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 الخاليا الوحدات األساسية بالحياة
 هو حي، أليس كذلك؟

 خصائص الكائنات احلية

 ما الكائنات الحية التي تراها وتتعامل معها يوميا؟
 ……….………………..........……………………القطط  –األمساك 

 لماذا هي كائنات حية؟
 ………………و...……………و…………………… تتنفس و    

 ما األشياء المشتركة بين اإلنسان والسمكة والفيل والنحلة و النخلة؟
 -………… –………… –………… –تأكل  –تتنفس 

 هل يعين هذا أهنم يتكونون من نفس الوحدة البنائية؟  نعم بالطبع, اتفقنا أن كل هؤالء كائنات حية 

 ما هي هذه الوحدة؟
 اخللية  

 هل تتشابه الخاليا في كل هذه األجناس؟    تتشابه في أشياء وتختلف في أشياء

 هل يتساوى عدد الخاليا في كل الكائنات الحية؟

وكائندات تتكدون مدن مليدا ات   ………………………هناك كائنات تتكون من خلية واحددة وتمد  , ال 
 ……………………اخلاليا وتم   

 أوجه التشابه واالختالفلنتحدث عن تركيب اخللية لنرى 
 الوحدة الصغرى اليت تمتطيع تنفيذ مجيع الع ليات احليوية:  اخللية

 (   ………………………و   ………………………مثل ) حتتوي عل  كل املواد الضرو ية للحياة 

ل الوظائف احليوية اليت حيتاجها معظم اخلاليا أصغر من أن ترى بالعني اجملردة ومع هذا فإن الكائنات وحيدة اخللية وعديدة اخلاليا تقوم بكام
 اجلمم

 يف الكائنات عديدة اخلاليا تنقمم اخلاليا تبعا لوظيفتها  أما يف وحيدة اخللية تقوم اخللية بكل الع ليات احليوية
 إذاً فكل الكائنات الحية تتكون من خاليا

 
 كل الكائنات احلية هلا القد ة عل  التأثر بأي تغيري يطرأ عل  بيئتها

قدد يكدون املدؤثر صدوت أو  -أي شيء يمبب  دة فعل أو تغيري يف الكائن احلي أو يف جدءء منده  :  مؤثرال
 ضوء أو مواد كي يائية

 مه ا حدث حول الكائن احلي من تغريات البد أن يبق  متءنا داخليا حىت تمت ر الع ليات احليوية
 احملافظة عل  حال داخلية ثابتة يف بيئة متغرية:  الداخلي االتزان

عند تغري الظروف حول اجلمم مما يغري االتءان الداخلي للجمم يتجده اجلمدم باجدتجابته للتغدريات اخلا جيدة 
 بتعديل أوضاعه مبا يتناجب مع التغري اخلا جي

   ………………………ف ثال عند ا تفاع د جة احلرا ة يمتجيب اجلمم لل ؤثر اخلا جي بأن يتكون 

 يف حماولة لرفع د جة احلرا ة  ………………………عند اخنفاض د جة احلرا ة يمتجيب اجلمم لل ؤثر اخلا جي بأن            
ليمد  كدل الكائندات احليدة تمددتجيب للتغدريات بدنفس القدد ة لدذل  تتجدده مدثال للدذهاف للظدل عندد ا تفدداع د جدة احلدرا ة وتتجده للشد س عنددد 

 اخنفاض د جة احلرا ة
 ذاً فكل الكائنات الحية تتأثر بالتغيرات الخارجية وتستجيب لهاإ
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 كيف يستمر بقاء النوع في الكائنات الحية؟

 لكي يمت ر النوع عل  اآلباء أن يرتكوا أبناء يرثوا صفاهتم  هذا ما يم   بالتكاثر
 
 
 
 
 
 
 
 

 لذلك كل الكائنات الحية تتكاثر
 

 ………………………………………بالتكاثر ينتج أبنا ء هلم نفس صفات اآلباء انتقل  هذه الصفات عن طريق 
 يف تركيب اخلاليا ووظائفها وينتقل من اآلباء لألبناء لينقل هلم نفس الصفات الو اثية(  DNA) يتحكم 
  ………………………………………………………………………………: الو اثة 

 يتحرك الكائن احلي ويأكل وين و وينتج الغذاء

 من طاقتهكل هذه تم   ع ليات حيوية ولكي تتم هذه الع ليات احليوية البد أن يمتخدم الكائن احلي بعضا 

 األنشطة اليت حتدث داخل اخللية من إنتاج الغذاء أو تفكيكه أو نقله وغريها هي ع ليات كي يائية تم   األيض
يمد   هدذا     -   اإلنمدان يبددأ جنيندا ل وليددا ل  ضديعا ل طفدال ل غالمدا ل شدابا ل شديخا ل عجدو ا ل كهدال

 التحول الن و
 …………………… و الكائن بأن يف الكائنات وحيدة اخلاليا ين

 ……………………و  ……………………يف الكائنات عديدة اخلاليا ين و الكائن بأن 
 لذلك كل الكائنات الحية تنمو

 
 
 

  

 التكاثر

 الجنسي التكاثر يالتكاثر الالجنس

 
وحيدث 

فيه
……………………………………

… 

 
وحيدث 

فيه
……………………………………

… 
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 الخاليا الوحدات األساسية بالحياة
 ااخلالي

 تنوع اخلاليا

 
 كل الكائنات احلية مكونة من اخلاليا

 اجملردة لذل  فهي  اكتشف  صدفة مؤخرامعظم اخلاليا صغرية جدا وال ترى بالعني 
 الوحدة البنائية اليت تمتطيع تأدية الع ليات احليوية:  والخلية

 DNAاخللية تكون حماطة بغشاء يضم الميتوبال م ومحض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التي تقول بنودها نظرية اخلليةتوصل العلماء إلى 
 مكونة من خلية واحدة أو أكثركل الكائنات احلية 

 اخللية هي الوحدة األجاجية يف كل الكائنات احلية
 كل اخلاليا تنشأ من خاليا أخرى

 
 حجم اخللية

 معظم اخلاليا صغرية جدا وال ترى إال بواجطة اجملهر
 ……………………………………………………………صفا  البيض خلية كبرية ألنه 

 د أن يتناجب احلجم مع مماحة المطحالب. للخلية حجم حمدد ومماحة جطح حمددة 
 تتغذى اخللية عن طريق جطحها اخلا جي وخترج الفضالت كذل  عن طريقه

 كل ا كربت اخللية أصبح  مماحة جطحها غري كافية المتصاص الغذاء و إخراج الفضالت
 
 

 علماء لهم الفضل في اكتشاف الخلية
 

 ثيودور شوان رودولف فيرشو ليفنهوك ماثياس شاليدن

خاصا ونظر لقطرة ماء فوجد فيها صنع مجهرا 
الطالئعيات )العديد من الكائنات وحيدة الخلية 

) 
عندما نظر إلى الدم وجد أن كرات الدم الحمراء 

لدى اإلنسان كروية ولدى األسماك والطيور 
 بيضاوية

أول من رأى البكتيريا ويكتشف أن كان ليفنهوك 
 الخميرة كائن حي وحيد الخلية

توصل إلى أن  
أجزاء كل 

النباتات 
تتكون من 

 خاليا

توصل إلى أن  
كل أجزاء 
الحيوانات 
تتكون من 

 خاليا

توصل إلى أن 
الخاليا تنشأ 
من خاليا 

 أخرى
 

 روبرت  هوك

صنع مجهرا ونظر من خالله إلى شريحة من 
الفلين الطبيعي فوجدها تتكون من مجموعة من 

 وسماها الخالياالحجرات 
استخدام هوك للخاليا النباتية وخاليا الفطريات 

سهل عليه رؤيتها بوضوح ألنها تحتوي على 
 جدران خارجية

وجعله أيضا يعتقد أن الخاليا توجد في هذه 
 الكائنات فقط وال توجد في الحيوانات
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                          النمبة بني مماحة المطح واحلجم حتمب باملعادلة التالية

