ األْـ ايطٌٜٛ

 وٍقاس البط

 تشضى يف املا٤،ٚهلاسٝٛإ ثزٜٞ ٜعٝؿ ٜٚتػش٣ يف األْٗاص ٚايربى ي٘ أقزاّ غؾا١ٝ٥ ٚسٌٜ َغتٛ ملغاعزت٘ ع٢ً اي

 .غتدزَ٘ يًبشح عٔ ايػشا٤ ٜٚغتدزّ طبايب٘ سبؿض األْؿام ع٢ً مؿاف ايٓٗض يٝنع ؾٝ٘ بٝن٘تَٓكاص َطا ٞ َؿًطح  

 الجذييات الكيشية

 ٚتٛافٌ ت١ُٝٓ فػاصٖا يف أنٝاؼ"  س١ٝ" هلا مجٝع خقا٥ك ايجزٜٝات ٚربتًـ عٔ َٓكاص ايبط يف أْٗا تنع فػاصٖا 

 .ْٛع تعٝؿ يف اعرتايٝا ٚغٝٓٝا ازبزٜز٠ ٚأَضٜها ازبٓٛب١ٝ 300ٜعٝؿ َٓٗا سٛايٞ  .األَٗات يعز٠ ؽٗٛص

 الكيص

تٛيز ايهٝغٝات بعز أٜاّ أٚ أعابٝع َٔ اإلخقاب ٖٚٞ َضس١ً َبهض٠ ٜهٕٛ املٛيٛر فػري دزًا حبذِ ايٓشًا١ ٚتهإٛ أ ضاؾٗاا األَاَٝا١     

 .ٚتبك٢ نشيو يعز٠ ؽٗٛصؾكط َتطٛص٠ يتتغًل ؾضا٤ أَٗا َتذ١ٗ يًهٝػ سٝح تٛدز س١ًُ تغاعزٖا ع٢ً ايضماع١ 

 َجٌ ايهٓػض ٚايهٛاال
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 املواسد الطبيعية
 ٖٚٞ املٛار اييت تتٛؾض يف ايطبٝع١

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َُٓتذات ُتغاعزٙ يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ َج  .ٌ املا٤ ٚايٓؿط ٚاملعارٕ ال ْغتدزّ املٛاصر ايطبٝع١ٝ نُا ٖٞ ٚيهٔ ٜكّٛ اإلْغإ بتشًٜٛٗا إىل 

 .األعاعٞ ٖٛ ايؾُػَٔ املعًّٛ إٔ نٌ َٛاصر ايطاق١ َقزصٖا 

 َجٌ املا٤ ايعشب يهٔ بعض املٛاصربعض املٛاصر ميهٔ إٔ تعٛض َا ْكك َٓٗا ْتٝذ١ اعتدزاَٗا 

 .َجٌ ايؿشِ اسبذضٟ تعٜٛن٘ أبطأ بهجري ملا ْكك َٓ٘، سٝح إٔ ايؿشِ ٜتطًب َالٜني ايغٓني يٝتهٕٛ

 لزلك ميكَ تؼٍيف املواسد إىل ػٍفني،

  املٛاصر ايطبٝع١ٝ

 املٛاصر غري املتذزر٠ املتذزر٠املٛاصر  

 ايتعضٜـ

َٛصر  بٝٝعٞ ٜعٛض َا ْكك َٓ٘ بزٚص٠ تعارٍ 

 .رٚص٠ اعتٗالن١ أٚ تؿٛقٗا

َٛصر  بٝعٞ ٜتهٕٛ بطضٜك١ أبطأ َٔ 

 .اعتٗالن٘

 ايؿشِ اسبذضٟ ٚايٓؿط ٚايػاط ايطبٝعٞ املٝاٙ ايعشب١ ٚاشبؾب َجاٍ

 بعض املؾانٌ

أْٗا ال بعض ايػابات تتعض٣ َٔ أؽذاصٖا سٝح 

 .تغتطٝع تعٜٛض َا قطع َٓٗا

سني تقبح ٖشٙ املٛاصر ضبزٚر٠ البز يإلْغإ إٔ 

 .ػبز َقارص أخض٣ بز١ًٜ

 :حفظ املواسد الطبيعية

 ٜٓبػٞ إٔ عباؾغ ع٢ً املٛاصر ايطبٝع١ٝ العتدزاَٗا عٓز اسباد١ ؾكط: 

 .اؾتح فٓبٛص املا٤ يػغٌ ؾُو ٚؾضؽاتو ؾكط ٚال تؿتش٘ أثٓا٤ غغٌ أعٓاْو

 اسبضل ع٢ً املٛاصر ست٢ يف ساي١ عزّ اعتدزاَٗا: 

