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5  اإلى المعلم

تدوين�المالحظات،�ونجاح�الطالب
ثملة أدللة بحثيلة كثيلرة تتنلاول كيفيلة فهلم الطلاب 
المفاهيلم والمحتلوى في الكتب المدرسلية. وقلد طّورت 
شركة )Glencoe/McGraw Hill( كراسة الماحظات 
التفاعليلة لطاب العلوم بناًء على هذه األدلة البحثية، والتي 
تشلير إللى أّن الطلاب يحتاجون إللى معرفة كيفيلة تدوين 
الماحظات، وكيفية اسلتعمال المخططات البيانّية، وتعّلم 
المفلردات، وتطويلر مهلارات التفكيلر علن طريلق الكتابة 

وصواًل إلى تحقيق التفوق األكاديمي المنشود.

إّن قلدرة الطلاب على تدوين الماحظلات وتنظيمها 
يلدّل عللى مدى تقّدمهلم في المدرسلة؛ فقد أظهلر كّل من 
بيفرللي وبروبسلت وجراهلام وشلو)2003م( أّن اسلتفادة 
الطاب من خلفيتهم المعرفية وكيفية تدوينهم الماحظات 
يجعلل أداءهلم فلي االمتحانلات أفضلل. لقد الحلظ بوك 
)1974م( أّن تدويلن الماحظلات مهلارة مهملة للنجلاح 
في الدراسلة الجامعية. إذ تعملل الماحظات المدونة على 
الورقة فلي تطوير االسلتيعاب، وفهم المحتوى )غانسلك، 
1981م(. وهذه الكراسلة أداة يسلتطيع الطاب استعمالها 

للوصلول إللى هذا النجلاح. كما أوّد - عزيلزي المعلم - 
إطاعلك عللى بعلض مميزات هلذا الكتلاب قبلل أن تبدأ 

بالتدريس.

نظام�كورنل�لتدوين�المالحظات
أواًل: سُتاحظ أّن صفحات هذه الكراسة قد نظمت في 
عمودين؛ مّما يسلاعد الطاب على تنظيم أفكارهم. ونظام 
العمودين هذا مبني على نظام كورنل لتدوين الماحظات، 

وقد ُطّور هلذا النظام في جامعة كورنل؛ حيث وجد كل من 
فاير، وموريس، وليبرمان )2000م(. إّن هذا النظام ُيحّسلن 
القلدرة عللى الفهم، فضًا علن دوره في رفلع قيم عامات 

االختبار.

إن العملود األيمن من الصفحة، ُيبرز األفكار الرئيسلة 
ومفلردات اللدرس، وهلو يسلاعد الطلاب عللى إيجلاد 
فلي  المطلوبلة  العلميلة  المراجلع  وتحديلد  المعلوملات، 
كتبهم بسلرعة، كما يسلتطيع الطاب اسلتعمال هذا العمود 
إلعداد الرسوم التي تساعدهم على تذّكر معلومات الدرس 
ا. أّما العمود األيسلر من الصفحة، فيسلتطيع الطاب  بصريًّ
استعماله لكتابة الماحظات التفصيلية عن األفكار الرئيسة 
ومفرداتها. وتسلاعدهم ماحظات هذا العملود في التركيز 
على المعلومات المهمة في الدرس. وحين يشلعر الطاب 
باالرتيلاح تجاه اسلتعمال هلذا النظلام، فمن المؤكلد أنهم 

سيجدونه أداة مهمة تساعدهم على تنظيم المعلومات.

مات�التخطيطية اأهمية�الُمنِظّ
مات  ثانًيا: يحتوي هذه الكراسلة على الكثير من الُمنظِّ
التخطيطيلة التلي تسلاعد الطلاب عللى رؤيلة المعلومات 
المهملة بصريًّا. كما تسلاعدهم على تلخيلص المعلومات، 

ومن َثّم تذّكر المحتوى. 

آملل – عزيلزي المعللم - أن تشلّجع الطلاب عللى 
ملات التخطيطيلة؛ ألّنها ستسلاعدهم على  اسلتعمال الُمنظِّ

فهم ما يقرؤون.

اإىل املعلم

عزيزي�معلم�الأحياء:
إّن أكب�ر التحدي�ات التي س�تواجهها مع بداية كّل عام دراس�ي جديد، ه�ي حّث الطالب على قراءة كت�اب األحياء المقرر. ان 
النص الغني بالمعلومات عادة ما يربك الطالب؛ مّما يجعلهم أقّل رغبة في القراءة، وأكثر ال مباالة بتعلمهم. لذا، فان كراس�ة 
المالحظات التفاعلية هذا سيس�اعد الطالب على اس�تعمال كتبهم المقررة بفاعلية أكثر، وهم على أبواب تعّلم  موضوعات 

علم األحياء.
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تطوير�المفردات�المبنية�على�البحث
ثالثلًا: سُتاحظ أّن هناك تركيًزا على عرض المفردات، 
والتلدّرب عليها في كراسلة الماحظلات التفاعلية. وحين 
يعلرف الطلاب معاني المفردات المسلتخدمة في مناقشلة 
المعلوملات، تصبلح قدرتهلم على فهلم هلذه المعلومات 
أفضلل. كما أّن امتاكهم مخزوًنا جّيلًدا من المفردات يزيد 
من فرص نجاحهم في المدرسة. لقد وجد الباحثان مارتينو 
وهوفملان )2002م( فلي أثنلاء بحوثهملا حلول الطلاب 
المتفوقيلن أّن قلدرة الطلاب عللى التعّللم تتحّسلن عندما 

تكون مفرداتهم جّيدة.

ُترّكلز هلذه الكراسلة عللى تعليلم الكلملات الازملة 
لفهلم محتلوى الكتاب المدرسلي. كما أّنه ُيبلرز المفردات 
األكاديميلة العاّمة التي يحتاج إليها الطاب ليكونوا قادرين 

على فهم مضمون أّي كتاب.

موجهات�الكتابة،�وتدوين�المالحظات
أخيلًرا، يحتلوي هلذا الكتلاب عللى أنلواع علدة ملن 
التماريلن الكتابيلة. والكتابلة أداة مفيلدة تسلاعد الطلاب 
على فهلم المعلومات المقدمة، كما تسلاعدهم على تقويم 
ملا تعلموه. وسلتاحظ – عزيزي المعللم - أّن العديد من 
التماريلن الكتابيلة تحتلاج ملن الطلاب إلى التلدرب على 
المهارات التلي يمتلكمها القّراء الجّيدين؛ فالقّراء الجيدون 
هلم الذيلن يربطلون بيلن حياتهلم والكتلاب، ويتوقعون ما 
سليحدث فيما سليقرؤون الحًقا. فهم يطرحون أسئلة حول 
كّل من المعلوملات، والمؤلف، والكتاب. ويسلتوضحون 
المعلوملات واألفلكار، ويتبّصلرون فيملا يقدمله الكتلاب. 
أضلف إلى ذلك أّن القلّراء الجيدين يلخصلون المعلومات 
ملة، ويربطونهلا بغيرهلا، ويسلتخلصون النتائلج ملن  المقدَّ

الحقائق واألفكار.

لقد ُصّمم هذه الكراسلة لمسلاعدة الطلاب على فهم 
المعلوملات فلي حصلة األحيلاء. كملا سليكون أداة قيملة 
تزودهم بالمهارات التي يسلتطيعون استخدامها في حياتهم 

العملية. مع تمنياتي لكم بعاٍم دراسيٍّ موّفق.

المؤلف

دوغالس فيشر
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اإر�شادات لتدوين املالحظات

إّن ماحظاتلك هي تذكير لما تعّلمته داخل الصف. ويسلاعدك تدويلن الماحظات على النجاح في فهم مادة األحياء. وفيما 
يأتي قائمة بالنصائح التي تساعدك على كتابة الماحظات الصفية بصورة أفضل:

ا ما تعرفه مسبًقا عن هذا •• اسأل عن المفهوم الذي سيقوم المعلم بشرحه في الصف قبل بدء الحصة الصفية، وراجع ذهنيًّ
المفهوم.

كن مسلتمًعا نشلًطا، ورّكز على ما يقوله المعلم، واسلتمع إلى المفاهيم العاّمة، وانتبه جّيًدا للكلمات واألمثلة والرسلوم ••
التي ُيرّكز عليها المعلم.

اكتب ماحظاتك على نحٍو مرّكز وواضح قدر اإلمكان، علًما أّن الرموز واالصطاحات التالية ستسلاعدك على تقصي ••
الماحظات وتدوينها.

رمز�الخت�صارالكلمة�اأو�التركيبرمز�الخت�صارالكلمة�اأو�التركيب

+باالضافة إلى...وغير ذلك

≈تقريًبا≠ال يساوي

=يساوي<أكبر من

∴إذن>أصغر من

اسلتعمل النجملة)★( أو العاملة )*( للداللة على المفاهيم المهمة. وضع عامة سلؤال )؟( بعد أّي شليء ترغب في ••
السؤال عنه.

شارك في المناقشات الصفية، واطرح األسئلة.••

صّمم رسوًما أو صوًرا ُتساعدك على توضيح المفاهيم.••

عند حّل أّي مثال، اكتب بجانب كّل خطوة ما تحتاج إليه في حّل المسألة، مستعمًا كلماتك الخاّصة.••

راجع ماحظاتك في أقرب وقت بعد انتهاء الدرس، ثّم نّظم المفاهيم الجديدة ولّخصها، مستوضًحا عن الغامض منها.  ••

حماذير تدوين املالحظات

ال تكتب كّل كلمة ، بل رّكز على األفكار والمفاهيم الرئيسة.••
ال تستخدم ماحظات غيرك؛ فقد ال تعني  لك شيئا.••
ال تعبث؛ فذلك ُيشّتت ذهنك عن اإلصغاء بعناية إلى الشرح.••
ال تفقد التركيز، وإاّل ستفقد القدرة على تدوين الماحظات الصحيحة.••
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    التاريخ    اال�شم

درا�سة الحياة
قبل اأن تقراأ

اس�تخدم الجدول أدناه لكتابة قائمة بأش�ياء حول "ماذا أعرف" عن علم األحياء في العمود األول، وقائمة أخرى بأسئلة حول 
"ماذا أريد أن أعرف؟" عن علم األحياء في العمود الثاني. اقبل االإجابات المعقولة جميعها.

ماذا تعلمت؟ماذا اأريد اأن اأعرف؟ماذا اأعرف؟

دفتر العلوم

تع�د الحيوان�ات، والنباتات، وحتى البدائيات النوى  مخلوقات حية. ولكن م�اذا نعني عندما نقول إن مخلوًقا ما حّي؟ 
صف في الفراغ أدناه خاصيتين تشترك فيهما جميع المخلوقات الحية.

اقبل االإجابات املعقولة جميعها 
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    التاريخ    اال�شم

درا�سة الحياة
1 - 1 مدخل اإلى علم الأحياء 






ت�شفح  القسم 1 من هذا الفصل، واكتب ثالثة أسئلة تتبادر إلى ذهنك من خالل قراءتك 
للعناوين وشروحات الرسوم.

1• اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

3• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف البيئة.
كل ما يحيط باملخلوق احلي من خملوقات حية واأ�شياء غري حية ويتفاعل معها. 