املماحة المطحية
احلجم   نمبة مماحة المطح إىل احلجم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أجزاء اخلاليا

 ختتلف اخلاليا يف العديد من األشياء وتتشابه يف أشياء أخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنواع اخلاليا

 صنفنا اخلاليا إىل نوعني
 …………………….……أحدمها حتتوي عل  أنوية وتم   

 …………………….……واألخرى ال حتتوي عل  أنوية وتم   
 الكائنات الحية بدائية النواة

  كائنات حية تتكون من خلية واحدة ال حتتوي عل  نواة
لكنهدددا ال حتتدددوي علددد  ندددواة وال  DNAالبكترييدددا كدددائن حدددي بددددائي الندددواة حيددد  حتتدددوي علددد  

 عضيات حماطة بأغشية
تتكددون الرايبوجددومات مددن بددروتني ومددواد . حتتددوي علدد  عضدديات صددغرية جدددا تمدد   الرايبوجددومات 

 أخرى
 معظم البكترييا مغلفة جبدا  شبكي مبطن من الداخل بغشاء خلوي مرن يم حان للغذاء والفضالت بالعبو  من خالهل ا

جدنان أو داخدل تعيش بعض أنواعها يف الرتبة واملاء والبعض اآلخدر داخدل الكائندات احليدة أو علد  أجمدامها مثدل الديت تعديش علد  اجللدد أو األ
 اجلها  اهلض ي وتماهم يف ع لية اهلضم

 

 
 
  

 
 نسبة مساحة السطح إىل احلجم 

 2cmاحسب نسبة املساحة السطحية للحجم ملكعب طول ضلعه : مثال

 :اإلجابة

 مساحة اجلانبعدد اجلوانب  =حنسب مساحة السطح :  1اخلطوة 

 ( 2cm  2cm ) 6= مساحة السطح                                   

cm 24= مساحة السطح          
2

 

 طول الضلع طول الضلع  طول الضلع  =حنسب احلجم :  2اخلطوة 

  2cm 2cm 2cm= احلجم              

8cm = احلجم             
3

 

حنسب :  3اخلطوة 

املساحة السطحية

احلجم

 نسبة مساحة السطح إىل احلجم 

 نسبة مساحة السطح إىل احلجم       

 3cmاحسب نسبة املساحة السطحية للحجم ملكعب طول ضلعه : مثال

 :اإلجابة 

 .…………………….……… =حنسب مساحة السطح :  1اخلطوة 

 .…..…=   ..…………………=مساحة السطح                                   

 .…………………….……… =حنسب احلجم :  2اخلطوة 

 ..…= .…………………….………= احلجم             

حنسب :  3اخلطوة 

      

      
 نسبة مساحة السطح إىل احلجم 

 

 العضيات

 

تراكيب صغرية موجودة يف 

 السيتوبالزم وتؤدي وظائف حمددة

 بأغشيةمعظمها حماط 

بعضها يسبح يف السيتوبالزم 

حبرية والباقي مرتابط بعضيات 

 أخرى

 تتشابه كل اخلاليا يف وجود

 

 املادة الوراثية

 

 غشاء اخللية والسيتوبالزم

 

 يغطي اخللية وحيميها

يتحكم يف املواد اليت تدخل 

 اخللية واليت خترج منها

اجلزء الداخلي يف اخللية 

 السيتوبالزميسمى 

 

 DNAوهي محض 

 يف فرتة من حياتها DNAكل خلية متتلك محض 

 كل املعلومات اليت حتتاجها اخلاليا وينتقل من اآلباء لألبناء DNAحيمل 

 موجود داخل النواة كما يف خاليا اإلنسان DNAيف بعض اخلاليا يكون 

 كائنات ُأخري كالبكترييا ال حتتوي على نواة

ولكن  DNAخاليا الدم احلمراء اليت ينتجها خناع العظام حتتوي على نواة و 

 DNAعندما تتجه حنو جمرى الدم تفقد النواة و 

…………. 

 

…………. 

 

…………. 
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 هي أصغر اخلاليا عل  اإلطالق
 الخاليا حقيقية النواة

 أكرب قليال من اخلاليا بدائية النواة ولكن أيضا ال تُرى بالعني اجملردة
حتتوي اخلاليا احلقيقية النواة عل  عضيات حماطة بأغشية منها النواة و حتتوي 

 DNAالنواة عل  
 تؤدي العضيات املوجودة باخللية كل الع ليات احليوية الال مة للخلية

 كل الكائنات احلية عدا البكترييا هي كائنات حقيقية النواة
اخلاليا املوجودة بالكائنات احلية عديدة اخلاليا هي خاليا حقيقية النواة مثدل 

 اإلنمان
 اخللية حقيقية النواةمعظم الطالئعيات مثل األميبا هي كائنات حية وحيدة 

 مع أن هناك طالئعيات أخرى مثل الطحالب هي كائنات حية عديدة اخلاليا حقيقية النواة
الفطريات كعيش الغراف هي كائنات حية عديدة اخلاليا حقيقية النواة مع أن فطريات أخرى كاخل رية هي كائنات حية وحيدة اخلليدة حقيقيدة 

 النواة
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 األساسية بالحياةالخاليا الوحدات 
 ااخلالي

 اخلاليا حقيقية النواة

 بالرغم أن اخلاليا صغرية جدا إال أهنا معقدة الرتكيب

 عند دراسة الفرق في التركيب بين الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية نجد أن

 الخاليا الحيوانية الخاليا النباتية 

 غشاء من الربوتينات والدهون والدهون املفمفرة (الكربوهيد اتنوع من )جدا  من المليلو   الغالف الخارجي

 ال توجد توجد البالستيدات الخضراء

 

 
 
 

 

 ال توجد توجد الفجوات
 

 مكونات اخللية

 جدار الخلية
  و هو نوع من الكربوهيد ات ……………………موجود باخللية النباتية وخاليا الطحالب ويتكون من 

 ………………الفطريات أيضا هلا جدا  خلية ويتكون من نوع آخر من الكربوهيد ات هو 
 البكترييا وهي الكائنات بدائية النواة أيضا حتتوي عل  جدا  خلية

 

 غشاء الخلية
 موجود بكل اخلاليا

 عل  جدا  يكون مغلفا لللخليةيف اخلاليا اليت هلا جدا  خلية يكون الغشاء موجود أجفل اجلدا   أما يف اخلاليا اليت ال حتتوي 
 يتكون من الربوتينات والدهون و الدهون املفمفرة

 ….…………………………………: الدهون 
 الدهون املكونة لغشاء اخللية تتكون من الدهون املفمفرة اليت تتكون من  أس حمب لل اء وذيل كا ه لل اء

 واألذيال تتجه حنو بعضها البعضتتجه الرؤوس احملبة لل اء حنو اخلا ج وحنو الميتوبال م 
 تتحكم الربوتينات والدهون يف املواد اليت تدخل اخللية واملواد اليت خترج منها