 .ًٛخَجاًل محا١ٜ املٛاصر املا١ٝ٥ َٔ ايتًٛخ تٛؾض َا٤ًا ْعٝؿًا يًؾضب ٚصٟ ايٓباتات ٚاسبٝٛاْات ٚاسبؿاظ عًِٝٗ َٔ األَضاض ايٓادب١ عٔ ايت

 :اسبؿاظ ع٢ً ايطاق١

َععاِ املاٛاصر   . ًطاق١ َٜٛٝاًا ٜا ثض عًا٢ املاٛاصر ايطبٝعٝا١ املٓتذا١ هلاا       ايطاق١ اييت ْغتدزَٗا تأتٞ َٔ املٛاصر ايطبٝع١ٝ يشيو اعتدزآَا ي

 .ايطبٝع١ٝ املغتدز١َ إلْتاز ايطاق١ ٖٞ َٛاصر غري َتذزر٠ يشيو إسا مل عباؾغ عًٝٗا اآلٕ ؾكز ال تهٕٛ َتٛؾض٠ يف املغتكبٌ

  بغٗٛي١ ميهٔ اسبؿاظ ع٢ً ايطاق١ ٚبايتايٞ املٛاصر ايطبٝع١ٝ املغتدز١َ يف إْتادٗا،

ؾُجاًل إ ؿا٤ املقابٝح سني ال ْهٕٛ حباد١ إيٝٗا، إٕ أَهٔ صنٛب ايزصاد١ أٚ املؾٞ أٚ صنٛب اسباؾ١ً بزاًل َأ صناٛب ايغاٝاص٠ ألٕ ٖاشا     

 .ٜٛؾض ايطاق١

 إعادة االستدذاً وإعادة التذويش

 .ٖٞ ع١ًُ اعتعار٠ املٛار ايك١ُٝ َٔ ايٓؿاٜات ٚإعار٠ اعتدزاَٗا:  إعاد٠ ايتدٜٚس

 اييت تعٛر عًٝٓا َٔ إعار٠ ايتزٜٚض؟َا ايؿٛا٥ز 

 .إعار٠ ايتزٜٚض تكًٌ ن١ُٝ املٛاصر ايطبٝع١ٝ اييت ْغتًٗهٗا، ؾإعار٠ تزٜٚض ايٛصم ٜكًٌ ن١ُٝ األؽذاص اييت ْكطعٗا (0

إعار٠ ايتزٜٚض ٖٞ  ضٜك١ يًشؿاظ ع٢ً ايطاق١، تزٜٚض عًب األيَّٛٓٝٛ ٜغاتًٗو  اقا١ أقاٌ َأ ايطاقا١ املغاتًٗه١ يف إْتااز         (3

 .دزٜز أيَّٛٓٝٛ

َٔ املٛار اييت ميهٔ إعار٠ تزٜٚضٖا ايقشـ ٚعبٛات ايألَّٚٓٝٛ َٚععِ ايعباٛات ايبالعاتٝه١ٝ ٚعًاب ايهضتإٛ، ياشيو َععاِ ايعباٛات        

 .ذبٌُ إؽاص٠ تؿٝز بإٔ ايعب٠ٛ قاب١ً يًتزٜٚض

ُٜكدّ يًٓباتات ايعٓاصس ايػرا١ٝ٥ 

 َجٌ ايبٛتاضّٝٛ

 َٛازد األزض

 غاش١ٜ
 ضا١ً٥

 
 صًب١

متدْا املططشات املا١ٝ٥ باملٛاد 

 ايػرا١ٝ٥ ٚاملا٤ ايرٟ ْػسب٘

ايػالف ادتٟٛ ٜٛؾس اهلٛا٤ ايرٟ ْتٓؿط٘ 

ُٜٓتر املطس  ٚحياؾظ ع٢ً دزدات اذتساز٠ ٚ
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 الوقود األحفوسي
ايغاؿٔ ٚايطاا٥ضات ٚاملقااْع املدتًؿا١ َٚٓٗاا ايايت تٛياز        َقارص ايطاق١ ٖٞ املٛار اييت ْغتدزَٗا يًشقٍٛ ع٢ً ايطاق١ اييت تغري ايغٝاصات ٚ

 .ايطاق١ ايهٗضبا١ٝ٥ ٖٚٛ ببغا ١ ايٛقٛر ايشٟ ْغتدزَ٘ هلشٙ األغضاض، َٚٛاصر ايطاق١ ٖٞ َٛاصر  بٝع١ٝ ٜغتدزَٗا اإلْغإ يتٛيٝز ايطاق١