 

استخدم قائمة المفردات الجديدة إلى اليمين لتكمل الفقرة التالية:
   بدراسلة الحيلاة، وتركيلب المخلوقلات الحيلة، وكيلف تقلوم   عل��م االأحياء ُيعنى  
   هلو اللذي لديله خصائلص الحيلاة. وقلد تلم تنظيلم   والمخل��وق الحي بوظائفها.  
مسلتوياٍت  تظهلر  الحيلة  المخلوقلات  أن  أي  منظملة؛  بطريقلة  الحيلة  المخلوقلات 
  . ومعظلم المخلوقلات الحيلة تبدأ حياتهلا من خلية واحدة. وتسلمى   التنظي��م من  
  ، وخلال حياة المخلوق الحلي تحدث تغيرات   النمو الزيلادة اإلضافية فلي كتلتها  
 .    التكاثر طبيعيلة في تركيبه وقدراته. ويجب أن ينتج المخللوق الحي أفراًدا بعملية  
  ، وهو مجموعة المخلوقات الحية التي تتزاوج فيما بينها،   النوع وتساعد هذه العملية  
  ، أما   مثيًرا على استمرار وجوده. إن أي شيء يسبب رّد فعل للمخلوق الحي يسمى  
  ، وتسلتجيب المخلوقات الحية   اال�شتجابة ردُّ فعل المخلوق الحي للمثير فيسلمى  
للمثيلرات الداخلية والخارجية. ويحافظ المخلوق الحي على تنظيم الظروف الداخلية 
     االتزان الداخلي فيله، فإذا حدث أي اضطراب في حالتله الطبيعية تبدأ عملية إعادة  
    ، وهو خاصية موروثة، أفراَد النوع على البقاء والتكاثر   التكّيف في جسمه. يساعد   

في البيئة من خال ماءمة أي تركيب في جسم المخلوق الحي للوظيفة التي يؤديها.




البيئة 




النمو 
التكاثر 

النوع 
علم األحياء 

المخلوق الحي 
التنظيم

االتزان الداخلي
التكيف

المثير 
االستجابة
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    التاريخ    اال�شم

1-1 مدخل اإلى علم الأحياء )يتبع(






حدد  أربع�ة أنواع من المعلومات س�تتعلمها عن المخلوق�ات الحية عندما تدرس علم 
األحياء.

تركيب املخلوقات احلية

وظائف املخلوقات احلية تفاعل املخلوقات احلية مًعا

املخلوقات احلية التي عا�شت قدمًيا

دراسة علم األحياء

�شغ  سؤااًل محدًدا يمكن أن يبحث عالم األحياء لإلجابة عنه، لكل من مجاالت الدراسة 
التالية: اقبل االإجابات المعقولة جميعها.

ال�شوؤالمجال الدرا�شة
قارن اأنواع النباتات املختلفة من حيث الرتكيب؟تنوع الحياة

كيف يتغري  فريو�س االأنفلونزا كل �شنة؟األمراض

ا م�شلواًل على امل�شي؟تطوير التقنيات ا �شخ�شً هل ت�شاعد اإ�شوارة مربجمة حا�شوبيًّ

هل تزيد الدورات الزراعية اإنتاج حم�شول القمح؟الزراعة

فقدان البيئة اإبطاء  على  االأم���ازون  يف  البيئية  الرتبية  ت�شهم  هل 
الغابات املطرية؟

حّلل  نوًع�ا محدًدا من مج�االت العمل في علم األحياء ترغب في عمله، وفس�ر لماذا؟ 
اقبل االإجابات المعقولة جميعها.

مجال العمل:  مراقبة �شلوك الطيور في الطبيعة. 
ا باألوان الطيور الجميلة وقدرة هذه المخلوقات على الطيران.  السبب:  اأنا معجب جدًّ

علم احلياة
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب12

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 8
يف االأحياء

ماذا يعمل علماء 
االأحياء؟

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  
كتاب الطالب12-14

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 8
يف االأحياء
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1-1 مدخل اإلى علم الأحياء )يتبع(






حدد  ثماني خصائص تصف شيًئا ما بأنه حي.

اإظهار التنظيم
مكون من خلية اأو اأكرث

التكيف

املحافظة على االتزان 
الداخلي

التكاثر

النمو

اال�شتجابة للمثريات
احلاجة اإىل الطاقة

خصائص الحياة

رّتب  مستويات التنظيم التالية بطريقة صحيحة من األبسط إلى األعقد تركيًبا على الشكل 
أدناه.

• العضو•
• الخلية•
• النسيج•

• الذرات والجزيئات•
• الجهاز•

اجلهاز

الع�شو

الن�شيج

اخللية

الذرات واجلزيئات

األعقد تركيًبا

األبسط تركيًبا

خ�شائ�س احلياة
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب14-18

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 9
يف االأحياء

يجادل زميل لك بأن الس�يارة مخلوق حي ألنها مكونة من أجزاء في صورة نظام، وتحتاج إلى الطاقة )مصدر 
وقود أو بطارية(، كيف تجيبه؟

اقبل االإجابات املعقولة جميعها، على الطالب اأن يعرفوا اأن املخلوق احلي يجب اأن يكون له جميع خ�شائ�س احلياة ال بع�شها. 

اربط
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درا�سة الحياة
2-1 طبيعة العلم وطرائقه 

ت�شفح  القسم 2 من هذا الفصل، واكتب حقيقتين اكتشفتهما حول طبيعة العلم من خالل 
قراءتك للعناوين والكلمات المظللة والصور واألشكال وشروحها.

1• اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف االستقصاء.
البحث املتاأين الكت�شاف احلقائق. 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
بناء من املعرفة يعتمد على درا�شة الطبيعة. 

ظاهرة طبيعية مدعومة بعدد من املالحظات واالأدلة والتجارب. 
عملية يتم بها فح�س طرائق اإجراء التجارب ودقة النتائج على اأيدي علماء. 

نظام ي�شتخدم وحدات ذات اأجزاء هي قوى الرقم 10. 
جدل قائم على توظيف العلوم يف امل�شكالت القانونية واالأخالقية. 

جمموعة من القيم واملبادئ االأخالقية ت�شتعمل عند التعامل مع ق�شايا ح�شا�شة مهمة يجب 
اأن تعالج دون اأي تناق�س مع ال�شريعة االإ�شالمية ال�شمحة. 

خطوات معيارية طورها العلماء جلمع معلومات وللعثور على اإجابات عن اأ�شئلة. 
طريقة مبا�شرة ت�شتخدم جلمع املعلومات ب�شكل منظم. 

حتليل املعلومات امل�شتقاة من م�شادر موثقة خمتلفة لبناء ا�شتنتاجات منطقية. 
تف�شري  قابل لالختبار. 

ا�شتق�شاء ظاهرة معينة حتت ظروف �شديدة االن�شباط الختبار فر�شية. 
جمموعة يف جتربة ت�شتخدم للمقارنة.  

جمموعة يف جتربة تتعر�س لتاأثري العامل املراد اختباره. 
عامل يف جتربة يوؤثر يف نتيجة التجربة ونريد اختباره. 

عامل اآخر يف جتربة ينتج عن املتغري امل�شتقل ويعتمد عليه ونريد اختباره. 
معلومات نح�شل عليها من مالحظات خمتلفة، وهي اإما بيانات كمية اأو و�شفية.  

عّرف  الموضوعية موضًحا معناها العلمي.
اأن تكون متجرًدا وغري  متحيز الآرائك ال�شخ�شية. 




االستقصاء



العلم الطبيعي 
النظرية 

مراجعة العلماء اآلخرين
النظام المتري

الجدل العلمي 
األخالق العلمية

  
الطرائق العلمية

المالحظة 
االستنتاج 

الفرضية 
التجربة

المجموعة الضابطة
المجموعة التجريبية

المتغير المستقل
المتغير التابع

البيانات



الموضوعية
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2-1 طبيعة العلم وطرائقه )يتبع(

�شن��ف  كل عب�ارة مما يأتي بوصفه�ا خاصية من خصائ�ص العلم، أو العل�م الزائف أو 
كليهما في الجدول أدناه.

• تدوين ماحظات موضوعية•
• تستند االدعاءات على بيانات كثيرة.•
• يستعمل مراجعة العلماء اآلخرين.•
• يشلتمل عللى تقويلم مسلتمر لملا هلو •

معروف.
• تصميم بحث لتبرير معلومات متوافرة.•

• علم الفيزياء•
• يكّون ادعاءات حول العالم الطبيعي.•
• غالًبلا ما يتأثر بمعتقلدات ثقافية وأهداف •

تجارية.
• علم التنجيم•
• اسلتبعاد الماحظلات التلي ال تتفلق مع •

المعتقدات. 

العلم الزائفكالهماالعلم
• ت������دوي������ن م����الح����ظ����ات •

مو�شوعية
• على • االدع����اءات  ت�شتند 

بيانات عديدة.
• العلماء • مراجعة  ي�شتعمل 

االآخرين.
• ي�شتمل على تقومي م�شتمر •

ملا هو معروف.
• علم الفيزياء.•

• يكون ادعاءات حول •
العامل الطبيعي.

• غ����ال����ًب����ا م�����ا ي���ت���اأث���ر •
مب��ع��ت��ق��دات ث��ق��اف��ي��ة 

واأهداف جتارية.
• علم التنجيم•
• ا���ش��ت��ب��ع��اد امل��الح��ظ��ات •

م��ع  ت���ت���ف���ق  ال  ال����ت����ي 
املعتقد. 

• لتربير • بحث  ت�شميم 
معلومات متوافرة.

حلل  ما الشروط الواجب توافرها في تفسيرات مقترحة لتصبح نظرية مقبولة؟
يجب اأن تدعم بالعديد من االأدلة امل�شتندة على مالحظات وعدة جتارب خالل فرتة زمنية.

 

حدد  ما تقيسه كل وحدة من وحدات النظام المتري التالية:
الجرام:  الكتلة 
الثانية:  الزمن 

المتر:  الطول 
اللتر:  الحجم 

ما العلم الطبيعي؟
فلي  المعلوملة  هلذه  وجلدت 

صفحة  
كتاب الطالب19-21

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 11
يف االأحياء
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2-1 طبيعة العلم وطرائقه )يتبع(

حدد  قضية بيئية، وفسر أهميتها لتكون موضوًعا لدراسة علمية. اقبل االإجابات المعقولة 
جميعها.

القضية:  االحتبا�س الحراري. 
األهمية:  االأبحاث الخا�شة باأ�شباب االحتبا�س الحراري ي�شتر�شد بها عند و�شع ال�شيا�شات 
الخا�شة لوقفه. واإذا لم يتم اإيقاف االحتبا�س الحراري فقد ي�شبب كوارث بفعل التغيرات 

المناخية التي تهدد الحياة على االأر�س. 

حّلل  قضية أخالق علمية مذكورة في كتابك المدرس�ي؛ ثم اكتب جماًل تلخص جانبي 
القضية المؤيدة لها والمعارضة لها. اقبل جميع االإجابات المعقولة جميعها.

معلارض: الحي��اة ثمين��ة، لي���س الأحد 
الحق في تقرير موت االإن�شان.

مؤيلد: ال�شخ�س ال��ذي يتاأل��م وال يوجد 
عالج له، وال يمكن �شفاوؤه يجب اأن يموت 

لتخفيف معاناته.

القضية: الموت الرحيم

ف�ّشر  ما أهمية أن تكون مثقًفا علميًّا؟
اقبل االإجابات املعقولة جميعها. التثقيف العلمي �شرورة لتقومي الكم الهائل من املعلومات 

التي تقدمها و�شائل االإعالم، ولت�شاعد على امل�شاركة يف نقا�س حول ق�شايا مهمة، ولتدعم 

ال�شيا�شات التي توؤيد اآراءك. 