 

 هيكل الخلية
 : فائدهتا. شبكة من الربوتينات يف الميتوبال م 

…………………………………………………………….… 
  

 النواة
 كل اخلاليا حقيقة النوة حتتوي عل  النواة

  ويتض ن املعلومات الال مة إلنتاج الربوتينات DNAحتتوي النواة عل  
 تتحكم الربوتينات يف التفاعالت الكي يائية اليت حتدث داخل اخللية

 إىل الميتوبال م حي  يتم إنتاج الربوتينات………………………… جائل عرب  DNAيرجل  
 ……………وهي املوقع الذي يبدأ فيه إنتاج ………ة تم   يكون غشاء النواة مءدوجا و بعض األنوية حتتوي عل  مناطق قامت
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 الرايبوسومات
 أصغر العضيات حج ا ولكن أكثرها عددا.عل  العكس من معظم العضيات تكون غري مغطاة بغشاء . وهي العضيات اليت تنتج الربوتينات 

 بعضها يمبح حبرية يف الميتوبال م والبعض اآلخر متصل باألغشية أو هبيكل اخللية
 هي املركبات العضوية اليت تمتخدمها الرايبوجومات يف إنتاج الربوتينات وهناك عشرون نوعا من األمحاض األمينية…………………………

 ال تمتطيع اخلاليا العيش بدون بروتينات لذل  كل اخلاليا احلية حتتوي عل   ايبوجومات 
 

 الشبكة البالزمية الداخلية
  فيها الربوتينات والدهون ومواد أخرىنظام مكون من أغشية مطوية تُنتج 

  عدد كبري من التفاعالت الكي يائية اليت حتدث داخل اخللية حتدث داخل الشبكة البال مية أو عل  جطحها
 حتتوي عل  أنابيب وممرات تنتقل خالهلا املواد عرب اخللية

 تنقسم إلى نوعان
 غالبا بالقرف من النواة تنتج هذه الرايبوجومات الكثري من بروتينات اخلليةتقع : شبكة بال مية داخلية خشنة مغطاة بالرايبوجومات  
 وظيفتها إنتاج الدهون وتفكي  املواد المامة اليت من امل كن أن تضر باخللية: شبكة بال مية داخلية ناع ة ليس عليها  ايبوجومات 

 

 الميتوكوندريا
 هي أماكن إنتاج الطاقة يف اخللية حي  يتم حتطيم المكر 

 ….…………………………………حماطة بغشاءين يتم ختءين الطاقة يف الغشاء الداخلي يف صو ة 

 يف تأدية وظائفها  ATPبعد ذل  تمتخدم اخللية  
 يف مواقع متعددة من اخللية لكن الك ية األكرب يف الغشاء الداخلي لل يتوكوند يا ATPينتج  

 ع لية إنتاج الطاقة تتم عن طريق التنفس اخللوي يف امليتوكوند يا
 

 البالستيدات الخضراء
اخلاليددا النباتيددة والطحالددب علددد  العكددس مددن اخلاليددا احليوانيدددة تمددتطيع إنتدداج غددذائها بنفمدددها ويددتم ذلدد  في دددا 

 يم   بالبالجتيدات اخلضراء
 ……………….…………………………………:  البالجتيدات اخلضراء

 هو الع لية اليت تمتخدم فيها النباتات والطحالب ضوء الش س واملاء وثاين أكميد الكربون إلنتاج المكر واألكمجني: اء الضوئيالبن
 ……………البالجتيدات خضراء ألهنا حتتوي عل  صبغة خضراء تم   

 ATPه امليتوكوند يا إلنتاج  يقع الكلو وفيل داخل الغشاء الداخلي للخلية وميتص طاقة الش س إلنتاج المكر الذي تمتخدم
 

 جهاز جولوجي
 مسي نمبة إىل العامل الذي اكتشفه وهو كاميليو جولوجي وهو العضي الذي خيءن الربوتينات ويو عها يف اخللية

ويعترب عامل توصيل الطلبات يف اخللية حيد  أن أي ع ليدة نقدل تدتم داخدل ) يشبه الشبكة البال مية الداخلية  
 (ريقه اخللية تتم عن ط

تكون الشبكة البال ميدة الداخليدة الددهون والربوتيندات ل ترجدلها إىل جهدا  جولدوجي الدذي يقدوم بتعدديلها ألداء 
 وظائف خمتلفة يف اخللية

بعد تكوين املنتج النهائي يف جها  جولوجي يتخصر جءء من غالف جها  جولوجي مشكال حويصلة صغرية حول املنتج النهدائي تنقدل هدذه 
 حمتوياهتا داخل اخللية وإىل خاليا أخرىاحلوصلة 
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 حجرات الخلية
  جتويف أو كيس حيتوي عل  مواد معينة داخل اخللية حقيقية النواة وهي املواد اليت جيب نقلها يف اخللية أو إىل خا جها: وهي احلوصالت 

 جها  جولوجي إىل أجءاء اخلليةتنقل الربوتينات من الشبكة البال مية الداخلية إىل جها  جولوجي وتنقل املواد من 
 تتكون حوصالت أخرى عندما حييط جءء من اخللية جبمم ما خا ج اخللية

 

 الهضم الخلوي
 الليموجومات هي العضيات املمؤلة عن ع لية اهلضم يف اخللية حي  حتتوي عل  إنءميات هاض ة

 منها يف صو ة فضالت يفك  الليموجوم العضيات التالفة أو امليتة املوجودة يف اخللية وخيلص
 تتنوع أشكال الليموجومات وأحجامها و توجد بشكل  ئيمي يف اخلاليا احليوانية

عندما يقرتف جمم غريب من اخللية تبتلعه وغلفه يف حوصلة ل تقرتف الليموجومات من احلوصلة وتفرغ إنءمياهتا اهلاض ة فيها هلضدم اجلمدم 
 الغريب

 

 الفجوات
 ودة يف األجاس يف اخلاليا النباتية والفطريات و تقوم بع ل الليموجومات حي  توجد هبا إنءميات هاض ةتعترب من احلوصالت و موج

 الفجوات المركزية
بددالطبع يددذبل النبددات عندددما تفقددد فجددوات  -لدددعم النبددات متتددلء الفجددوات املركءيددة باملدداء    -وجددوائل أخددرى حيدد  ختددءن اخلليددة النباتيددة املدداء 

 خالياه املاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 أك ل خريطة املفاهيم التالية باجتخدام املفاهيم اآلتية: مثال
 –امليتوكوند يا  –الشبكة البال مية الداخلية  –الميتوبال م  –النواة  –جها  جولوجي  –غشاء اخللية  –اإلنمان   -هيكل اخللية  – ايبوجومات  –الليموجومات   -الكائن حي 

 .اخللية   -نوية   - DNA –شبكة بال مية داخلية خشنة  -وحيد اخللية 

 ُيغلف اخللية من اخلارج

 مثل

 عديد اخلاليا

 البكترييا

شبكة بالزمية داخلية 

 ناعمة

 تنقسم إىل
يوجد على 

 سطحها 

 وهي مصنع الربوتينات

 يوجد بداخلها

 الصبغة الوراثية

 حيتوي على عضيات مثل

 تتكون من

 البنائيةوحدته 
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 الخاليا الوحدات األساسية بالحياة
 ااخلالي