شٙ املٛاصر تغ٢ُ ايٛقٛر األسؿاٛصٟ ٚاياشٟ تهإٛ    َععِ املٛاصر اييت ٜغتدزَٗا اإلْغإ تٓشقض يف ايٓؿط ٚايػاط ايطبٝعٞ ٚايؿشِ اسبذضٟ ٖٚ

 .ٚتٓتر ايطاق١ ْتٝذ١ سضم ايٛقٛر األسؿٛصٟ . يف األعاؼ َٔ بكاٜا ايٓباتات ٚاسبٝٛاْات اييت عاؽت يف األط١َٓ ايػابض٠

١ ٚيف ْؿاػ ايٛقات   ايٛقٛر األسؿٛصٟ َٛصر غري َتذزر يشيو ؾإْ٘ َٗزر بايٓؿاس، يشيو ْغع٢ يًشؿاظ عًٝ٘ نُا ْغع٢ إلػباار َاٛاصر بزًٜا   

 .ْغع٢ يتطٜٛض  ضم أنجض ؾاع١ًٝ العتدزاّ ايٛقٛر األسؿٛصٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نٝـ ٜتهٕٛ ايٛقٛر األسؿٛصٟ؟

ٜتهٕٛ ايٛقٛر األسؿٛصٟ َٔ بكاٜا نا٥ٓات س١ٝ عاؽت قزميًا َٚاتت ٚاْازثضت يف باا ٔ األصض، ٚملاا ناْات ايها٥ٓاات اسبٝا١ طبتًؿا١        

 .ٚايعضٚف اييت ٜتهٕٛ ؾٝٗا ايٛقٛر األسؿٛصٟ طبتًؿ١ يشيو ايٛقٛر األسؿٛصٟ طبتًؿًا

  ايطبٝعٞ َٔ بكاٜا ايها٥ٓات ايبشض١ٜ اييت َاتت ٚاعتكضت بكاٜاٖا يف قاع احملٝطٜتهٕٛ ايٓؿط ٚايػاط. 

 َٚع َضٚص  ايظَٔ تػطت تًو ايبكاٜا بؿعٌ ايضٚاعب. 

 ثِ اْزصبت ايبكاٜا بؿعٌ االْنػاط يتتشٍٛ إىل فدٛص. 

 ٞٚبؿعٌ تػريات نُٝٝا١ٝ٥ ٚؾٝظٜا١ٝ٥ تغتُض ملالٜني ايغٓني تتشٍٛ ايبكاٜا إىل ْؿط ٚغاط  بٝع. 

 ََٔع اينػط ٜتشضى ايٛقٛر املرتانِ بني ايقدٛص املغا١َٝ ٜٚتذُع يف َٓا ل ُتغ٢ُ املها 

ع١ًُٝ تهٕٛ ايٓؿط َغتُض٠ أٟ إٔ بعض ايها٥ٓات ايبشض١ٜ اييت متٛت يف ايٛقت اسبايٞ عٛف تتشٍٛ ا إٕ ؽا٤ اهلل ا إىل ْؿط يف املغاتكبٌ    

 .ا بعز َالٜني ايغٓني ا 

  

 أْٛاع ايٛقٛر األسؿٛصٟ

 غاط

 

 عا٥ٌ

ُٜطًل ع٢ً  ايػاط ايطبٝعٞ ٖٛ االعِ ايشٟ 

 .َظٜر َٔ ايػاطات اهلٝزصٚنضب١ْٝٛ

ٖٛ امُلهٕٛ األعاعٞ ٚيهٔ   CH4ٕ املٝجا

ٖٓاى َهْٛات أخض٣ نايبٝٛتإ 

 .ٚايربٚبإ

ُٜغتدزّ يف ايتغدني ٚيف ضبطات تٛيٝز 

 .ايهٗضبا٤ ٚتغٝري بعض أْٛاع ايغٝاصات

أقٌ تًٜٛجًا يهٔ تهُٔ خطٛصت٘ عٓزَا 

ُٜٓتر اْؿذاصات نبري٠  .ؼبزخ تغضٜب سٝح 

ُٜطًل ع٢ً َظٜر َٔ  ايٓؿط ٖٛ االعِ ايشٟ 

 .املضنبات اهلٝزصٚ نضب١ْٝٛ املعكز٠

ٜهضص ايٓؿط اشباّ يف َعاٌَ ايتهضٜض أٚ 

املقايف يًشقٍٛ ع٢ً عز٠ َٓتذات، َٓٗا 

ايطا٥ضات ٚايهريٚعني ازباطٚيني ٚٚقٛر 

 .ٚايؿٍٝٛ أٌٜٚ ٚايزٜظٍ

املٓتذات ايٓؿط١ٝ ٖٞ املٛصر األعاعٞ يًٛقٛر 

ألؽهاٍ ٚعا٥ط ايٓكٌ املدتًؿ١ سٝح إٔ 

َٔ َٛاصر ايطاق١ املغتًٗه١ يف  40%

 ايعامل تأتٞ َٔ ايٓؿط

 ايػاط ايطبٝعٞ

 