العلم يف حياتنا 
اليومية

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  
كتاب الطالب22-23

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 13
يف االأحياء

ا أم علًما زائًفا. ما القرائن التي تبحث عنها للحكم على ما إذا كان االدعاء علًما حقيقيًّ
اقبل االإجابات املعقولة جميعها. ابحث عن م�شداقية م�شادر االدعاء، وكذلك عن االأبحاث واالأدلة الداعمة له وم�شادرها 

املعتمدة واملوثقة. حلل الدوافع التي قدمها االدعاء، واإذا كان االدعاء ذا غاية جتارية فكن حذًرا. 

 لخ�ص
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2-1 طبيعة العلم وطرائقه )يتبع(

رّتب  الخطوات األساسية للطريقة العلمية على اللوحة االنسيابية التالية:
امل�شاألة  وح��دد  الح��ظ 

التي �شتحلها.

ا�شتخل�س النتائج، وهل 
تدعم النتائج الفر�شية 

اأم ال.

كرر التجربة اأو اخترب 
فر�شية بديلة.

الفعلية  النتائج  ق��ارن 
بالنتائج املتوقعة.

�شمم جتربة ونفذها.�شغ فر�شية.

حلل  العالقة بين الفرضية والنظرية. اقبل االإجابات المعقولة جميعها.
النظرية فر�شية مت دعمها باأدلة عديدة من ا�شتق�شاءات متعددة لت�شبح معتمدة من جمتمع 

العلماء. 

 

حدد  أجزاء التجربة الموصوفة في الجدول أدناه.
التجربلة: قام عالم أحياء بتغذية مجموعة خلراف بنوع معين من خلطة غذاء جديدة، 
وبعد مدة زمنية قارن أوزانها بأوزان مجموعة خراف أخرى لم تتغّذ على هذه الخلطة 

الغذائية الجديدة.

المجموعة التجريبية: الخراف التي تغّذت على الخلطة الغذائية الجديدة.

المجموعة الضابطة: الخراف التي لم تتغّذ على الخلطة الجديدة.

المتغير المستقل: الخلطة الغذائية الجديدة.

المتغير التابع: الوزن المكت�شب.

طرح ال�شوؤال
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب23
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 15

يف االأحياء

�شياغة الفر�شية
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب25
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 15

يف االأحياء

جمع البيانات
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب25-27

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 15
يف االأحياء
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2-1 طبيعة العلم وطرائقه )يتبع(

ا بالخط�وط البيانات في الجدول أدناه. عي�ن نقاط البيانات،  اعم��ل نموذًجا  مّثل بيانيًّ
وصل بينها بخطوط مستقيمة.

3 6 9 1815 2112
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2.4 11 من شوال

2.5 14 من شوال

2.5 17 من شوال

2.6 20 من شوال

2.6 23 من شوال

2.7 26 من شوال

2.7 29 من شوال

لخ�س  عالم يدل الرسم البياني أعاله بخصوص زيادة كتلة السحلية؟
اقبل االإجابات املعقولة جميعها. يدل منط تغري كتلة ال�شحلية على زيادة منتظمة يف كتلتها 

مبقدار g 0.1 كل ثالثة اأيام خالل هذه الفرتة. 

حلل  ما أهمية أن ينشر علماء األحياء نتائج أبحاثهم في مجالت علمية؟
  اقبل االإجابات املعقولة جميعها. �شتكون النتائج متاحة ملراجعتها وتقوميها من قبل 

املهتّمني، اأو لي�شتعملها علماء اآخرون. 

قرر  ما ستفعله عندما ترى رموز السالمة في إحدى التجارب.
اقبل االإجابات املعقولة جميعها. اأَرجُع اإىل قائمة رموز ال�شالمة يف مقدمة دليل التجارب 

العملية قبل اأن اأنفذ التجربة، واتبع احتياطات ال�شالمة املنا�شبة لها. 

حتليل البيانات
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب27

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 16-17
يف االأحياء

ت�شجيل اال�شتنتاجات
وجلدت هلذه المعلوملات فلي 

صفحة  
كتاب الطالب28
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 17

يف االأحياء
اال�شتق�شاء العلمي

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  

كتاب الطالب28
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 17

يف االأحياء

حل�ل تجرب�ة أضيف فيها إلى أحد مجموعات النباتات كمية س�ماد إضافية، ومجموعة نباتات أخرى أضيف 
إليها كميات ماء زائدة على حاجتها. هل التجربة تمثل مجموعة ضابطة أم تجريبية، وضح إجابتك. 

جمموعة جتريبية؛ هناك عامالن (متغريان م�شتقالن) مت تغيريهما. كل جمموعة لها متغري م�شتقل خمتلف عن االأخرى، لذا 
ال توجد جمموعة �شابطة للمقارنة بينهما. 

اربط
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الربط مًعا

اعمل بيانات عن انتش�ار أحد أنواع مرض الس�رطان في أحد محافظات أو مناطق المملكة العربية السعودية وفق البيانات 
التالية. اذكر أهم المصادر التي استعنت بها. 

اسم المحافظة أو المنطقة:  
الموقع الجغرافي:  

عدد السكان:  
الكثافة السكانية:  

توزيع مرض السرطان بين المدن والقرى:  
 
 
 

معدل الوالدات:  
معدل الوفيات بهذا المرض:  

الفئة العمرية التي ينتشر بها هذا المرض:  
معدل النمو السكاني:  

عدد السكان المتوقع في الل 20 - 10 سنة القادمة:  
التركيب العمري للسكان:  

العوامل الرئيسة المسببة لهذا المرض:  
 
 
 

ما اإلجراءات الحكومية )أنظمة، قوانين، معالجة( المستخدمة في الوقاية من هذا المرض؟  
 
 
 

مصادر البيانات المستعملة:  

تو�شيع ال�شتق�شاء
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تنظيم تنوع الحياة
قبل اأن تقراأ

استخدم الجدول أدناه لكتابة قائمة بأشياء حول "ماذا أعرف؟" عن تنوع الحياة في العمود األول، وقائمة أخرى بأسئلة حول 
"ماذا أريد أن أعرف؟" عن تنوع الحياة في العمود الثاني. اقبل االإجابات المعقولة جميعها

ماذا تعلمت؟ماذا اأريد اأن اأعرف؟ماذا اأعرف؟

دفتر العلوم

فكر في مجموعة من المخلوقات الحية التي تش�اهدها من حولك. صف بعض الخصائص التي قد يس�تعملها علماء 
األحياء عند محاولتهم تصنيفها أو تنظيمها في أنواع متشابهة. 

اقبل االإجابات املعقولة جميعها 
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تنظيم تنوع الحياة
1-2 تاريخ الت�شنيف  






تنظيم تنوع الحياة
1-2 تاريخ الت�شنيف

ت�شفح  القسم 1 من هذا الفصل، واكتب ثالثة أسئلة تتبادر إلى ذهنك من خالل قراءتك 
للعناوين وشروح الرسوم.

1• اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

3• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف علم دراسة الشكل الظاهري.
علم يبحث يف تركيب املخلوق احلي و�شكله اأو اأحد اأجزائه. 

�شنف  قائمة المفردات الجديدة عن اليمين إلى نظام لينيوس للتسمية أو إلى مستويات 
التصنيف وفق الجدول أدناه.

م�شتويات الت�شنيفنظام لينيو�س
الت�شمية الثنائية

اجلن�س
النوع

النوع واجلن�س
الف�شيلة
الرتبة
الطائفة

ال�شعبة - الق�شم
اململكة

فوق اململكة 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف المفردات الثالث عن اليمين.
و�شع املخلوقات احلية يف جمموعات بناء على جمموعة من اخل�شائ�س املميزة. 

ا�شم ملجموعة من املخلوقات احلية مثل ال�شعبة اأو اجلن�س اأو النوع. 

فرع من علم االأحياء، يحدد هوية املخلوقات احلية، وي�شميها، وي�شنفها بناًء على مميزاتها 

والعالقات فيما بينها. 




 علم دراسة الشكل 
الظاهري




التسمية الثنائية
النوع 

الجنس
الفصيلة

الرتبة
الطائفة

الشعبة - القسم
المملكة

فوق المملكة

التصنيف
 المصنف

علم التصنيف



    التاريخ    اال�شم

 الف�شل 2: تنظيم تنوع الحياة 20

1-2 تاريخ الت�شنيف )يتبع(






حدد أجزاء نظام التسمية الثنائية للينيوس بإكمال المنظم التخطيطي أدناه.

نظام التسمية الثنائية

النوع

جمموعة االأنواع اجلن�س
االأكرث ت�شابًها

خ�شائ�س خملوق 
حي

تحدد الكلمة األولى

وُتسمى الكلمة الثانية

وهو

غالًبا  والتلي 
ما تصف

ميز بين الجنس والنوع في االسم العلمي التالي للدب اآلسيوي األسود.

الجنسالنوع

Ursus thibetanus

قارن بين البيانات في الجدول أدناه لتحدد أي حيوانين فيه أكثر ترابًطا، فّسر إجابتك.
الثعلب والذئب يت�شابهان يف م�شتويات ت�شنيفهما حتى م�شتوى النوع، اأي اأنهما من اجلن�س 

 Canis نف�شه





 


 




Felis BalenoporaCanisCanis

B. physalisF. catusC. latransC. lupus

 

 

حلل  ف�ي أي مس�توى تصنيفي يبدأ الحوت األزرق ف�ي االختالف عن بقية المخلوقات 
الحية في الجدول أعاله؟

يبداأ االختالف عند م�شتوى الرتبة 

اأنظمة الت�شنيف 
القدمية

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  
كتاب الطالب38-40
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 18-20

يف االأحياء

م�شتويات الت�شنيف
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب41-43
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 21-22

يف االأحياء
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1-2 تاريخ الت�شنيف )يتبع(






نّظم  على الشكل أدناه مستويات التصنيف التالية، من األكثر شمواًل إلى األكثر تحديًدا: 
الفصيلة، الجنس، الرتبة، النوع، تم تحديد المستوى األول لمساعدتك.



الف�شيلة

الرتبة

اجلن�س

حلل  الشكل 4-2 فئات التصنيف في كتابك المدرسي صفحة 41، وحدد كالًّ من فوق 
المملكة، والمملكة، والشعبة، والطائفة، لإلنسان.

فوق المملكة:  حقيقية النوى 
المملكة:  الحيوانات 
الشعبة:  الحبليات 
الطائفة:  الثدييات 

لخ�س  ما أهمية المفتاح التصنيفي؟
- منظمة ب�شكل ي�شمح  - منها الرتكيب اأو ال�شلوك  املفتاح الت�شنيفي قائمة باخل�شائ�س 

بتحديد هوية املخلوق احلي، ويعتمد املفتاح خيارات، كل خيار يحدد �شفة، مثل القرون، 

ولون اجللد، .... وعندما يتم حتديد �شفة معينة يتم ا�شتخدام �شفة اأخرى. 

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة

كتاب الطالب41-43
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 21-22

يف االأحياء

وضح لماذا ال تكون بعض األسماء الشائعة مثل نجم البحر (Star fish) اسًما علميًّا؟
اقبل االإجابات املعقولة جميعها. اإن االأ�شماء ال�شائعة للمخلوقات احلية تقود اإىل �شوء فهم، فمثاًل جنم البحر لي�س �شمكة كما 

ي�شري اإليه اال�شم االجنليزي، لكن اال�شم العلمي يوفر طريقة لت�شنيف املخلوقات احلية يفهمها كل علماء االأحياء ويتفقون 

عليها. 