 تنظيم الكائنات احلية

 
 احلي يكرب بمبب الءيادة يف عدد اخلالياذكرنا من قبل أن جمم الكائن 

 اخلاليا يف الكائنات احلية هلا نفس احلجم لكن بالطبع ختتلف يف العدد
 خاليا الفيل بالطبع أكثر عددا من خاليا اإلنمان

 
   مميزات الرتكيب يف اخلاليا يف الكائن احلي عديد اخلاليا

 الحجم األكبر
 يا أكرب حج ا وهذا جيعطيه مميءات القوة عن معظم الكائنات االصغربالطبع جيكون الكائن احلي عديد اخلال

 العمر األطول
 أي إصابة تصيب الكائن احلي وحيد اخللية جتقتله لكن عديد اخلاليا حىت لو قتل  جم وعة فهناك مليا ات غريها

 التخصص
علد  العكدس مدن الكدائن احلدي وحيدد اخلليدة حيد  تقدوم وهذا يعطي للكائن كفاءة أكرب فهناك خاليا للتنفس وأخرى للهضدم وأخدرى للحركدة 

 اخللية بكل الع ليات احليوية
 

  اخلاليا تعمل معا

 جم وعة من اخلاليا اليت تع ل معا لتؤدي وظيفة خاصة : النميج
 ناتهال ينتهي النميج عند جم وعة اخلاليا املكونة له فقط لكن هناك جم وعة من املواد توجد حول النميج تشرتك يف مكو 

 يتكون نميج عضلة القلب من خاليا قلبية كثرية وهذا واحد من أنمجة القلب
 أنواع األنمجة يف احليوانات

 النميج العصيب
 النميج العضلي

  النميج الضام

 النميج الطالئي

 النباتات هيوثالثة أنمجة يف 

 حي  ينقل املاء واملواد الغذائية: النميج الناقل 
 يغطي النبات وحي يه: النميج الوعائي 

  تتم فيه ع لية البناء الضوئي: النميج األجاجي 

 
 األنسجة تعمل معا

 لنأخذ مثاال عل  عضو تع ل أنمجته معا إلمتام الع ل عل  أك ل وجه
 تقوم بوظيفة حمددة يف اجلممجم وعة من األنمجة اليت  :العضو
مكددون يف معظ ده مدن نمديج عضددلي إال أنده يضدم نمدديج عصديب وأنمدجة لألوعيدة الدمويددة وكدل هدذه األنمددجة جمت عدة جتعدل القلددب  :القلدب 
 مضخة قوية

 
 تضم عدة أنمجة منها:  المعدة

 نسيج عضلة القلب

 نسيج عضلي
 

 نسيج طالئي
 

 نسيج عصبي
 

 نسيج ضام
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 حيرك الطعام –نميج عضلي 
 أنمجة إلنتاج مواد كي يائية للهضم

 ء املعدةنميج ضام لربط أجءا
 نميج عصيب لنقل الرجائل العصبية من املعدة للدماغ والعكس

 

 عضو يف النباتات هبا أنمجة تع ل معا:  الورقة
 أنمجة متتص الضوء للبناء الضوئي

 

 األعضاء تعمل معا

 جم وعة من األعضاء تع ل معا لتؤدي وظائف اجلمم:   الجهاز
 لكل جها  وظيفة حمددة
 من جم وعة من األعضاء منها األمعاء واملعدة  ووظيفة اجلها  اهلض ي تفكي  الغذاءاجلها  اهلض ي يتكون 

وظيفة اجلها  الدو ي الذي يتكون من القلب واألوعية املوية هي توصيل الغذاء من اجلها  اهلض ي لباقي أعضاء اجلمم وتوصيل اأُلكمدجني 
 واأُلكمجني يدخل عن طريق اجلها  التنفمي أيضا  إىل 

 نالحظ أن أجهءة اجلمم مرتبطة مع بعضها البعض من هذا
 

 الكائنات احلية

 فرد حي يمتطيع القيام بالع ليات احليوية مبفرده
 تنقمم الكائنات احلية إىل
 حي  تعت د كل خلية عل  نفمها للقيام بكل الع ليات احليوية: كائنات حية وحيدة اخللية 
 اخلاليا عل  بعضها البعض للقيام بالع ليات احليويةحي  تعت د : كائنات حية عديدة اخلاليا 

 
 الرتكيب والوظيفة

 يرتبط تركيب العضو يف الكائن احلي بالوظيفة اليت يؤديها
 ف ثال  احلويصالت واألوعية الدموية يف الرئتني

 :الوظيفة 
 صله لكل أنمجة اجلممتنقل األوعية الدموية اأُلكمجني الذي تمتقبله من احلويصالت املوجودة يف الرئتني لتو 

 تنقل األوعية الدموية ثاين ُأكميد الكربون الناتج من تنفس اخللية بعد اجتخدام اأُلكمجني تنقله للحويصالت املوجودة يف الرئتني
 :الرتكيب 

 تضم الرئتني ماليني احلويصالت وتلتف األوعية الدموية حول هذه احلويصالت
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 الكائن احلي

 

 يتكون من

 

 تتكون من

 

 تتكون من

 

 تتكون من

 

وهي الوحدة الرئيسية 

 لبناء الكائن احلي

 

أربع 

أنواع يف 

 احليوان

ثالثة 

أنواع يف 

 النباتات

 

 معت دا عل  املعلومات املذكو ة جابقا أك ل خريطة املفاهيم التالية: س 
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 موارد القشرة األرضية
 معادن القشرة األرضية

 ؟ما هو املعدن

 
 وعل نا أن الكون يتكون من كائنات حية ومواد غري حية  تكل نا عن الكائنات احلية ومكوناهتا وتركيبها

 من املواد غري احلية املوجودة واحمليطة بنا من كل جانب هي املعادن
 كاألحجار الكريمةالمعادن ليست  

 تتشابه مع الصخور  وتتكون الصخور من المعادن وليس العكس
 جمم صلب غري عضوي يتكون طبيعيا وله تركيب بلو ي حمدد : املعدن

 
 إذا أعطيت  مادة ما وأ دت أن تتعرف ماهية هذه املادة هل هي معدن أم ال جيب علي  أن تمأل أ بع أجئلة وهي

 

 معدنااإلجابة إذا كان  السؤال

 املعدن غري عضوي أي أنه ال يتكون من مواد حية هل هو مادة غير حية؟

 ال ميكن لل عادن أن تكون جائلة أو غا ية هل هو صلب؟

 البلو ات اليت يصنعها اإلنمان ال تعترب معادن هل يتكون في الطبيعة؟

 هل له تركيب بلوري ؟
لكدل املعدادن الرتكيدب . الرتكيدب غالبدا مدا يعطدي البلدو ة شدكلها املعادن بلو ات ذات تركيب داخلي متكر  وهذا 

 الكي يائي نفمه

 
 ولإلجابة البد أن نتعرف عل  ما يرتكب منه املعدن -هل له تركيب بلو ي ؟  –المؤال الذي حيتاج لشرح طويل ود اجة وحتليل هو 

 مواد نقية ال ميكن جتءئتها إىل مواد أبمط منها بالوجائل الكي يائية:    العناصر
 عنصر تقريبا تتكون املعادن من أحدها عل  األقل أو جم وعة منها جمت عة 92يوجد يف القشرة األ ضية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املعدن

 يتكون من

 ذرات يتكون من

 مركب عنصر واحد

 يتكون من

 العناصرجمموعة من 

مادة مكونة من  ذرات  يتكون من

عنصرين أو أكثر مرتبطة 

 كيميائيا

 تعريفه
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 المعادن تترتب في ترتيب هندسي منتظم في نمط متكرر  يسمى البلورات
 جمم صلب تنتظم فيه الذ ات أو األيونات أو اجلءيئات يف منط حمدد:  البلورة