 ايٓؿط

 فًب

 

ايؿشِ اسبذضٟ ٖٛ  ايٛقٛر 

األسؿٛصٟ ايشٟ ٜتهٕٛ ذبت 

األصض َٔ َٛار ْبات١ٝ َتش١ًً 

 .دظ٥ًٝا

ُٜغتدزّ يف املامٞ يتزؾ١٦  نإ 

 .املٓاطٍ ٚتؾػٌٝ ايكطاصات

ُٜغتدزّ سايًٝا يف ضبطات تٛيٝز 

 .ايهٗضبا٤

 َٔ عٝٛب٘ أْ٘ ًَٛخ يًب١٦ٝ

 ايؿشِ اسبذضٟ
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ةاملواسد البذيم  

 بعض األَج١ً ع٢ً اعتدزاَات ايطاق١ يف سٝاتو اي١َٝٛٝ؟اسنض 

 َا ٖٞ َقارص ايطاق١ اييت عبقٌ عًٝٗا ايّٝٛ؟

 َا املؾانٌ املرتتب١ ع٢ً اعتُارْا ع٢ً ايٛقٛر األسؿٛصٟ؟

 َا اسبًٍٛ املُه١ٓ هلشٙ املؾانٌ؟

 الطاقة الٍووية

 .ٖٞ ايطاق١ اييت تٓطًل ْتٝذ١ تؿاعٌ اْؾطاصٟ أٚ اْزَادٞ

  ع١ًُٝ تٓؾطض ؾٝٗا أ١ْٜٛ ايشصات املؾع١ إىل ْٛاتني أٚ أنجض: ايٟٓٛٚ االْػطاز

 .عٓزَا ؼبزخ االْؾطاص  تٓطًل ن١ُٝ نبري٠ َٔ ايطاق١ ميهٔ اعتدزاَٗا يتٛيٝز ايطاق١ ايهٗضبا١ٝ٥

 .رَر ْٛاتني أٚ أنجض يتهٜٛٔ ْٛا٠ أنرب:  االْدَاز ايٟٓٛٚ

 . بٝعًٝا يف ايؾُػتطًل ٖشٙ ايع١ًُٝ ن١ُٝ نبري٠ َٔ ايطاق١ ٚذبزخ 

 َا ٖٞ املٝظ٠ يف اعتدزاّ  اق١ االْزَاز ايٟٓٛٚ؟ َٚا ٖٞ املؾه١ً يف اعتدزاَٗا؟

املٝظ٠ يف ق١ً ايٓؿاٜات اشبطض٠ ، ٚاملؾه١ً تهُأ يف إٔ ايتؿااعالت الباز إٔ تاتِ يف رصدا١ ساضاص٠ َضتؿعا١ دازًا ٚال تٛداز َاار٠ سايٝاًا            

 .ميهٓٗا ذبٌُ رصد١ اسبضاص٠ تًو

 يائيةالطاقة الكيى

 .، يهٓٗا تعٌُ باعتدزاّ اهلٝزصٚدني ٚاألنغذني ؾُٝا ٜغ٢ُ خالٜا ايٛقٛر\بعض ايغٝاصات اسبزٜج١ ال تعٌُ باعتدزاّ ازباطٚيني 

 .ٜتِ يف خالٜا ايٛقٛر ذبٌٜٛ ايطاق١ ايهُٝٝا١٥ إىل  اق١ نٗضبا١ٝ٥

 املضنبات ايؿنا١ٝ٥ٚتغتدزّ يف . ١َٔ َظاٜاٖا أْٗا تٓتر ؾكط املا٤ ٚال تٓتر أٟ ًَٛثات يًب٦ٝ

 .يتٛيٝز ايطاق١ ايهٗضبا١ٝ٥ ٚإْتاز َٝاٙ ايؾضب

 الطاقة الظىشية

 .عًُٓا َٔ قبٌ إٔ املقزص األعاعٞ يًطاق١ ع٢ً األصض ٖٞ ايؾُػ ٚاييت تقٌ يألصض يف األعاؼ يف فٛص٠ إؽعاعات