لخ�ص
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تنظيم تنوع الحياة
2 - 2 الت�شنيف الحديث

ت�شفح  القسم 2 من هذا الفصل، واسترشد بقائمة الرصد التالية:
اقرأ عناوين القسم. ☐
اقرأ الكلمات المظللة. ☐
اقرأ الجداول واألشكال. ☐
تفحص الصور واقرأ شروحها. ☐
فكر فيما تعرفه عن مجموعات المخلوقات الحية. ☐

واكتب ثالث حقائق اكتشفتها وأنت تتصفح هذا القسم.
1• اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

2• .

3• .

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف حقيقي النواة.
خملوق حي مكون من خلية اأو اأكرث من اخلاليا املحتوية على نواة وع�شيات حماطة باأغ�شية. 

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف كل مفردة.
  بكترييا ال حتتوي جدرانها اخللوية على ببتيدوجاليكان، وت�شمى يف بع�س االأحيان 

البكترييا املحّبة للحمو�شة واحلرارة.  

خملوقات حية بدائية النوى حتتوي جدرانها اخللوية على ببتيدوجاليكان. 

متعددة  اأو  م�شتعمرات  هيئة  على  اأو  اخللية  وحيدة  اإما  وهي  النوى  حقيقية  خملوقات 

  اخلاليا. وُت�شنف يف ثالث جمموعات اإما طالئعيات �شبيهة باحليوانات، اأو �شبيهة 

بالفطريات، اأو �شبيهة بالنباتات.  

خملوقات حية حقيقية النوى، وحيدة اخللية اأو متعددة اخلاليا، غري  ذاتية التغذي متت�س 

غذاءها من املواد الع�شوية من البيئة املحيطة بها، وغري متحركة، وجدرانها اخللوية حتتوي 

على كايتني. 




حقيقي النوى




 البدائيات

البكتيريا
 الطالئعيات

الفطريات
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2-2 الت�شنيف الحديث )يتبع(

اأع��د ال�شياغة  لماذا تم فصل المخلوقات الحية في مملكة البدائيات س�ابًقا في فوق 
مملكتين هما فوق مملكة البدائيات وفوق مملكة البكتيريا.

  بينت الدرا�شات احليوية الكيميائية اأن هناك نوعني من البكترييا، احتلت كل منهما فوق 

مملكة خا�شة بها. 

حلل  لماذا تسمى البدائيات أحياًنا البدائيات المحبة للحموضة والحرارة؟
ت�شمى البدائيات اأحياًنا البدائيات املحبة للحمو�شة واحلرارة الأنها تعي�س يف ظروف قا�شية، 

والينابيع  املاحلة،  والبحريات  املحيط،  قاع  يف  العميقة  احلرارية  الفوهات  قرب  فتوجد 

ا، والطني.  احلارة جدًّ

اعمل نموذًجا  ارس�م الجدار الخلوي لبكتيريا حقيقية النواة، واكتب أس�ماء األجزاء 
على الرسم. اقبل االإجابات المعقولة جميعها.

جتميع االأنواع
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب45
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 23

يف االأحياء

فوق مملكة البكترييا
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب46-47

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 24
يف االأحياء

فوق مملكة البدائيات
وجلدت هلذه المعلوملات فلي 

صفحة  
كتاب الطالب46

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 23-24
يف االأحياء
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2-2 الت�شنيف الحديث )يتبع(

خ�شائ�س اأخرىم�شدر الطاقةتركيب الخليةالمملكة

الطائعيات

اأو  اخللية  وح��ي��دة 
متعددة اخلاليا

ذاتية التغذي،
غري ذاتية التغذي

ع�شوية  ت��راك��ي��ب  ل��ه��ا 
ب�شيطة

الفطريات

اأو  اخللية  وح��ي��دة 
متعددة اخلاليا

ثابتة - غري متحركةغري ذاتية التغذي

النباتات

ثابتة - غري  متحركةذاتية التغذيلها جدار خلوي

الحيوانات

ل��ي�����س ل���ه���ا ج����دار 
خلوي

اأكرث قدرة على احلركةغري  ذاتية التغذي

ارسم مخطًطا يبين العالقة بين فوق الممالك والممالك. اقبل االإجابات املعقولة جميعها.
 

 

 

 

 

 

 

 لخ�ص

فوق مملكة احلقيقية النوى
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب48-52

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 24
يف االأحياء
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البكتيريا والفيرو�سات
قبل اأن تقراأ

قبل أن تقرأ هذا الفصل، ما رأيك في العبارات الواردة في الجدول أدناه؟ اقبل االإجابات المعقولة جميعها.
1• اكتب م إذا كنت موافًقا على العبارة. .
2• اكتب غ إذا كنت غير موافق على العبارة. .

بعد القراءةالبكتيريا والفيرو�شاتقبل القراءة
• تسلتطيع البكتيريلا العيش بالقلرب من الفوهلات الحرارية في قلاع المحيط، حيث •

.80°C تصل درجة الحرارة إلى أعلى
م

• غإذا ُوجدت بكتيريا في أمعائك فإنك ستمرض.•

• مبعض الفيروسات تبقى غير نشطة لسنين عديدة داخل خايا في جسم اإلنسان.•

• ميسبب مرض جنون البقر بروتينات.•

دفتر العلوم

تسبب العديد من البكتيريا والفيروسات أمراًضا للنباتات والحيوانات. اكتب عن مرض تعرفه يسببه فيروس أو  بكتيريا، 
ضّمن إجابتك كيفية معالجة هذا المرض.

اقبل االإجابات املعقولة جميعها 
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البكتيريا والفيرو�سات
1 - 3 البكتيريا  






ت�شفح  القسم 1 من هذا الفصل، واكتب حقيقتين اكتشفتهما خالل تصفحك لهذا الجزء.
1• اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

 

2• . 

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف الخاليا البدائية النوى.
خاليا ال حتتوي على اأي ع�شيات حماطة باأغ�شية. 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف كل مفردة.
خملوقات حية بدائية النواة، وحيدة اخللية، معظمها مفيد لالإن�شان والبيئة، ون�شبة قليلة 

منها ت�شبب املر�س. 

منطقة يف اخللية بدائية النواة حتتوي على جينات تقع على كرومو�شوم حلقي كبري. 

جفاف  ومتنع  النوى،  للبدائيات  اخللوي  اجلدار  حول  ُتفرز  الت�شكر،  عديدات  من  طبقة 

اخللية، وت�شاعد على التعلق بال�شطوح البيئية. 

بروزات ق�شرية ت�شبه ال�شعريات تغطي اأج�شام بع�س املخلوقات احلية، ومنها: البكترييا. 

�شكل من اأ�شكال التكاثر الالجن�شي، يحدث يف بع�س املخلوقات احلية البدائية النوى، حيث 

تنق�شم اخللية اإىل خليتني متماثلتني لهما املادة الوراثية نف�شها. 

نوع من التكاثر ت�شتخدمه املخلوقات احلية البدائية النوى، حيث يلت�شق فيه املخلوقان 

اأحدهما باالآخر لتبادل املادة الوراثية. 

خلية بكتريية �شاكنة قادرة على البقاء فرتة طويلة يف الظروف ال�شعبة. 




خاليا بدائية النوى 




البكتيريا

نظير النواة
المحفظة

األهداب
االنشطار الثنائي

االقتران

البوغ الداخلي
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1 - 3 البكتيريا )يتبع(





لخ�س  ثالثة أنواع من البيئات يمكن أن توجد فيها البدائيات.
1• بيئات �شاخنة حم�شية: ومنها ينابيع المياه الكبريتية ال�شاخنة، والفوهات ال�شاخنة .

في قاع المحيط. 

2• ا: ومنها البحيرة المالحة العظمى والبحر الميت. . بيئات مالحة جدًّ

3• بيئات ال تحتوي على اأك�شجين: ومنها من�شاآت معالجة مياه المجاري، وال�شبخات، ومياه .

الم�شتنقعات، والقناة اله�شمية لالإن�شان والحيوانات. 

اعمل نموذًجا  ارسم خلية بدائية النواة، واكتب أسماء األجزاء على الرسم.
يجب اأن ي�شتمل الر�شم على االأجزاء امل�شار اإليها يف ال�شكل 3-3، �شفحة 64. 

اقبل االإجابات املعقولة جميعها.

حدد  شكل كل بكتيريا أدناه، واكتب اسمه أسفل كل شكل.

  بكترييا حلزونية     بكترييا ع�شوية       بكترييا كروية    

قارن  بين تكاثر بدائيات النوى بإكمال الجدول التالي:
االقرتاناالن�شطار الثنائيطريقة التكاثر

يت�شاعف الكرومو�شوم، ت�شتطيل اخللية، كيف تحدث؟
ي��ت��ك��ون غ�����ش��اء ب��الزم��ي وج����دار خلوي 

جديدان، تنف�شل اخللية.

تلت�شق خليتان مًعا بوا�شطة 
املادة  وتتبادالن  االأه��داب، 

الوراثية فيما بينهما.

االنتيجة مادة وراثية جديدةخليتان متماثلتان وراثيًّ

تنوع بدائية النوى
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب62-63

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 28
يف االأحياء

تركيب البدائية النوى
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب64-65
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 29-30

يف االأحياء

تعّرف البدائيات النوى
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب65
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 30

يف االأحياء

تكاثر البدائيات النوى
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب66

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 30-31
يف االأحياء
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1 - 3 البكتيريا )يتبع(





قارن  بي�ن البدائيات النوى من حيث كيفية حصول كل منها على الطاقة الالزمة للتنفس 
الخلوي.

غيلر ذاتيلات التغلّذي المترممة:  تحل��ل الجزيئ��ات الع�شوية م��ن االأج�شام الميت��ة اأو من 
المخلفات الع�شوية. 

الذاتيات التغذي الضوئي:  ت�شتعمل ال�شوء للقيام بعملية البناء ال�شوئي. 
الذاتيلات التغلذي الكيميائي:  تحل��ل المركب��ات الع�شوي��ة وتطلق مركبات غي��ر ع�شوية 

تحوي النيتروجين اأو الكبريت من خالل عملية التمثيل الكيميائي. 

حّدد  طريقتين تستخدمهما البكتيريا لتحافظ على بقائها. صف مزايا كل طريقة.

الطفرات
ا، وتزيد من فر�س البقاء  تكون جيًنا جديًدا، وتتنوع وراثيًّ

والتكاثر. 

البوغ الداخلي
تقتل  التي  القا�شية  البيئية  ال��ظ��روف  حتمل  ي�شتطيع 
البكترييا، وعند حت�شن الظروف ينمو البوغ في�شبح خلية 

جديدة.

المزاياالطريقة

 قائمة  بخمس طرائق تعد فيها البكتيريا مفيدة لإلنسان. اأعَدّ

البكتيريا مفيدة

حتلل املخلوقات امليتة وتدّور املواد يف الطبيعية. 

تثبت النيرتوجني 

.K حتمي الفلورا الطبيعية من االإ�شابة باالأمرا�س، وتنتج فيتامني

ت�شاعد على اإنتاج الغذاء واأقرا�س الفيتامينات. 

ت�شتعمل يف اإنتاج امل�شادات احليوية. 

عمليات االأي�س يف 
البدائيات النوى

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  
كتاب الطالب67-68
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 31-32

يف االأحياء

بقاء البكترييا
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب68-69

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 32
يف االأحياء

بيئة البكترييا
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب69-72

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 33
يف االأحياء

قّوم. هل أضرار البكتيريا لإلنسان أكثر من نفعها؟ بّرر إجابتك.
اقبل االإجابات املعقولة جميعها. البكترييا مفيدة اأكرث منها �شارة، وت�شبح احلياة م�شتحيلة من دون البكترييا الأنها تنتج 

بع�س االأك�شجني الذي نتنف�شه وحتلل املخلوقات امليتة ومواد ع�شوية اأخرى. 