البلددو ة علدد  ترتيددب الددذ ات أو اجلءيئدددات أو االيونددات املكونددة هلددا ويعت ددد الرتتيددب علدد  أندددواع  يعت ددد شددكل
 الذ ات أو اجلءيئات أو األيونات املكونة هلا

 لذل  جند أن كل معدن له شكله امل يء حي  يكون له تركيب بلو ي خاص
 لدينا جم وعتان من املعادن
 السيليكاتيةالمعادن غير  المعادن السيليكاتية 

 التعريف
املعادن اليت حتتوي يف تركيبها عل  األكمجني 

 والميليكون باإلضافة إىل فلء أو أكثر

املعادن اليت ال حتتوي يف تركيبها عل  
 األكمجني والميليكون

 %10 %90 نسبة الوجود

أمثلة على الفلزات الداخلة 
 في التركيب

 الكربون والفلو  واأُلكمجني والكربي  والبوتاجيوماأللومونيوم واحلديد واملغنيميوم 

 اجلالينا -الفلو ي   –الكالمي   امليكا -الفلدجبا   –الكوا تء  أمثلة على البلورات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 املعادن غري السيليكاتية

 ُتصنف إىل

 الكربونات املعادن العنصرية الكربيتيدات الكربيتات األكاسيد اهلاليدات

حني تتحد  ذرات الفلور أو الكلور 

أو الربوم أو اليود مع عناصر مثل 

الصوديوم أو البوتاسيوم أو 

 الكالسيوم مثل الفلوريت

عندما تتحد عناصر 

كاأللومونيوم أو احلديد 

كيميائيا مع األكسجني 

 مثل الياقوت

يدخل الكربيت 

واأُلكسجني يف 

تركيبها مثل 

 اجلبس

عنصر حيث يتحد 

فلزي أو أكثر مع 

الكربيت مثل 

 اجلالينا

تتكون من 

عنصر واحد فقط 

مثل الذهب 

 والفضة والنحاس

حيث يتحد الفلزات 

مع اأُلكسجني 

والكربون مثل 

 الكالسيت

ٌتستخدم يف 

صناعة مواد 

 التنظيف

ُتستخدم يف صناعة 

الطائرات والدهانات 

 وأدوات صقل املعادن

عة ُتستخدم يف صنا

مواد التجميل و معاجني 

 األسنان والدهانات

ُتستخدم يف صنع 

البطاريات و األدوية 

 و اإللكرتونيات

تستخدم يف 

صناعة األجهزة 

 الكهربائية

ُتستخدم يف صناعة 

األمسنت و  األلعاب 

 النارية
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 موارد القشرة األرضية
 القشرة األرضيةمعادن 

 اخلصائص الفيزيائية ودورها يف حتديد هوية املعدن

 
 ميكن  أن تتعرف عل  معظم األشياء حىت وأن  مغ ض العينني

 ف ثال  ميكن  التعرف عل  املو  من  ائحته وطع ه
 ميكن التعرف على املعادن باستخدام بعض اخلصائص مثلباملثل 

 

 اللون
 ألوان خمتلفة ف ثال  من امل كن أن يكون لل عدن 

 الكوا تء يكون شفافا  يف حالته العادية 
 البريي  ُيم   الذهب املءيف ألن لونه ذهيب يشبه لون الذهب متاما  

 قد يتغري اللون بمبب
 وجود بعض الشوائب لون الكوا تء ويتغري اللون حبمب أنواع ومقادير الشوائب

 تحول لونه للبين أو األجودإذا تعرض البريي  للهواء واملاء فرتة طويلة ي
 لذل  ال يصلح اللون وحده لتحديد هوية املعدن

 

 وهو املظهر الذي يبديه املعدن عند جقوط الضوء عليه:   اللمعان
 للمعان ثالثة أنواع

 إذا كان املعدن براقا: فلزي لمعان
 إذا كان املعدن باهتا  :  الفلزي لمعان

 ا  إذا كان املعدن باهت: لمعان شبه فلزي
 

 لون ممحوق املعدن:  المخدش
  (قطعة خءفية غري مصقولة ) اللوح املمتخدم :  لوح المخدش

 واملخدش عبا ة عن طبقة  قيقة من ممحوق املعدن يرتكها باحل  عل  لوح املخدش
 ليس بالضرو ة أن يكون لل خدش نفس لون املعدن

 للكشف عن هوية املعدن عل  عكس لون املعدن األصليال يتأثر لون املخدش باهلواء واملاء لذل  ميكن اجتخدامه 
 

 التشقق والمكسر
 ميل بعض املعادن إىل االنفصام عل  طول أجطح منبمطة ملماء عند طرقه طرقا  خفيفا: التشقق

 كل معدن له طريقته اخلاصة عند التشقق
 ويعت د أجلوف التشقق عل  ترتيب الذ ات داخل املعدن

 تكمر املعادن بطريقة غري منتظ ة:  المكسر
 الصالدة

 مقاومة املعدن للخدش
حي  أنه كل ا  اد الرقم املشري ملقياس موهو  11إىل  1لتحديد صالدة املعدن يمتخدم العل اء مقياس موهو للصالدة وتشري إليه األ قام من 

  ادت صالدة املعدن 
 خندش أحدمها باآلخر ونالحظ أن املعدن األقل صالدة هو الذي ينخدشعندما حنتاج للتفريق بني معدنني أيه ا أكثر صالدة 
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 الكثافة
 نمبة كتلة جمم ما إىل حج ه

 وتقاس يف العادة باجلرامات لكل جنتي رت مكعب
 جم 1جم للمنتي رت املكعب أي أن كتلة جنتي رت مكعب من املاء هي  1كثافة املاء تكون 

 افة باقي املواد في ا ُيم   بالكثافة النوعيةنمتخدم كثافة املاء ك رجع نقيس علية كث
 وتعرف الكثافة النوعية عل  أهنا نمبة كثافة اجلمم إىل كثافة املاء

أي أن ك يددة املددادة املوجددودة يف جددنتي رت مكعددب مددن الددذهب هددي  19g/cm3أي أن كثافددة الددذهب هددي  19الكثافددة النوعيددة للددذهب هددي 
 ضعف 19جرام أي أهنا أكثر من املاء ف  19

 
 بعض اخلصائص األخرى املميزة لبعض املعادن

 
 يتوهج الكالمي  حت  األشعة فوق البنفمجية:  التفلور

 
 من محض خمفف عليه حيدث فو ان عل  جطح معدن الكالمي  عند وضع قطرات:  التفاعل الكيميائي

 
 عند وضع شرحية بصرية شفافة من الكالمي  فوق صو ة تصبح الصو ة مءدوجة:  خصائص بصرية

 
 معدنا اجملنيتي  والربوتي  مغنطيمان طبيعيان جيذبان احلديد:  المغنطيسية

 
  ملعدن اهلالي  مذاق ماحل:  المذاق

 
 موللر-الراديوم واليو انيوم هل ا خواص إشعاعية ميكن الكشف عنها باجتخدام عداد جيجر:  النشاط اإلشعاعي
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 موارد القشرة األرضية
 الصخور