 .ٖٞ ايطاق١ اييت تقٌ يألصض َٔ ايؾُػ يف ؽهٌ إؽعاع:  ايطاق١ ايػُط١ٝ

تعترب َٔ املٛاصر املتذزر٠ سٝح إٔ األصض تغتكبٌ ايطاق١ ايؾُغ١ٝ باعتُضاص، ٚميهأ اعاتدزاَٗا يف ايتزؾ٦ا١ ٚتٛيٝاز      ايطاق١ ايؾُغ١ٝ

ايهٗضبا٤ يهٔ ايتهٓٛيٛدذٝا املغتدز١َ سايًٝا ال طايت قافض٠ عًا٢ تٛيٝاز ناٌ َاا ًٜظَٓاا َأ ايطاقا١ ايهٗضبا٥ٝا١ باعاتدزاّ ايطاقا١           

 .ايؾُغ١ٝ

 . اق١ م١ٝ٥ٛ ٚ اق١ سضاص١ٜ  اق١ ايؾُػ تقًٓا يف فٛص٠

ميهأ ذبٜٛاٌ ايطاقا١ ايؾُغا١ٝ إىل  اقا١ نٗضبا٥ٝا١ باعاتدزاّ اشبالٜاا ايؾُغا١ٝ نتًاو املغاتدز١َ يف اآلالت            :  ايطاق١ ايض١ٝ٥ٛ

 .اسباعب١، عٔ  ضٜل ٚمع أيٛاح مد١ُ ع٢ً أعطح املبإ اييت تضٜز تٛؾري بعض ايطاق١ ايهٗضبا١ٝ٥ عٔ  ضٜل ايطاق١ ايؾُغ١ٝ

 ؾُغٞايغدإ اي

ميهٔ  اعتدزاّ ايغدإ ايؾُغٞ يتغدني املٝا٠ َباؽض٠ بٛاعط١ أؽع١ ايؾُػ ٖٚٛ عباص٠ عٔ فٓزٚم رانأ ايًإٛ يا٘    :  ايطاق١ اذتساز١ٜ

 .غطا٤ خاصدٞ بالعتٝهٞ أٚ طدادٞ

عاتؿار٠ َأ ايطاقا١    َٔ ممٝظات ايطاق١ ايؾُغ١ٝ أْٗا غري ًَٛث١ َٚتذزر٠، يهٔ بعض املٓا ل ال تعضف َٔ األٜاّ املؾُغ١ َا ٜهؿٞ يال

 .ايؾُغ١ٝ

 طاقة الشياح

 نٝـ تٓؾأ ايضٜاح؟

 "أٟ إٔ َقزصٖا ايطاق١ ايؾُغ١ٝ " تٓؾأ َٔ ايتغدني غري املتغاٟٚ يًٗٛا٤ بؿعٌ ايؾُػ 

 ميهٔ اعتدزاّ  ٛاسني اهلٛا٤ يتشٌٜٛ  اق١ ايضٜاح يطاق١ نٗضبا١ٝ٥

 ايؾُغ١ٝ تهٕٛ ْارص٠َٔ ممٝظاتٗا أْٗا  اق١ َتذزر٠ ٚغري ًَٛث١، يهٓٗا َجٌ ايطاق١ 

 .يف بعض املٓا ل
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 الطاقة الكهشووائية

اعتػٌ االْغإ َٓش ايكزّ  اقا١ املٝااٙ ازباصٜا١ باعاتدزاّ ايازٚايٝب املا٥ٝا٘ أٚ        

ايٓااٛاعري ٚناْاات تغااتدزّ يطشاأ ايػااالٍ، ٚايٝااّٛ تغااتدزّ يتٛيٝااز ايطاقاا١      

ايٓاؽا٦٘  ايهٗضبا١ٝ٥ ؾُٝا ٜعضف بايطاق١ ايهٗضَٚا١ٝ٥ ٢ٖٚ ايطاق٘ ايهٗضبا٥ٝا٘  

 .عٔ تزؾل املٝاٙ ازباصٜ٘

  خقا٥ك ايطاق٘ ايهٗضَٚا٥ٝ٘

  اق٘ َتذزرٙ ٚالتغبب اال ايكًٌٝ َٔ ايتًٛخ َع أْٗا  اق٘ غري َهًؿ٘

يهٔ َٔ عًبٝاتٗا أْٗا ميهٔ اْتادٗا ؾكط ؾا٢ االَاانٔ ايتا٢ تتاٛؾض ؾٝٗاا      

نُٝات نبريٙ َٔ املٝاٙ املتزؾك٘ اييت ميهٔ ايتشهِ ؾٝٗا يتٛيٝز ٖاشٙ ايطاقا٘ ،   

ٚنشيو إٔ بٓا٤ ايغزٚر ايند١ُ ٜ رٟ يف أغًاب األسٝاإ إىل تازَري َاٛاصر ب٦ٝٝا١      

 .ب١ نُا أْٗا تعطٌ اهلذضات املٛمس١ٝ يًعزٜز َٔ أْٛاع األمساىايرت باصتسافأخض٣ نايػابات ٚقز ٜغبب َؾهالت تتعًل 