لخ�ص
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البكتيريا والفيرو�سات
2-3 الفيرو�شات والبريونات   

ت�شفح  الج�دول 2- 3 والعناوين الرئيس�ة في القس�م 2 من ه�ذا الفصل، واكتب ثالث 
حقائق اكتشفتها حول الفيروسات.

1• اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

3• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف البروتين.
مبلم��ر كب��ري  معق��د الرتكيب يتكون م��ن الكرب��ون والهيدروجني واالأك�شج��ني والنيرتوجني 

واأحياًنا الكربيت. 

 

استخدم قائمة المفردات الجديدة عن اليمين لتكمل الفقرة التالية:
   شلريط غير حي من مادة وراثية داخل غاف من البروتين، فالفيروسلات   الفيرو�س

ليلس لديهلا عضيات، وتفتقلر إلى خصائص الحيلاة خارج أجسلام المخلوقات الحية. 
  ، أو الغاف البروتيني الخارجي   محفظة الفيرو�س وتوجد المادة الوراثية لها داخل  
   تقوم جينات الفيروس بتوجيله خلية العائل لتصنع عدًدا من   دورة التحلل لهلا. وفي  
 الدورة  النسلخ من DNA أو RNA الفيروس. وبعض الفيروسلات تتكاثلر عن طريق  
  ؛ حيلث يندملج  DNA  الفيلروس مع كروموسلوم خلية العائلل، وتبقى  االندماجي��ة

   مثلل فيروس نقص   والفيرو�س االرتجاعي جينلات الفيلروس كامنة بعلض الوقت.  
المناعة المكتسبة )AIDS( يحتوي على RNA بداًل من DNA. وأحياًنا تحدث طفرات 
  ، وتسبب البريونات   البريون لجينات البروتين الطبيعي ينتج عنها بروتينات تسلمى  

أمراًضا مثل مرض جنون البقر.

ا�شتعن  بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف َعالِم الفيروسات.
عامل يدر�س التاريخ الطبيعي للفريو�شات وتركيبها واالأمرا�س التي ت�شببها. 

 




البروتين 




محفظة الفيروس

الدورة االندماجية 

دورة التحلل 

البريون

الفيروس االرتجاعي

الفيروس




َعالِم الفيروسات
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2-3 الفيرو�شات والبريونات )يتبع(

اعمل نموذًجا  ارسم نموذًجا ألحد الفيروسات، وحدد أجزاءه على الرسم.

 

يجب اأن ت�شابه الر�شوم اأحد اأ�شكال الفريو�شات يف ال�شكل 12 - 3 يف �شفحة 74 

ف�ّشر  لماذا ال يستطيع العديد من الفيروسات االنتقال من نوع من المخلوقات الحية إلى 
نوع آخر؟

يلت�شق الفريو�س بخلية العائل با�شتخدام م�شتقبالت حمددة على الغ�شاء البالزمي لهذه 

اخللية. واالأنواع املختلفة من املخلوقات احلية لها م�شتقبالت خمتلفة للفريو�شات، وهذا ما 

يف�شر حمدودية انتقال الفريو�س بني اأنواع خمتلفة من املخلوقات احلية. 

عنون  المراحل A، B، C، D، E لدورة التحلل للفيروسات مستعيًنا بالشكل التالي:
• التجميع•
• االلتصاق•

• الدخول •
• التحرر•

• التضاعف•



 DNA



DNA

 DNA




C

DNADNADNA



B













A




E


DNADNADNA

D

الفريو�شات
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب73-75
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 34-35

يف االأحياء

العدوى الفريو�شية
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب75-77
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 35-36

يف االأحياء

الدخول

االلت�شاق

الت�شاعف

التجميع

التحرر
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2-3 الفيرو�شات والبريونات )يتبع(

رّتب  خطوات الدورة االندماجية للفيروسات بالتسلسل.
يندمج DNA الفيروس مع كروموسوم الخلية العائل.

تبقى جينات الفريو�س كامنة اأ�شهًرا اأو �شنوات.

تن�شط جينات الفريو�س الحًقا ب�شبب عوامل خمتلفة لتحدث الدورة االندماجية.

تخرج الفريو�شات اجلديدة من اخللية اإما بانفجار اخللية اأو عن طريق االإخراج اخللوي.

ق��ّوم وناق���س  دور إنزيم النس�خ العكس�ي ف�ي دورة تضاع�ف فيروس نق�ص المناعة 
المكتسبة.

الن�شخ  اإنزمي  يقوم    به  اخلا�س   RNA ب�  ويحقنها  العائل  بخلية  الفريو�س  يلت�شق  اأن  بعد 

العك�شي باإنتاج DNA م�شتخدًما RNA الفريو�س كقالب للن�شخ. 

 

لخ�س  معلومات حول البريونات بإكمال الجدول التالي:
ما البريون؟

اخللية  يف  طبيعي  ب�شكل  يوجد  بروتني 
وي�شبب العدوى اأو املر�س

ما الذي يجعل البريون مسبًبا للعدوى؟
الطفرات

كيف يمكن أن تنتقل البريونات المسببة 
للمرض إلى اإلنسان؟

ب��ق��ر م�شابة  ت��ن��اول حل���وم  ع��ن ط��ري��ق 
بالربيونات.

ما نتيجة العدوى بالبريونات؟
يف  الع�شبية  اخلاليا  الربيونات  ت�شيب 

الدماغ م�شببة انفجارها.

الفريو�شات االرجتاعية
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب78

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 36-37
يف االأحياء

الربيونات
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب79
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 37

يف االأحياء

استنتج أي الفيروسات أكثر خطورة: الفيروسات التي تمر بدورة التحلل أم التي تمر بالدورة االندماجية؟ 
اقبل االإجابات املعقولة جميعها. 

 

لخ�ص
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الربط مًعا

أع�دَّ اختباًرا قصيًرا يس�اعدك عل�ى مراجعة موضوعات الفصل، بكتابة س�ؤال مع إجابته لكل موض�وع من الموضوعات 
الرئيسة المذكورة أدناه. 

اقبل االإجابات املعقولة جميعها. تاأكد اأن االإجابات �شحيحة. 

الموضوع: تنوع بدائيات النوى
السؤال:  
اإلجابة:  

الموضوع: بقاء البكتيريا
السؤال:  
اإلجابة:  

الموضوع: تركيب بدائيات النوى
السؤال:  
اإلجابة:  

الموضوع: علم بيئة البكتيريا 
السؤال:  
اإلجابة:  

الموضوع: تعّرف بدائيات النوى
السؤال:  
اإلجابة:  

الموضوع: الفيروسات 
السؤال:  
اإلجابة:  

الموضوع: تكاثر بدائيات النوى
السؤال:  
اإلجابة:  

الموضوع: العدوي الفيروسية ل الفيروسات االرتجاعية ل
السؤال:  
اإلجابة:  

الموضوع: عمليات األيض في بدائيات النوى
السؤال:  
اإلجابة:  

الموضوع: البريونات 
السؤال:  
اإلجابة:  

التركيب
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الطالئعيات
قبل اأن تقراأ

قبل أن تقرأ هذا الفصل، ما رأيك في العبارات الواردة في الجدول أدناه؟ اإقبل االجابات المعقولة جميعها
1• اكتب م إذا كنت موافًقا على العبارة. .
2• اكتب غ إذا كنت غير موافق على العبارة. .

بعد القراءةالطالئعياتقبل القراءة
• مالطائعيات ليست حيوانات أو نباتات أو فطريات.•
• غبعض األميبا لها غطاء صلب يشبه الصدفة.•
• غال تستطيع الطائعيات صنع غذائها بنفسها.•
• نلوع من البيلاض الزغبي كان مسلؤواًل علن حدوث مجاعلة في أيرلندا فلي القرن •

التاسع عشر.
م

دفتر العلوم

الطالئعيات هي أس�اس معظم السالس�ل الغذائية في البيئات المائية. صف كيف يمكن أن تس�هم الطالئعيات بوصفها 
ا لألسماك وبعض المخلوقات الحية البحرية األخرى؟ مصدًرا غذائيًّا مهمًّ

اقبل االإجابات املعقولة جميعها 
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الطالئعيات
1 - 4 مدخل اإلى الطالئعيات  






ت�شفح  الجداول والصور في القسم 1 من هذا الفصل، واقرأ  شروح األشكال جميعها، 
واكتب ثالث حقائق اكتشفتها حول الطالئعيات.

1• اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

 

2• . 

 

3• . 

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع  العلمية لتعريف غير ذاتية التغذي.
خملوقات ال ت�شتطيع �شنع غذائها بنف�شها، ويجب اأن حت�شل على الطاقة والغذاء من خملوق 

حي اآخر.  

 

 

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف كل مفردة.
طالئعيات �شبيهة باحليوانات، وحيدة اخللية، وغري ذاتية التغذي. 

 

 

ا للح�شرات واملخلوقات احلية االأخرى، ولذلك ُت�شتخدم  اأمرا�شً طالئعيات دقيقة، ت�شبب 

ا، وبهذا ت�شهم يف الق�شاء على احل�شرات التي تدمر املحا�شيل.  مبيًدا ح�شريًّ



غير ذاتية التغذي 




 األوليات

ميكروسبوريديوم
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1 - 4 مدخل اإلى الطالئعيات )يتبع(





نظم  المعلومات حول كيفية تصنيف الطالئعيات.

جميع الطالئعيات 
حقيقية النوى

الطالئعيات ال�شبيهة بالفطريات الطالئعيات ال�شبيهة باحليوانات

بالنباتات ال�شبيهة  الطالئعيات 

يمكن تصنيف الطالئعيات إلى

حّلل  الخصائص التي تستعمل في تصنيف الطالئعيات.
مثالالخ�شائ�سنوع الطالئعيات
الهدبي��ات، اللحميات، غري ذاتية التغذيالشبيهة بالحيوانات

البوغيات، ال�شوطيات

البناء الشبيهة بالنباتات بعملية  تقوم  التغذي،  ذاتية 
ال�شوئي

الطحالب

حية الشبيهة بالفطريات خملوقات  من  غذاءها  متت�س 
اأخرى

الغروية،  الفطريات 
الفطريات املائية

اكتب قائمة  بخاصيتين تميزان الطالئعيات الشبيهة بالفطريات عن الفطريات.

خصائص تميز الطائعيات 
الشبيهة بالفطريات

االأج�شام املركزية يف خالياها 

تركيب اجلدار اخللوي 

الطالئعيات
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب90-91
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 38-39

يف االأحياء
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 لّخ�س  المواطن البيئية التي توجد فيها الطالئعيات بإكمال المنظم التخطيطي أدناه.

اأوراق النباتات 
املتحللة

الرتبة الرطبة اجلداول املائية

المواطن 
البيئية الشائعة 

للطالئعيات

القناة اله�شمية 
للح�شرات مثل النمل 

االأبي�س

املحيطات

حّدد  مثالين على العالقة التكافلية بين الطالئعيات ومخلوقات حية أخرى.
1• الطحال��ب الخ�ش��راء الت��ي تعي�س في �شعر حي��وان ك�شالن ال�شجر حي��ث تك�شبه اللون .

االأخ�شر الذي ي�شاعده على التخفي بين اأوراق ال�شجر. 