 دورة الصخر

 
د جددنا مددن قبددل الدددو ات يف الطبيعددة وعرفنددا أن أغلددب مكونددات الطبيعددة تتجدددد عددن طريددق الدددو ات فهندداك دو ة املدداء ودو ة النيرتوجددني ودو ة 

 اأُلكمجني –الكربون 
 لكن هل تبق  الصخو  عل  حاهلا أم تتجدد يف إحدى هذه الدو ات

 خليط صلب من معدن واحد أو أكثر وأحيانا من مواد عضوية يتكون طبيعيا: الصخر
  الع لية املمت رة اليت يتكون هبا صخر جديد من مواد صخر قدمي:  دورة الصخر

 
 أهمية الصخور

 قدميا يف صنع األدوات اخلاصة باإلنمان واملماعدة له عل  أداء أع اله اليوميةاجتخدم الصخر 
 كاملطا ق واحلراف والمكاكني وغريها وذل  باجتخدام صخو  مثل الصوان واألوبميدان  

 اجتخدم الصخر عل  مر العصو  ك ادة للبناء واجتخدم اإلنمان صخو  من اجلراني 
 لرملي واأل دوا واحلجر اجلريي والرخام واحلجر ا 

 تمتخدم الصخو  حديثا ك واد للبناء أيضا
 دورة الصخر

 (الصخو  الرجوبية والنا ية واملتحولة ) يتغري الصخر بني ثالثة أنواع  ئيمية هي 
 العوامل المسببة لهذه الدورة هي

 الءمن
 احلرا ة

 الضغط

 التجوية

 الرياح واملاء واجلاذبية ع لية نقل الرتبة والرواجب من مكان آلخر بواجطة:  التعرية

 الع لية اليت تمتقر هبا املواد:  الترسيب

 موقع الصخر حيدد العوامل املؤثرة عليه فالصخو  املوجودة عل  جطح األ ض تتأثر بالتعرية والتجوية

 الصخو  اليت تقع يف باطن األ ض تتأثر بالضغط ود جة احلرا ة
 

 تصنيف الصخور

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصنف الصخور حبسب طريقة تكونها  إىل

…………

….. 

 

……………

.. 
…………

….. 

 
 ُتصنف حسب مكان تكونها إىل

صخور  تتكون حني تربد 

 الصهارة على سطح األرض

صخور  تتكون حني تربد الصهارة 

 عميقا حتت سطح األرض
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 ُتصنف الصخو  الرجوبية حبمب طريقة تكوهنا ومكاهنا
 حبمب خاصيتني أجاجيتني مها الرتكيب والنميج ُتصنف الصخو  ع وما

 وهو ببماطة الرتكيب الكي يائي للصخر أي ما حيويه من معادن أو مواد ُأخرى: الرتكيب 
فلدجدبا  جديكون  %50كدوا تء و   %50املعدن املكون يف معظ ه من الكدوا تء جدتكون خصائصده شدبيهة بدالكوا تء أمدا املعددن املكدون مدن 

 الكوا تءخمتلف متاما عن 
 : النسيج 

 يتحدد نسيج الصخر بـ
 حجم احلبيبات املكونة للصخر

 شكلها

 ترتيبها
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحجر الرملي البازلت 

 صخر  جويب صخر نا ي النوع

 

 

 

كيف نفرق بينهما باستخدام 
 النسيج ؟

نميج دقيق احلبيبات يتكون عندما تتدفق احل م 
 الربكانية عل  جطح األ ض وتربد بمرعة

نميج متوجط احلبيبات يتكون عندما ُتدفن وتتالحم 
 حبيبات الرمل اليت ترتجب عل  الشواطئ  أو يف قاع البحا 

 
  

 صخور متحولة صخور  نارية
 صخور  رسوبية

عند صعود 

الصهارة لسطح 

األرض تربد 

بسرعة وتتصلب 

وتكون حبيبات 

 صغرية احلجم

إذا كانت يف 

باطن األرض تربد 

ببطء فتكون 

كبري احلبيبات 

 احلجم

 (نسيج خشن) 
 خشن احلبيبات دقيق احلبيبات

باالعتماد 

على الضغط 

 ودرجة احلرارة
 خشن احلبيبات دقيق احلبيبات

 متوسط احلبيبات
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 موارد القشرة األرضية
 الصخور

 الصخور النارية
 

 وتتصلب( الصخر الماخن )مسي  هبا االجم ألهنا تتكون عندما تربد الصها ة : جبب التم ية 
 نوع الصخر الناري يعتمد على

 تركيب الصها ة
 الءمن الذي اجتغرقته الصها ة لتربد وتتصلب

 

 نشأة الصخور النارية

 أسباب تكون الصهارة
 يمبب انصها  املعادن املكونة للصخو :  ارتفاع درجة الحرارة 
 -معدن د جة انصها  خاصة لذل  تنصهر بعض املعادن ويبق  البعض اآلخر لكل 

 كل الصخو  املوجودة  النصهرتلوال ا تفاع الضغط يف باطن األ ض :  انخفاض الضغط 

  لذل  عندما يُتاح ألي ك ية من الصخو  الصعود ألعل  جند أن الضغط عليه ينقص ويمهل انصها ها

 املوجددودة يف األ ض كثددريا لددذل  قددد تتحددد مددواد مددع مددواد أخددرى منتجددة تراكيددب جديدددة هلددا د جددات  تتددداخل املددواد:  تغيــر التركيــب
 انصها  أقل تنصهر مبجرد تكوهنا

  يتج د الصخر مثل ا يتج د الثلج مع االختالف يف د جة احلرا ة اليت يتج د عندها كل منه ا

ود جدة     C°..………بين دا تتج دد الصدها ة عندد د جدة    C°0يتج د الثلج عندد د جدة 
……………°C  

 مثل ا تنصهر املعادن عند د جات حرا ة خمتلفة تتج د عند د جات حرا ة خمتلفة فتصبح بعض املعادن صلبة قبل غريها
 

 تركيب الصخور النارية ونسيجها

 تنقسم الصخور النارية من حيث التركيب إلى

 صخور نارية مافية صخور نارية فلسية 

   اللون

   الكثافة

   العناصر المكون

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 موارد القشرة األرضية

 إىل النميجتنقمم الصخو  النا ية من حي  
 

---------------------------- ---------------------------- 

 

حي  د جات احلرا ة  -عندما تربد الصها ة يف باطن األ ض 
تربد ببطء لذل  يُتاح للبلو ات املعدنية مءيد من  -املرتفعة 

 لتكرب ويءداد حج ها وتءيد خشونتهاالوق  

 

حي  د جات احلرا ة  –عندما تربد الصها ة عل  جطح األ ض 
تربد بمرعة يقل الوق  املتاح للبلو ات لتكرب فيكون  –املنخفضة 

أو ال حيتوي عل  بلو ات إذا كان  –الصخر الناتج دقيق احلبيبات 
 التربيد جريع
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 الصخور
 الصخور الرسوبية

 
 

 
 تفت  الصخو  مع بقائها يف مكاهنا:  التجوية

فوق بعضها وتتالحم مكونة صخو   هذه الرمال من امل كن أن ترتاص . وتتحول إىل الرمال اليت نراها تقريبا كل يوم بالتجوية تتفت  الصخو 
 ُتم   احلجر الرملي واحلجر الرملي نوع من أنواع الصخو  الرجوبية

 
 نشأة الصخور الرسوبية

كلهددددددددا   .………………و  ..………………و  .………و  …………و  .………أجددددددددباف التجويددددددددة  وهددددددددي 
 أجباف تؤدي لتفت  الصخو 