 الطاقه وَ الٍبات

 .متتك ايٓباتات ايطاق١ َٔ ايؾُػ ٚربظْٗا يف األٚصام ٚاشبؾب ٚأدظا٤ أخض٣ َٔ ايٓبات متاًَا نُا تؿعٌ ايغداْات ايؾُغ١ٝ

ست٢ إٔ ايضٚخ ٜهٕٛ ؾٝ٘ َكزاص نابري َأ ايطاقا١ ٚتغا٢ُ ٖاشٙ      عٓزَا تأنٌ اسبٝٛاْات ايٓباتات تٓتكٌ ايطاق١ امُلدظ١ْ إىل اسبٝٛاْات 

 .املقارص ايهت١ً اسب١ٜٛٝ

 .َار٠ عن١ٜٛ ممهٔ إٔ تهٕٛ َقزصًا يًطاق١:  ايهت١ً اذت١ٜٛٝ

 سضم ايهت١ً اسب١ٜٛٝ

َٔ عاهإ   %70َٔ صبٌُ ايطاق١ املغتدز١َ يف ايعامل ْاتر َٔ سضم اشبؾب ٚصٚخ اسبٝٛاْاذبٝح ٜعتُز عًٝ٘   %14ُٜكزص ايعًُا٤ إٔ 

 ايبًزإ ايٓا١َٝ

 الطاقة احلشاسية اجلوفية

 .ٖٚٞ ايطاق١ اييت تٓتذٗا اسبضاص٠ راخٌ األصض

تاابين بعااض اياازٍٚ َعاَااٌ ايطاقاا١ اسبضاصٜاا١ ازبٛؾٝاا١ يتٛيٝااز ايطاقاا١     

ايهٗضبا١ٝ٥ عرب مذ خباص املا٤ ايٓاتر َٔ تغدني املٝاٙ ازبٛؾٝا١ بؿعاٌ ايقادٛص    

 املٓقٗض٠

  



 

 

 ) 16) 

w
w

w
.m

o
h
am

ed
sw

o
rk

.y
o

la
si

te
.c

o
m

 

 

 َعِبُداْلَباِرِيُمَحمَّّد َأِحَمّد 

 علوم أوراق العمل
وزارة الرتبية والتعليم ثامن

 
مدرسة اإلدريسي للتعليم األساسي   ح

 

مهطقة دبي التعليمية
 

 العىش الٍشيب
سنضْا َٔ قبٌ إٔ ايجزٜٝات ناْت تعٝؿ قبٌ ايزٜٓافٛصات ٚأٜنًا عافضت ايزٜٓافٛصات نُا إٔ ايجزٜٝات تعاٝؿ ستا٢ اآلٕ، ٚيهأ مل    

 نٝـ تعضف ايعًُا٤ ع٢ً ٖشا ايرتٜب يألسزاخ؟ْطضح ع ااًل ًَُٗا أال ٖٚٛ، 

ايعُـس  إٕ ايع١ًُٝ اييت ٜتِ ؾٝٗا تضتٝب األسزاخ ا األقزّ ؾاألسزخ ا رٕٚ ذبزٜز َت٢ ٚقعت أٚ نِ اْكن٢ َٔ ايظَٔ ع٢ً سازٚثٗا ُتغا٢ُ     

 .ايٓطيب

إٕ  بكات ايقدٛص ايضعٛب١ٝ أؽب٘ برتتٝب يألسزاخ سٝح إٔ ايطبكاات األقازّ تهإٛ يف األعاؿٌ يف ساني تهإٛ ايطبكاات األسازخ إىل         

ُٜغ٢ُ األع٢ً، ٖٚشا   .بتعاقب ايطبكاتَا 

َبزأ ٜٓك ع٢ً إٔ ايطبكات األسزخ تكع ؾٛم ايطبكات األقازّ  : تعاقب ايطبكات

 .َامل ؽبٌ أٟ َ ثض بتتابعٗا األفًٞ

مما عبل ْغتٓتر إٔ ٖٓاى َا ميهٔ إٔ ٜ ثض يف ايقدٛص َػريًا تتابعٗا، بايؿعاٌ  

 .َٔ املُهٔ إٔ ؼبزخ ٖشا بؿعٌ عٛاٌَ ايطٞ أٚ تقزع ايقدٛص

ز ايعًُااا٤ فااعٛب١ أسٝاْااًا يف رصاعاا١ ايعُااض ايٓغاايب ٚتطبٝاال َباازأ تعاقااب  ػباا