2• الطحال��ب الخ�ش��راء و�شجرة الجنكة ال�شيني��ة (كزبرة البئر)، حي��ث يعي�س نوع من .

طحالب خ�شراء داخل خاليا هذه ال�شجرة. 

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  

كتاب الطالب92
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 38-39

يف االأحياء

حّلل لماذا يصعب تصنيف الطالئعيات؟ ولماذا يبدو أن نظام تصنيفها قد يتغير؟ 
 من احليوانات والنباتات والفطريات. ومع  اقبل االإجابات املعقولة جميعها. ي�شعب ت�شنيف الطالئعيات الأن لها خ�شائ�س كٍلّ

ا. والت�شنيف بح�شب طريقة تغّذيها يعد منا�شًبا. ونظام الت�شنيف لديها يتغري عندما يكت�شف  ذلك يوجد بينها اختالفات اأي�شً

العلماء خ�شائ�س جديدة لها.  

 

 

لّخ�ص



    التاريخ    اال�شم

37  الف�شل 4: الطالئعيات






الطالئعيات
2 - 4 تنوع الطالئعيات

ت�شفح  القسم 2 من هذا الفصل، واسترشد بقائمة الرصد التالية:
اقرأ عناوين القسم. ☐
اقرأ الكلمات المظللة. ☐
تفحص األشكال واقرأ شروحها.  ☐
فّكلر فيملا تعرفه قبل ذللك عن الطائعيلات، واكتب حقيقتين اكتشلفتهما في أثناء  ☐

تصفحك هذا القسم.

1• اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف كل مفردة.
تركيز مواد مذابة يف املحلول خارج اخللية اأقل منه داخل اخللية. 

التي  الطالئعيات  وبع�س  النباتات اخل�شراء،  كلوروفيل، وتوجد يف خاليا  ع�شيات حتوي 
ت�شتخدم الطاقة ال�شوئية وحتولها اإىل طاقة كيميائية. 

مبلمر جلوكوز، يكّون جدار خاليا النباتات وبع�س الطالئعيات ال�شبيهة بالفطريات. 

استعن بكتابك المدرسي، أو أحد  المراجع العلمية لتعريف كل مفردة.
ا مثل  ا اأو جزئيًّ بروزات ق�شرية ت�شبه ال�شعريات تغطي اأج�شام بع�س املخلوقات احلية كليًّ

الهديبات التي ت�شتخدمها لتدفع ج�شمها يف املاء. 
غ�شاء يحيط بالربامي�شيوم وبع�س الطالئعيات االأخرى. 

تركيب اأ�شطواين طويل، يطلق تركيًبا اآخر ي�شبه اخليط وظيفته الدفاع وتثبيت املخلوق 
احلي والتقاط الفري�شة. 

االتزان  على  للحفاظ  اخللية  خارج  وت�شخه  ال�شيتوبالزم  يف  الزائد  املاء  ع�شيات جتمع 
الداخلي يف البيئة القليلة الرتكيز. 

امتداد �شيتوبالزمي موؤقت، ت�شتخدمه جذريات القدم يف تغّذيها وحركتها. 
جمموعة من اخلاليا اأو املخلوقات احلية يرتبط بع�شها مع بع�س. 

دورة احلياة التكاثرية التي يتم فيها التبادل بني جيل النبات البوغي الثنائي املجموعة 
الكرومو�شومية، وبني جيل النبات امل�شيجي االأحادي املجموعة الكرومو�شومية. 



منخفض التركيز 

 البالستيدات الخضراء

السيليلوز



 الُهديبات

القشيرة
 الكيس الخيطي

الفجوة المنقبضة

 القدم الكاذبة
المستعمرة

تعاقب األجيال
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اعمل نموذًجا  ارس�م البراميس�يوم في الفراغ أدناه، وحدد األجزاء التالية على الرسم، 
مع إعطاء وصف مختصر لكل جزء.

• فتحة اإلخراج•
• الُهديبات•
• الفجوة المنقبضة•
• اإلكتوبازم )السيتوبازم الخارجي(•

• التجويف )الميزاب( الفمي•
• النواة الكبيرة•
• النواة الصغيرة•
• المريء•

قد ت�شبه ر�شوم الطالب ر�شم الربامي�شيوم يف ال�شكل 5-4 �شفحة 96. 
اقبل االإجابات املعقولة جميعها. 

نظم  بعض خصائص األميبا في الجدول أدناه.
اقبل االإجابات املعقولة جميعها.

الشعبة
اللحميات (جذريات القدم)

اإلخراج
بوا�شطة االنت�شار من خالل الغ�شاء اخلارجي

الموطن البيئي
املياه املاحلة، جداول املياه العذبة، القاع 
واالأوراق  احلزازيات  بركة،  يف  الطيني 

الرطبة، داخل ج�شم العائل.

طريقة التغّذي
لتحيط مبخلوق حي  الكاذبة  القدم  تندفع 
�شغري وتغلفه، لت�شّكل حوله فجوة غذائية، 

كذلك تفرز اإنزميات لتحلل الغذاء.

تركيب الجسم
خلوي)،  (غ�شاء  خارجي  بالزمي  غ�شاء 
نواة،  �شيتوبالزم،  داخلي،  بالزمي  غ�شاء 

فجوات غذائية، فجوة منقب�شة.

التكاثر 
بع�شها  اخللية،  انق�شام  طريق  عن  الجن�شًي 
البيئية  ال���ظ���روف  يف  ح��وي�����ش��الت  ي��ك��ون 

القا�شية. 

 االأوليات - الطالئعيات 
ال�شبيهة باحليوانات

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  
كتاب الطالب94-97
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 40-43

يف االأحياء

اللحميات 
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب98
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 43

يف االأحياء
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 نظم  المعلومات حول المخلوقات الحية في شعبة البوغيات.
أفراد طائفة البوغيات

Apicomplexa

االأبواغ

متطفلة

املخلوقات احلية العائل

تتبع شعبة تعيش

ألنها تنتج وتحصل على غذائها من

قارن  بين مرض النوم األمريكي ومرض النوم اإلفريقي.

اجلهاز الع�شبيالقلب، الكبد، الطحال

لعاب الذبابةبراز البق

الت�شي ت�شيرديوفيد

اإلفريقياألمريكي

الحشرة الناقلة

ينتقل إلى اإلنسان عن طريق

تسبب للعائل ضرًرا في

البوغيات القمية
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب99
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 43

يف االأحياء

ال�شوطيات 
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب100

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 43
يف االأحياء

قارن بين شعب األوليات )الطالئعيات الشبيهة بالحيوانات( من حيث موطن كل منها، وطريقة حركتها. 
اقبل جميع االإجابات املعقولة. الهدبيات واللحميات تعي�س يف البيئات املائية. بع�س اللحميات وجميع االأوليات تعي�س متطفلة 

داخل ج�شم احليوان العائل. تتحرك الهدبيات عن طريق االأهداب اأما اللحميات فتتحرك با�شتخدام االأقدام الكاذبة.  

 

 

لخ�ص
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نظم  معلومات حول الطحالب بإكمال الجدول التالي:
الطحالب

تشبه النباتات:
لعملية  ال��الزم��ة  الكلوروفيل  �شبغة  حتتوي 
اإنتاج  على  الطحالب  لت�شاعد  ال�شوئي،  البناء 

الغذاء با�شتعمال الطاقة ال�شم�شية.

ال تشبه النباتات:
تفتقر اإىل اجلذور واالأوراق وتراكيب 

اأخرى موجودة يف النباتات.

وظائف الصبغات الثانوية:
ت�شاعد الطحالب على امت�شا�س طاقة ال�شوء 

يف اأعماق خمتلفة من املاء.

توجد بألوان مختلفة ألن: 
ال�شبغات الثانوية فيها تعك�س اأطوااًل 

موجية خمتلفة من ال�شوء. 

رّتب  كالًّ من دورة التكاثر الجنس�ي والالجنس�ي للدياتومات بكتابة الحرف الذي يمثل 
المرحلة الصحيحة في الصندوق أدناه.

A• اتحاد األمشاج.
B• االنقسام المنصف .
C• االنقسام المتساوي.

D• انطاق األمشاج.
E• تكوين جدار حول الخلية.
F• الاقحة )زيجوت(.

ecbdaf

التكاثر اجلن�شيالتكاثر الالجن�شي

قارن  بين الطرائق التي تشبه بها اليوجلينات كالًّ من النباتات والحيوانات.
تشبه الحيوانات

1• لي�س لها جدار خلوي .
 

2• غي��ر . تك��ون  اأن  يمك��ن 
ذاتية التغذي. 

تشبه النباتات
1• تحتوي على كلوروفيل. .

 

2• البن��اء . بعملي��ة  تق��وم 
ال�شوئي. 

اليوجلينات

الطالئعيات ال�شبيهة 
بالنباتات/ خ�شائ�س 

الطحالب
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب101

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 44
يف االأحياء

تنوع الطحالب 
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب101-107

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 44-47
يف االأحياء
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لّخ�س  االستعماالت الشائعة للطحالب، قد تستخدم الطحلب أكثر من مرة.
نوع الطحلباال�شتعماالت ال�شائعة

الدياتوماتتستخدم في مرشحات الماء

الطحالب احلمراء والبنيةيستخدم في المحافظة على قوام األشربة

الطحالب احلمراءيستخدم في تحضير اآلجار

الدياتوماتيستخدم في التلميع والصقل

الطحالب اخل�شراءيستخدم في السلطات

الطحالب احلمراءيستخدم في تثخين الكريمة والشامبو

الطحالب احلمراءيستخدم في حفظ اللحوم واألسماك المعلبة

لّخ�س  تعاقب األجيال في الطحالب.

 اأح��������ادي��������ة  وهلللللذه األبللللواغ  
 ال��م��ج��م��وع��ة ال��ك��روم��و���ش��وم��ي��ة 

 نبات م�شيجي.  وتنمو إلى 

ويسلمى الطحلب الثنائي المجموعة 
.    النبات البوغي الكروموسومية  

النبلات  فلي  محلددة  خايلا  تنقسلم 
االختزال��ي    االنق�ش��ام  بل   البوغلي 

لتكون األبواغ.

 تنمو الاقحة )الزيجوت( لتكون طحلًبا 
ثنائي المجموعة الكرومو�شومية. 

 تتحد األمشاج لتكوين
الالقحة )الزيجوت(. 

يسمى النبات األحادي 
 المجموعة الكروموسومية

 النبات الم�شيجي   

 االأم�شاج  . الذي ينتج  

ا�شتعماالت الطحالب 
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب107

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 47
يف االأحياء

دورة حياة الطحالب
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب108

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 48
يف االأحياء
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 قارن  بين الفطريات الغروية والفطريات بإكمال الجدول التالي:
اأوجه الت�شابه بين الفطريات الغروية والفطريات

التكاثر:  بوا�شطة االأبواغ

التغذي:  تتغذى على مواد ع�شوية متحللة

امتصاص المواد المغذية:  بوا�شطة اجلدران اخللوية

قارن  بين أوجه االختالف في الفطريات الغروية والفطريات بإكمال العبارة التالية:
   في حين أن الجدار الخلوي في   الكايتين يتكلون الجدار الخلوي في الفطريات من  

 .    ال�شيليلوز ومركبات �شبيهة بال�شيليلوز الفطريات الغروية يتكون من  

نّظم  معلومات حول الفطر المائي والبياض الزغبي بإكمال الجدول التالي:
الفطر المائي والبيا�س الزغبي

يف املياه واالأماكن الرطبةالموطن البيئي 

االأخرى مصدر الغذاء احلية  املخلوقات  اأو  الرتبة  اأو  املياه  من 
املحيطة بها. 