 الفتات الصخري الناتج من التجوية:  الرواسب
  عوامل التعرية تنقل الرواجب من مكان إىل مكان

 ترتجب الرواجب يف طبقات حي  ترتتب األحدث فاألحدث وتغطي الطبقة األحدث الطبقة القدمية
دن واألمدالح مثددل الكالمدي  والكدوا تء وعندددما يتبخدر املداء تشددكل هدذه املددواد عنددما يتخلدل املدداء يف الفراغدات بدني الفتددات تدذوف بعدض املعددا

 تلحم الفتات الصخري ليصبح صخو   جوبية ..…………………
يتكدددون الصدددخر الرجدددويب علددد  جدددطح األ ض أو بدددالقرف مدددن جدددطح األ ض لدددذل  ال  يكدددون لعددداملي 

 الضغط ود جة احلرا ة تأثري عل  تكون الصخر
حيد  مدن امل كدن أن متتدد طبقدة أفقيدة واحددة  .   الطبقاات   الرجدوبية هدو أهم مدا يظهدر يف الصدخو 

 عل  مدى كيلومرتات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 موقع الصخر يحدد العوامل المؤثرة عليه:   تذكر
 فالصخور الموجودة على سطح األرض تتأثر بالتعرية والتجوية -
 الصخور التي تقع في باطن األرض تتأثر بالضغط ودرجة الحرارة -

 تركيب الصخور الرسوبية

……………….. 
……………….. 

……………….. 

ملح الطعام أو كلوريد الصوديوم مثال على الصخور 

 الفتاتية الكيميائية

تتكون من قطع الفتات 

الصخري عندما تتالحم 

بواسطة معادن 

 كالكالسيت والكوارتز

يكون النسيج إما دقيق 

 احلبيبات أو متوسط أو خشن

 تتكون نتيجة تبلور األمالح الذائبة يف املياه -

تنساب مياه األمطار يف مسارها إىل البحر فتذيب  -

األمالح يف طريقها حتى إذا تبخر املاء تاركا 

ممكن أن األمالح فترتكز حتى تصل ملرحلة 

تتبلور فيها األمالح الذائبة مكونة ترسبات يف 

 صورة صخور رسوبية

 تتكون من بقايا الكائنات احلية البحرية املتحللة -

الصخور اجلريية تكونت نتيجة حتلل هياكل  -

 كائنات حبرية تسمى املرجان

 هياكل املرجان تتكون من كربونات الكالسيوم -

قاع البحر وتتالحم ترتاكم هياكل املرجان يف  -

 مبرور الوقت مكونة احلجر اجلريي العضوي

من مكونات الصخور  جندهاأصداف الرخويات أيضا 

 الرسوبية اجلريية 

الفحم أيضا يعترب من الصخور الرسوبية العضوية 

ألنه يتكون نتيجة تأثري درجة حرارة باطن األرض 

 والضغط على بقايا النباتات املدفونة
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 موارد القشرة األرضية
 الصخور

 الصخور املتحولة

 
 ما الذي يتغير في الصخور حتى تصبح صخور متحولة؟:س 
 .من امل كن أن يتغري الرتكيب أو النميج أو حىت البنية: ج 
 ما المؤثرات التي تسبب تحول الصخور ؟: س 
 .أو الضغط أو االثنان معا احلرا ة : ج 
 ما األنواع التي من الممكن أن ُتصبح صخور متحولة ؟: س 
 .الصخو  النا ية والرجوبية وحىت املتحولة : ج 

 

 
 أصل الصخور املتحولة

 طبيعة الصخرمعىن هذا أنه عند تغري الظروف احمليطة بالصخو  تتغري 
 C°1000ومن امل كن أن حيدث التحول عند د جات أعل  من  C°1000و    C°50حتدث معظم ع ليات التحول بني د جيت 

ألن الع دق والضدغط اللدذان تتكدون عنددها الصدخو   C°1000لكن الصخر املتحول يبق  كصخر متحول عند د جات قد تصل أعل  من 
 كيلومرت تقريبا  2لد جة دون انصها  حي  حتدث معظم حاالت التحول عند ع ق املتحولة يم حان هلا أن تمخن هلذه ا

 
 

 طرق التحول

 التحول بالتماس 
حيدث التحول بالت اس بالقرف من صخو  نا يدة حتد  جدطح األ ض وحيددث التحدول بمدبب التمدخني النداتج 

 بمبب الصها ة
 حي  تتحول بعض املعادن إىل معادن أخرى

 بالقرف من الصها ة ويقل التأثري كل ا بعد الصخر املتحول عن الصها ةحيدث التحول األكرب 
 تعرض الصخر للتمخني من صها ة قريبة وعل  مماحات صغرية: لذل  ميكن تعريفه 

 التحول اإلقليمي 
 حيدث هذا التحول بفعل الضغط حت  تكوينات صخرية أخرى أو بمبب تصادم صفائح ضخ ة من القشرة األ ضية

 احلرا ة املرتفعة والضغط تتشوه الصخو  وتتحول كي يائيابمبب 
 تقع الصخو  املعرضة للتحول اإلقلي ي حت  معظم التكوينات الصخرية القا ية

 التحول الذي حيدث نتيجة ا تفاع د جة احلرا ة والضغط: وميكن تعريفه 
 وخصوصا عندما تتصادم صفائح ضخ ة من القشرة األ ضية 
 
 

 الفرق بني التحول بالتماس والتحول اإلقليمي 

 التحول بالت اس حيدث حلجم بميط من الصخو  هي فقط املعرضة لد جة احلرا ة جبوا  الصها ة
 أما التحول اإلقلي ي فيحدث حلجوم كبرية جدا تصل آلالف الكيلومرتات املكعبة يف ع ق القشرة األ ضية

 
 

 الصخو  تتكون من املعادن:   تذكر

 C°1250ود جة     C°700تنصهر الصخو  بني د جة :  تذكر
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 تراكيب الصخور املتحولة

 ل امل يءة للصخر وهي يف الصخر الرجويب و النا ي وأيضا جندها يف الصخو  املتحولةوهي األشكا
ا ال يُرى بالعني اجملردة ومنها ما يُقاس حج ه بالكيلومرتات ) لكن عل  شكل طيات   (منها ما هو صغري جد 

 تنشأ هذه الطيات نتيجة تشوه حيدث للصخو  املتحولة
 هذه القوة تضغط الصخر أو جتعله يت ددليه تغري يف شكل الصخر بمبب قوى أثرت ع:  هو والتشوه

 
 أكمل المقارنة التالية: س 

 التحول اإلقليمي التحول بالتماس 

   السبب

   التعريف

   حجم الصخور الناتج
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 قواعد السالمة

 املشكالتالبد أن يكون املخترب مكان حلل املشكالت وليس مكانا إلحداث 
 لذل  توجد جم وعة من القواعد وضعها العل اء حل اية ممتخدمي املختربات ومنها

 
 

   

لبس النظارات الواقية 

 حلماية العيون

 

لبس مريول املخترب 

 حلماية املالبس

 

لبس القفازات حلماية 

 األيدي

 

الوقاية من النباتات 

 واحليوانات

 

األمان من املواد 

 الكيميائية

 

مواد قابلة لالشتعال أو 

 ملتهبة

 

عند إصابة العيون عليك 

بالتوجه فورًا ملغسلة 

 العيون

 

عند شم رائحة أي مادة جيب عدم 

مشها مباشرة ولكن بتوجيه البخار 

 ناحية األنف

 