ايطبكات إسا سزخ اختالٍ يف ٖشا ايتعاقب، سٝح أْ٘ َٔ املُهأ إٔ ؽبتاٌ تضتٝاب    

ايطبكات ؾتهٕٛ ايطبكات األقزّ ؾٛم ايطبكات األسزخ، ٚؼبزخ ٖاشا بؿعاٌ قا٣ٛ    

 .راخ١ًٝ يف األصض

 ١ٝ يتػري َبزأ تعاقب ايطبكات؟َا ايتأثري ايشٟ تغتطٝع٘ ايك٣ٛ ايزاخً

 .تغتطٝع ٖشٙ ايك٣ٛ إٔ ت رٟ إىل إَاي١ ايطبكات ايقدض١ٜ أٚ  ٝٗا ٚتهغض ْعاّ تعاقبٗا يتشٛهلا يهتٌ َتشضن١

 .ٚايتشزٟ األنرب أَاّ ازبٝٛيٛدٝني سني ؼباٚيٕٛ ذبزٜز ايعُض ايٓغيب يًقدٛص عٓزَا ؽبتٌ َبزأ تعاقب ايطبكات يف تًو ايقدٛص

 اييت متهٔ ايعًُا٤ َٔ ذبزٜز ايعُض ايٓغيب ايقشٝح يًقدٛص؟َا ٖٞ األرا٠ 

ُٜغ٢ُ  ، ٖٚٛ تغًغٌ َجايٞ يطبكات ايقدٛص اييت تتنأُ ناٌ األسااؾري ٚايتهٜٛٓاات ايقادض١ٜ      بايكطاع ادتٝٛيٛدٜٞغتدزّ ايعًُا٤ َا 

 .املعضٚؾ١ ع٢ً األصض

 .زعاعات ايٓاص١َٜٔ اسباالت اييت ُتؾهٌ عكبات أَاّ تطبٝل َبزا ايتعاقب، ايقزٚع ٚاالْ

 :أحذاث تعيق تطبيق وبذأ تعاقب الطبقات

ْغتٓتر َٔ  بكات ايقادض غاري األؾكٝا١ إٔ سازثاُ  َاا قاز أثاض عًٝا٘ ؾأخاٌ برتتٝبٗاا األؾكاٞ بعاز             

تهْٛٗا، ؾٝغتطٝع ايعًُا٤ ذبزٜز ايعُض ايٓغايب يًقادٛص ٚاألعاباب ايايت أرت الخاتالٍ ايرتتٝاب، َٚأ        

 ايرتتٝباألَج١ً ايٛامش١ ع٢ً اختالٍ 

 .ؼبزخ عٓزَا تٓجين  بكات ايقدٛص ٚتتشزب: ايطٞ  (0

 .ؼبزخ عٓزَا تتشزص  بكات ايقدٛص ٚتقبح َا١ً٥: املٝاٌ  (3

  .االْزعاؼ فدٛص َٓقٗض٠ تؾل  ضٜكٗا راخٌ فدٛص َٛدٛر٠ ٚتربر ؾٝٗا (2

 .اْهغاص يف  بكات ايقدٛص تٓظيل ع٢ً  ٛي٘ نتٌ َٔ ايقدٛص: ايقزع (4

ُٜغ٢ُ بعزّ ايتٛاؾلاألعباب املام١ٝ قز ت رٟ إىل ؾ  .كزإ  بكات فدض١ٜ نًًٝا، ٖٚشا َا 

 اْكطاع يف ايكطاع ازبٝٛيٛدٞ ٜٓؾأ سني تتعض٣  بكات ايقدٛص أٚ ٜتٛقـ تضعب ايضٚاعب يؿرتات  ١ًٜٛ:  عدّ ايتٛاؾل

شا ٖاٛ عازّ   ببغا ١ تهٕٛ ايطبكات ايقدض١ٜ َضتب١ َٚٓتع١ُ بأْع١ُ َؿَٗٛا١، ساني ؼبازخ اخاتالٍ يف ايرتتٝاب ٚايٓعااّ ٜهإٛ ٖا        "

 "ايتٛاؾل، أٚ سني ربتؿٞ  بك١ َٔ املؿرتض إٔ تهٕٛ َٛدٛر٠ بني ايطبكات ٜهٕٛ ٖشا أٜنًا ْٛع آخض َٔ عزّ ايتٛاؾل  