حتلل أوجه التشابه مع الفطريات ث��م  اخل��ي��وط،  م��ن  بكتلة  غ��ذاءه��ا  حتيط 
االأن�شجة، ومتت�س املواد املغذية فيها عرب جدرانها 

اخللوية. 

جدرانه��ا اخللوي��ة مكونة م��ن ال�شيليل��وز ومركبات أوجه االختاف عن الفطريات
�شبيهة بال�شيليلوز، وتنتج خاليا تكاثرية �شوطية. 

الطالئعيات ال�شبيهة 
بالفطريات

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  

كتاب الطالب109
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 49

يف االأحياء

الفطر املائي والبيا�س 
الزغبي

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  

كتاب الطالب110
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 49

يف االأحياء

اس�تخدم المف�ردات التالي�ة: االنقس�ام المنص�ف، اإلخص�اب، أح�ادي المجموع�ة الكروموس�ومية، ثنائي 
المجموعة الكروموسومية في جملة تبين فهمك لتعاقب األجيال في الطحالب الخضراء.

اقبل االإجابات املعقولة جميعها. ينتج عن االنق�شام املن�شف يف الطحالب اخل�شراء اأبواغ اأحادية املجموعة الكرومو�شومية، 

وعند االإخ�شاب تندمج لتكون الالقحة الثنائية املجموعة الكرومو�شومية. 

لّخ�ص
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الربط مًعا

المالريا مرض تس�ببه البوغيات. وتنقله أنثى بعوض األنوفيلس. فكر جيًدا أيها أكثر فائدة: اس�تخدام طريقة لتطوير عقار 
يعال�ج م�رض المالري�ا، أم اس�تخدام طريقة لتطوير مبيد حش�ري يقضي على جمي�ع البعوض؟ اذكر مزايا ومس�اوئ كل 

طريقة، ثم استنتج أي الطريقتين تختار.  
اقبل االإجابات املعقولة جميعها:

عقار المالريا
المساوئالمزايا

مبيد ح�شري
المساوئالمزايا

اال�شتنتاج

لخ�ص
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الفطريات 
قبل اأن تقراأ

اس�تخدم الجدول أدناه لكتابة قائمة بأش�ياء حول "ماذا أعرف؟" عن الفطريات في العمود األول، وقائمة أخرى بأس�ئلة حول 
"ماذا أريد أن أعرف؟" عن الفطريات في العمود الثاني.

اقبل االإجابات املعقولة جميعها:

ماذا تعلمت؟ماذا اأريد اأن اأعرف؟ماذا اأعرف؟

دفتر العلوم

قد تكون الفطريات مفيدة أو ضارة. اكتب في الفراغ أدناه شيئين تعرفهما عن الفطريات. 

اقبل االإجابات املعقولة جميعها 
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الفطريات 
1 - 5 مدخل اإلى الفطريات   






ت�شفح  األشكال واقرأ شروحها في القسم 1 من هذا الفصل، واكتب حقيقتين اكتشفتهما 
عن الفطريات.

1• اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع  العلمية لتعريف المحلل.
خملوق حي يتغذى على املخلوقات امليتة بعد اأن يحّللها ويعيد تدويرها لل�شبكة الغذائية. 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف كل مفردة.
للح�شرات واملف�شليات  الهيكل اخلارجي  الت�شكر �شلبة لكنها مرنة، توجد يف  مادة عديدة 

وجدران اخللية يف الفطريات.  

وحدات الرتكيب الرئي�شة للفطر العديد اخلاليا، وتكون خيطية ال�شكل.  

كتلة معقدة �شبكية ال�شكل من اخليوط الفطرية املتفرعة تتكون يف اأثناء منوها. 

تركيب تكاثري ينتج اأبواًغا يف الفطريات وينمو فوق �شطح الرتبة.  

جدار م�شتعر�س يق�شم اخليوط الفطرية اإىل خاليا.  

خيط فطري يف الفطريات التطفلية، ينمو يف اأن�شجة العائل ليمت�س الغذاء.  

خلية تكاثرية اأحادية املجموعة الكرومو�شومية لها غالف �شميك، تكّون خملوًقا جديًدا 

دون اندماج االأم�شاج، تظهر يف دورة حياة معظم الفطريات وخملوقات حية اأخرى. 

تركيب كي�شي يحوي االأبواغ داخله ويوفر احلماية لها، ومينع جفافها.  




المحلل 




 الكايتين 

 الخيوط الفطرية
الغزل الفطري

الجسم الثمري
 الحاجز

 الممصات
 البوغ

حافظة األبواغ
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1 - 5 مدخل اإلى الفطريات )يتبع(





�شف  مملكة الفطريات.
     عديد الخاليا معظمها  

   الخميرة ُتعرف الفطريات الوحيدة الخلية بِل  

مملكة الفطريات

اعمل قائمة  بثالث خصائص تميز الفطريات عن النباتات.

خصائص تميز 
الفطريات عن النباتات

يتكون اجلدار اخللوي من الكايتني. 

يرتكب اجل�شم من �شال�شل طويلة من اخلاليا (خيوط فطرية).

وجود احلواجز التي تق�شم اخليوط الفطرية. 

نظم  معلومات حول تركيب فطر متعدد الخاليا بإكمال المنظم التخطيطي التالي:

 تقسم الخيوط الفطرية إلى خايا 
   الحواجز عن طريق  

الهيفا

شبكة متفرعة من الخيوط الفطرية 
   الغزل الفطري تسمى  

 تكون تركيًبا تكاثريًّا
   الج�شم الثمري يسمى  

�شف  كيف تهضم الفطريات غذاءها خارج أجسامها؟
تفرز اخليوط الفطرية اإنزميات ها�شمة حتلل اجلزيئات الع�شوية الكبرية اإىل جزيئات 

ب�شيطة. ومتت�س هذه اجلزيئات ال�شغرية عرب جدرانها اخللوية الرقيقة.  

خ�شائ�س الفطريات/ 
اخل�شائ�س الرئي�شة 

للفطريات
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب122-124

ك���ت���اب اأ���ش��ا���ش��ي��ات 50-51
القراءة يف االأحياء

التغّذي في الفطريات 
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب124

ك���ت���اب اأ����ش���ا����ش���ي���ات 51-52
القراءة يف االأحياء
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1 - 5 مدخل اإلى الفطريات )يتبع(





�شنف  أنواع الفطريات بكتابة طريقة حصولها على الغذاء.
الرمية

التكافلية

التطفلية

تتغذى على املواد الع�شوية امليتة. 

لها عالقة تتعاون فيها مع خملوق حي اآخر.

متت�س املواد املغذية من خاليا العائل. 

ميز  ثالثة أشكال من التكاثر الالجنسي في الفطريات وفق المخطط التالي:

 أشكال التكاثر
 الاجنسي 

التجزوؤ 

التربعم 

اإنتاج االأبواغ 

حلل  ثالث مزايا لتكاثر الفطريات عن طريق األبواغ.

مزايا تكيفية للتكاثر 
باألبواغ 

حتمي حافظة 
االأبواِغ االأبواَغ داخلها 
اإىل حني انطالق االأبواغ 

منها. 

االأبواغ �شغرية 
ا وخفيفة وي�شهل  جدًّ
حملها بالرياح اأو املاء اأو 

احليوانات.
تنتج كميات كبرية من 
االأبواغ يف وقت واحد.

التكاثر يف الفطريات
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب125-127

ك���ت���اب اأ���ش��ا���ش��ي��ات 52
القراءة يف االأحياء

ناقش أهمية الخيوط الفطرية بوصفها إحدى مزايا تكيف الفطريات.
اقبل االإجابات املعقولة جميعها. ت�شاعد اخليوط الفطرية الفطريات على احل�شول على كمية كافية من املواد املغذية من 

خالل توفريها مل�شاحة �شطح كبرية المت�شا�س الغذاء. 

 

لخ�ص
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الفطريات 
2 - 5 تنوع الفطريات وبيئتها   






ت�شّفح  القسم 2 من هذا الفصل، واكتب سؤالين يتبادران إلى ذهنك عند قراءة العناوين 
وشروح األشكال.

1• اقبل االإجابات المعقولة جميعها.  .

 

2• . 

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف كل مفردة.
خملوق حي له تراكيب ت�شبه ال�شوط ت�شاعده على احلركة. 

ا�شتخدام خملوقات حية للتخل�س من ملوثات يف منطقة معينة. 

اكتب المفردة الصحيحة في العمود عن اليسار مقابل كل تعريف.
نوع من الخيوط الفطرية يكّونه الفطر الذي ينتشر على سطح الطعام. 

نوع من الخيوط الفطرية يكّونه فطر العفن يخترق الطعام ويمتص الغذاء.
تركيلب تكاثلري فلي طلرف الخيلط الفطلري، يحتلوي عللى نلواة أحاديلة المجموعة 

الكروموسومية.
خيط فطري في الفطريات الكيسية ينتج األبواغ في أثناء التكاثر الاجنسي.

تركيلب تكاثلري فلي الفطريلات الكيسلية تندملج فيله النلوى األحاديلة المجموعلة 
الكروموسومية لتكّون الاقحة في أثناء التكاثر الجنسي.

أبواغ تنمو في الكيس الثمري للفطريات الدعامية. 
الجسم الثمري في الفطريات الدعامية.

خيط فطري صولجاني الشكل ينتج أبواًغا في الفطر الدعامي.
بوغ أحادي المجموعة الكروموسومية الفطريات الدعامية في أثناء التكاثر الجنسي.

بعلض أنواع الفطريلات ومخلوقات حية تقوم بعملية البنلاء الضوئي )طحالب وبكتيريا 
خضراء مزرقة( بينهما عاقة تكافلية.

مخلوق حي حساس للظروف البيئية، وهو أول من يستجيب للتغيرات فيها. 




السوطي
المعالجة الحيوية 




 ال�شاق الهوائية   
 �شبه اجلذر     
 اخللية امل�شيجية 

 حامل الكونيديا 
 الكي�س الثمري   

 االأبواغ الكي�شية   
 الثمرة الدعامية    
 حامل اأبواغ دعامية  
 اأبواغ دعامية    
 االأ�شنات     

 املوؤ�شر احليوي   
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ع الفطريات وبيئتها )يتبع( 2 - 5 تنوُّ

اعمل نموذًجا  ارسم مخطًطا يبين تصنيف الفطريات في الفراغ التالي:
الرئي�شة  االأرب��ع  ال�شعب  املخطط  يظهر  اأن  ويجب  جميعها،  املعقولة  الر�شوم  اقبل 

للفطريات. 

لّخ�س  األدلة التي دعمت سابًقا تصنيف الفطريات اللزجة المختلطة على أنها طالئعيات، 
واألدلة التي دعمت الحًقا تصنيفها على أنها فطريات.

الفطريات اللزجة تشبه الفطريات 
واح��ت��واء  وال��ربوت��ي��ن��ات   DNA ال���  يف 

جدرانها اخللوية على الكايتني. 

الفطريات اللزجة تشبه الطالئعيات 
لها اأبواغ �شوطية 

ا بالتسلسل بإكمال المخطط التنظيمي التالي: رّتب  كيف تتكاثر الفطريات االقترانية جنسيًّ
ي��ن��م��و خ��ي��ط ف��ط��ري 
ت��زاوج��ي م��وج��ب اإىل 
فطري  خ��ي��ط  ج��ان��ب 
ت������زاوج������ي ����ش���ال���ب 

ويندجمان مًعا. 