 

األدوات  كن حذرا عند استخدام

 احلادة واألدوات الزجاجية

 

كن حذرا عند استخدام املعدات 

 الكهربائية

 

كن حذرا عند التعامل مع النباتات 

 واحليوانات داخل املخترب
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 كيف يعمل العلماء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صنف هذه األسئلة تبعا لفرع العلوم الذي من الممكن أن يجيب عليها
 فرع العلوم المؤال فرع العلوم المؤال فرع العلوم المؤال

 ----- ما أجباف أمواج التمونامي؟ وما أاألضرا  الناجتة عنها؟ ----- احلرباء لوهنا؟ملاذا تغري  الفل  ما الكواكب اليت من امل كن أن يءو ها اإلنمان؟

 ----- كيف متكن العل اء من اجتنماخ بعض الكائنات احلية؟ ----- كيف يتحد الكلو  مع الصوديوم؟ وما هو الناتج؟ ----- كيف تنتقل األمراض بني الكائنات احلية؟

 ----- كيف تع ل البوصلة؟ ----- ملاذا يشبه األبناء أباءهم؟ ----- ملاذا حتدث الفصول األ بعة؟

 ----- كيف يتوقع العل اء أحوال الطقس لأليام املقبلة؟ ----- ملاذا يذوف المكر يف املاء الماخن أجرع من املاء البا د؟ ----- ما هو االحتباس احلرا ي؟ وما دو  اإلنمان فيه؟

 ----- دو  الكائنات احلية يف احلفاظ عل  التوا ن البيئي ----- كيف تكون النفط؟ وملاذا ينضب؟ ----- البيئي؟كيف خيل اإلنمان بالتوا ن 

 ----- كيف تمتطيع الكائنات احلية العيش يف األع اق؟ ----- كيف حتدث األعاصري املدمرة؟ ----- ملاذا تتمبب اخل رية يف انتفاخ عجينة اخلبء؟

 ----- كيف تتفاعل مواد خمتلفة حت  ظروف خمتلفة؟ ----- كيف حيدث املد واجلء ؟ ----- اجلواهر األصلية واجلواهر املءيفة؟كيف تفرق بني 

 ----- كيف حي ي جمم اإلنمان نفمه من األمراض؟ ----- ملاذا تتغري أوجه الق ر؟ ----- ملاذا يت دد جل  فلءي عندما يمخن؟

 ----- ملاذا تمت ر جبال اهلي االيا يف اال تفاع؟ ----- كيف تمبب بعض الكائنات الدقيقة األمراض؟ ----- األطلمي؟ملاذا تءداد مماحة احمليط 

 ----- ملاذا خيتلف طول الليل والنها  خالل فرتات المنة؟ ----- ملاذا تكثر الرمال يف الصحراء؟ ----- كيف يؤثر التلوث يف الغالف اجلوي؟

علم خيتص 

بدراسة انتقال 

الصفات الوراثية 

من اآلباء إىل 

 األبناء

 من الفروع األساسية يف العلوم

 

 علوم األرض

 

 اإلحيائيةالعلوم 

 

 العلوم الفيزيائية

 

 العلوم اليت ختتص بدراسة الكائنات احلية

 علم الوراثة

 

 علم األمراض

 

 علم البيئة

 

 العلوم اليت ختتص بدراسة كل ما هو مادي يف الكواكب

 اجليولوجيا

 

 احمليطات

 

 األرصاد اجلوية

 

 العلوم اليت ختتص بدراسة املادة والطاقة والعالقة بينهما

 علم الكيمياء

 

 علم الفيزياء

 

خيتص بدراسة 

العالقة بني 

الكائنات احلية 

مع بعضها ومع 

 بيئتها

خيتص بدراسة 

 الصلبة األرض

 

يدرس كل ما له 

عالقة باحمليطات 

 والبحار

خيتص بدراسة 

الغالف اجلوي 

 بكامله

 

خيتص بدراسة 

كل ما هو خارج 

نطاق كوكب 

 األرض

خيتص بدراسة 

كل أشكال 

املادة وكيف 

 تتفاعل معا

 

خيتص بدراسة 

الطاقة وتأثريها 

 يف املادة

 

 الفلك

 األرصاد اجلوية

خيتص بدراسة  

العوامل 

احلية والكائنات 

اليت تسبب 

 األمراض

 :عامل العلوم 

  ما هي العلوم ؟ كيف متارس العلوم؟

عندما تالحظ شيئا غريبا ويثري فضولك وتضطر لطرح األسئلة حول 

 .هذه املالحظات لفهمها إذا أنت متارس العلم



 

 

اِرْي
ُداْلَب

 َعْب
َمّد

 َأْح
مَّّد

ُمَح
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 املنهجية العلمية

 جلملة من اخلطوات  اليت تتبع لإلجابة عل  جؤال:  تعريفها
 وتند ج يف هذه اخلطوات الم 

 طرح السؤال (1
 ويأيت اعت ادا عل  املالحظة اليت الحظتها

  ضع الفرضية (2
 وهي إجابات حمت لة للمؤال الذي جألته

 ختبار الفرضيةا (3
 جب ع بياناتبتنفيذ جتربة أو 

 تحليل النتائج (4
 

 االستنتاج (5
التوصددل إىل نتيجددة مددن خددالل حتليددل نتددائج االختبددا ات 

 القائ ة عل  الفرضيات املتاحة

 التواصل مع علماء آخرين (6

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مت حبمد اهلل وتوفيقه
 َأْحَمّد َعْبُداْلَباِرْيُمَحمَّّد 

/20112201 

www.mohamedswork.yolasite.com 
 

 العدسة العينية

 القصبة

 الضابط الصغري

 الضابط الكبري

 القطعة األنفية

 عدسة شيئية

 
 عدسة شيئية

 
 عدسة شيئية

 احلجاب

 
 مكثف ضوئي

 
 مصدر ضوئي

 حامل

 املنضدة

 القاعدة

 أجهزة املالحظة
 

 اجملهر اإللكرتوني النافذ

 

 اجملهر الضوئي املركب

 

 اجملهر اإللكرتوني

 
 يرتكب يف األساس من ثالث أجزاء رئيسية هي

 وتستخدم للتكبري:  القصبة والعدسات (1

 وتوضع عليها العينة املطلوب تكبريها:  املنضدة (2

 لرتكيز الضوء على العينة:  املكثف الضوئي (3

 اجملهر اإللكرتوني املاسح

 

 املاسحاجملهر اإللكرتوني  النافذاجملهر اإللكرتوني  

 التكبري

مرة من  000 200حتى  

 احلجم األصلي

 x  000 200أي 

مرة من  000 100حتى  

 األصلياحلجم 

 x  000 100أي 

كيفية 

 إنتاج الصورة
 العينة خاللمتر اإللكرتونات 

اإللكرتونات على  تنعكس

 سطح العينة

الصورة 

 الناجتة
 ثالثية األبعاد مسطحة

 

 استخدام النماذج
 تستخدم لتمثيل األشياء الصغرية جدا كالذرة واخللية 

 واألشياء الكبرية جدا كالشمس أو األرض 

  اليت من الصعب تواجدها باملخترب كالطائرات واألشياء

 والصواريخ وأعضاء الكائنات احلية

 ملاذا ال نستطيع رؤية الكائنات احلية على قيد احلياة حتت اجملهر اإللكرتوني؟

 .ألن عملية إعداد العينة تقتل الكائن احلي