 األدلة املفقودة

 نٝـ ؼبزخ عزّ ايتٛاؾل؟

 :ؼبزخ عزّ ايتٛاؾل بطضٜكتني

أخاض٣  سني ٜتٛقـ إَزار ايضٚاعب يؿرت٠ ثِ ٜعٛر اعت٦ٓاف ايرتعٝب َض٠ : اْكطاع ايرتعٝب  (1

 .َض٠ أخض٣

 .سني تتعض٣  بك١ َٔ ايضٚاعب ثِ ٜتِ اعت٦ٓاف ايرتعٝب ع٢ً ايطبك١ ايغؿ٢ً: ايتعض١ٜ  (2
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 طسم سؿظ األساؾري

 ايها٥ٔ اذتٞ ناَاًل

 

 لثاز ايها٥ٔ اذتٞ

 

 بكاٜا ايها٥ٔ اذتٞ

 

 أساؾري األضؿًت

 

 األساؾري اجملُد٠ ايهٗسَإ

 

 لثاز ادتشٛز

 

 ايكٛايب ٚايُٓاذز

 

 ايهٛبسٚيٝت
 

 أساؾري ايصخٛز

 

 ايتشذس

 

أسٝاًْا ٜتزؾل 

األعؿًت َٔ 

با ٔ األصض 

َهًْٛا بضنًا 

ع٢ً عطح األصض، 

ذبؿغ ٖشٙ ايربى 

بعض أْٛاع 

ايها٥ٓات اسب١ٝ 

 ألالف ايغٓني

بعض ايها٥ٓات 

اييت تعٝؿ يف 

 املٓا ل املتذُز٠

تبك٢ ضبؿٛظ١ 

يؿرتات  ١ًٜٛ 

بغبب اغبؿاض 

رصدات اسبضاص٠ 

َجٌ سٝٛإ 

املاَٛخ ايشٟ 

اْكضض قبٌ 
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ذبؿغ 

دشٛص 

اسبٝٛاْات 

سني 

متت٧ً 

 بايضٚاعب

 

األثض 

املتشذض 

يضٚخ 

 اسبٝٛإ

يف بعض األسٝإ 

بعز َٛت ايها٥ٔ 

اسبٞ تتشًٌ 

ايطض١ٜ األدظا٤ 

ٚتبك٢ األدظا٤ 

ايقًب١ َجٌ 

األفزاف ٚايععاّ 

اييت َٔ املُهٔ 

إٔ ٜتأخض ذبًًٗا 

بؿعٌ ايضٚاعب 

ٚبعز ذبٍٛ 

ايضٚاعب إىل 

فدٛص تهٕٛ 

األدظا٤ ايقًب١ 

 ضبؿٛظ١ بٗا

ع١ًُٝ 

دٝٛيٛد١ٝ ذبٌ 

ؾٝٗا املعارٕ 

ْغٝر ضبٌ 

ايها٥ٔ 

ٜٚٓكغِ إىل 

 ْٛعني

 

 لثاز األقداّ

 

تتهٕٛ سني 

متت٧ً آثاص 

أقزاّ اسبٝٛاْات 

بايضٚاعب 

ُٚتشؿغ يف 

 ايقدض،

تهؾـ آثاص 

األقزاّ عٔ 

سذِ ايها٥ٔ 

اسبٞ ٚعضع١ 

 سضنت٘

 

 االضتبداٍ

 

 ايتػسب املعدْٞ

 

ع١ًُٝ حتٌ ؾٝٗا 

املعادٕ ستٌ نٌ 

 ْطٝر ايها٥ٔ املٝت

 

عٓدَا متأل املعادٕ 

ايؿساغات يف 

َطاّ ايٓطٝر 

ايكاضٞ يًها٥ٔ 

املٝت نايعظاّ 

 .ٚارتػب

 

ُٜػط٢  عٓزَا 

نا٥ٔ سٞ بغا٥ٌ 

٣ فُػٞ َٔ إسز

األؽذاص ٜٚتقًب 

ٖشا ايغا٥ٌ ؼبؿغ 

ايها٥ٔ بهاًَ٘ 

ُٜغ٢ُ  ؾُٝا 

 .بايهٗضَإ

َٔ أألْٛاع اييت 

ُٚدزت ضبؿٛظ١ 

بايهٗضَإ 

اسبؾضات ٚاينؿارع 

 ٚايغشايٞ

ايكايب ٖٛ  

ايتذٜٛـ يف 

ايقدض ايشٟ 

اْزؾٔ ؾٝ٘ 

 ايها٥ٔ

ٚايُٓٛسز ٖٛ 

ايؾهٌ ايشٟ 

تهٕٛ بعزَا 

َألت ايضٚاعب 

 ايكايب

ٚتقًبت 

 ٚأفبشت فدض ا

 