ت���ن���ت���ج احل�����واف�����ظ 
ال���ب���وغ���ي���ة اأب����واًغ����ا 
ُاح���ادي���ة امل��ج��م��وع��ة 
ال���ك���روم���و����ش���وم���ي���ة، 
وتنمو اإىل غزل فطري 

جديد.

يلنلتلج كلللل خليلط 
فطري خللية مشيجية 
أحاديللة اللمجلموعة 

الكروموسومية.

ع����ن����دم����ا ت��ت��ح�����ش��ن 
الظروف البيئية تنمو 
ال���الق���ح���ة وت��ن��ق�����ش��م 
ا.  انق�شاًما اختزاليًّ

خلية  ن�����واة  ت��ن��دم��ج 
م�شيجية مع نواة خلية 
م�شيجية اأخرى مكونة 
الالقحة (الزيجوت).

جداًرا  الالقحة  تكّون 
بوًغا  وي�شبح  �شميًكا، 
ا يف حالة �شبات. جن�شيًّ

ت�شنيف الفطريات
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب128

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 53
يف االأحياء

الفطريات اللزجة 
املختلطة 

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  

كتاب الطالب128
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 53

يف االأحياء

الفطريات االقرتانية
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب128-129

ك���ت���اب اأ���ش��ا���ش��ي��ات 54-55
القراءة يف االأحياء
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ع الفطريات وبيئتها )يتبع( 2 - 5 تنوُّ

نّظم  معلومات حول مكان تكّون األبواغ في الفطريات الكيسية في أثناء تكاثرها.

خال 
التكاثر الاجنسي 

ا يف نهاية اخليوط الفطرية  خارجيًّ
(حاملة الكونيديا). 

خال 
التكاثر الجنسي
داخل الكي�س

أين 
تتكون األبواغ؟

اعم��ل نموذًجا   لفطر دعام�ي، وحّدد عليه كالًّ م�ن الثمرة الدعامي�ة، وحامل األبواغ 
الدعامية.

اقبل االإجابات املعقولة جميعها.

توقع  ما يحدث لشعبة الفطريات الناقصة عندما يستمر العلماء في دراستهم ألنواعها.
اقبل االإجابات املعقولة جميعها. قد يتوقع الطالب اأن هذه ال�شعبة قد ال ت�شتمر يف و�شعها 

فقد  تكاثرها،  كيفية  ومعرفة  الأنواعها  العلماء  درا�شة  ا�شتمرار  مع  احلايل  الت�شنيفي 

ي�شتطيعون اأن يعيدوا النظر يف ت�شنيف بع�س اأنواعها يف �شعب اأخرى. 

الفطريات الكي�شية
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب130

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 55-56
يف االأحياء

الفطريات الدعامية 
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب131

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 56
يف االأحياء

فطريات اأخرى
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب131

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 56
يف االأحياء
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ع الفطريات وبيئتها )يتبع( 2 - 5 تنوُّ

حّدد  نوع العالقة التي تتشكل بين المخلوقات الحية في المخطط التنظيمي التالي:

جذور نباتات
فطريات 
متخصصة

الفطريات 
فطرياتاجلذرية

طح�الب خ�ض��راء أو 
بكتيريا خضراء مزرقة 

االأ�شنات

اأكمل  الفقرة أدناه بوصف عالقات الفطريات الجذرية.
شلجرة  إصابلة  وتسلاعد   .    االإنب��ات على   بفطلر  األوركيلدا  بلذور  إصابلة  تسلاعد 
   المختلفلة. وتسلتطيع هذه   االأم��الح المعدنية اليوكاليبتلوس بفطلر عللى امتصاص  
   لهلذا   الخيوط الفطرية االشلجار امتصلاص كميلات أكبلر ملن الميلاه بواسلطة  
 الفطر؛ حيث يزيد الفطر من مسلاحة سلطح جذور النبات، وفلي المقابل يحصل الفطر

   من النبات.  الكربوهيدرات واالأحما�س االأمينية على  

حّلل  أهمية األشنات ومزاياها ألنها....

مؤشر حيوي 
اإ�شارة حتذيرية  موتها  ويعد  الهواء،  لتلوث  ح�شا�شة  االأ�شنات 
عند  مت��وت  وه��ي  املنطقة.  يف  ال��ه��واء  تلوث  م�شتوى  الزدي���اد 

امت�شا�شها امللوثات من اجلو.

الفطريات واملخلوقات 
التي تقوم بعملية 
البناء ال�شوئي

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  

كتاب الطالب132-135
ك���ت���اب اأ����ش���ا����ش���ي���ات 57-58

القراءة يف االأحياء
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ع الفطريات وبيئتها )يتبع( 2 - 5 تنوُّ

 نظم  فوائد الفطريات في الجدول التالي:
فوائده لالإن�شاندور الفطريات

تدوير املخلوقات امليتة: متنع تراكم املخلوقات امليتة على �شطح محلات 
االأر�س.

البن�شلني: ي�شتعمل يف معاجلة �شغط الدم املرتفع، وال�شيطرة على في الطب 
نزف الدم، وال�شداع الن�شفي، وانقبا�س ع�شالت الرحم يف اأثناء 

الوالدة، وم�شاعدة اجل�شم على تقبل الع�شو املزروع فيه. 

ياأكل االإن�شان امل�شروم والكماأة، وكذلك اخلمرية التي ت�شتعمل يف الطعام 
�شناعة اخلبز، واإعطاء نكهة لالأجبان وامل�شروبات الغازية. 

املواد المعالجة الحيوية بتحليل  تقوم  حيث  تهددها؛  ملوثات  من  البيئة  تنظيف 
الع�شوية وامللوثات اإىل مواد غري �شارة. 

�شف  اآلثار الضارة للفطريات على كل من النباتات واإلنسان وفق الجدول التالي:
االإن�شانالنباتات

مثل  ال��زراع��ي��ة  املحا�شيل  بع�س  ت��دم��ري 
اإ�شابة حما�شيل اخل�شراوات والفاكهة. 

وااللتهاب  الريا�شي،  ق��دم  مر�س  ي�شبب 
الناجت عن عدوى اخلمرية، وبع�س اأمرا�س 

احل�شا�شية والتهاب احللق واجللد. 

الفطريات واالإن�شان 
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
كتاب الطالب136-137

ك���ت���اب اأ���ش��ا���ش��ي��ات 59
القراءة يف االأحياء

قارن بين الفطريات الجذرية واألشنات.
اقبل االإجابات املعقولة جميعها. كالهما ميثل عالقة تكافلية بني فطر وخملوق حي اآخر؛ فالفطريات اجلذرية تتكون من 

فطر ونبات، بينما االأ�شنات مكونة من فطر وطحلب اأو بكترييا خ�شراء مزرقة. 

 

لخ�ص
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مدخل اإلى الحيوانات 
قبل اأن تقراأ

اس�تخدم الجدول أدناه لكتابة قائمة بأش�ياء حول "ماذا أعرف؟" عن الحيوانات في العمود األول، وقائمة أخرى بأسئلة حول 
"ماذا أريد أن أعرف؟" عن الحيوانات في العمود الثاني اقبل جميع االإجابات المعقولة.

ماذا تعلمت؟ماذا اأريد اأن اأعرف؟ماذا اأعرف؟

دفتر العلوم

صف على األقل ثالث خصائص تميز الحيوانات عن النباتات.

اقبل جميع االإجابات املعقولة 
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مدخل اإلى الحيوانات
1 - 6 خ�شائ�ص الحيوانات 






ت�شفح  القس�م 1 من هذا الفصل، واكتب حقيقتين توّصلت إليهما من خالل قراءتك 
للعناوين والكلمات المظللة، والصور، واألشكال، والشروح.

1• اقبل جميع االإجابات المعقولة. .

2• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف الطالئعيات.
جمموعة متنوعة من املخلوقات احلية احلقيقية النوى وحيدة اخللية اأو عديدة اخلاليا 

تفتقر اإىل االأجهزة املعقدة، وتعي�س يف البيئات الرطبة.  

قارن المفردات في الجدول من خالل تعريفها بشكل متقابل.

 حيوانات لها هيكل داخلي وعمود فقري  حيوانات لي�س لها عمود فقري.الفقاريات الافقاريات
داخل  �شلبة   تراكيب  الداخيل اهليكل 

ج�شم احليوان.
�شلب  خارجي   غطاء  اخلارجي اهليكل 
يغطي ج�شم احليوان ويعطيه دعامة.

 اندماج احليوان املنوي  اإلخصاب الداخيل
مع البوي�شة داخل ج�شم احليوان

احليوان   اندماج  اخلارجي اإلخصاب 
املنوي مع البوي�شة خارج ج�شم احليوان.

 كرة من اخلاليا مملوءة ب�شائل  الباستيوال
تتكون خالل املراحل املبكرة لنمو اجلنني

 كي�س ذو طبقتني من اخلاليا، له فتحة  اجلاسرتوال
يف اإح��دى نهايتيه، تتكون عندما تتحرك بع�س 

خاليا البال�شتيوال للداخل خالل منو اجلنني.
 تنتج احليوانات املنوية والبوي�شات يف ج�شم احليوان الواحد. اخلنثى

 خلية البوي�شة املخ�شبة. الزجيوت

اكتب طبقات الخاليا من الداخل في اتجاه الخارج. وحّدد األنسجة التي تتكّون منها.

طبقات الخاليا في الجا�شتروال
الطبقة الداخلية: اأع�شاء اله�شم وبطانة القناة اله�شمية. 

بع�س  وف�ي  االإخ��راج،  وجهاز  ال��دوران،  وجهاز  الع�شلي،  الن�شيج  الو�شطى:  الطبقة 
احليوانات تكّون اجلهاز التنف�شي.

الطبقة اخلارجية: الن�شيج الع�شبي واجللد. 




الطالئعيات




البالستيوال
الهيكل الداخلي 

الهيكل الخارجي 
اإلخصاب الخارجي

الجاستروال
الخنثى

اإلخصاب الداخلي
الالفقاريات 

الفقاريات 
الالقحة )الزيجوت( 

الطبقة الداخلية 
الطبقة الوسطى 
الطبقة الخارجية
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1-6 خ�شائ�ص الحيوانات  )يتبع(






حدد  الحقائق التالية حول الحيوانات:

تشترك الحيوانات جميعها في تركيب خالياها.
خالياها حقيقية النوى.

تختلف الحيوانات عن النباتات في طريقة حصولها على الغذاء. 
باأن  غذائها  على  احليوانات  وحت�شل  ال�شم�س؛  �شوء  با�شتعمال  غذاءها  النباتات  ت�شنع 

تتغذى على خملوقات حية اأخرى. 

ا أو هيكاًل خارجيًّا. �شّنف   الحيوانات التالية من حيث إن لها هيكاًل داخليًّ
سمك القرش هيكل داخلي  الخنفساء هيكل خارجي 

الصرصور هيكل خارجي الحصان هيكل داخلي 

حلل   المواطن البيئية أدناه. أعِط مثااًل على تكيف يمّكن الحيوان من العيش في تلك 
البيئة. 

التكيفالموطن البيئي
اقبل جميع االإجابات املعقولة.المنطقة القطبية

المحيطات

الغابات المطيرة

لّخ�س   الفروق المهمة بين الحيوانات والنباتات.
• اقبل جميع االإجابات املعقولة. •

• • 

• • 

• • 

املواطن البيئية
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
9 كتاب الطالب

ف�ي  القراءة  اأ�شا�شيات  كتاب   61

االأحياء

تركيب اخللية 
احليوانية واحلركة

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  

10 كتاب الطالب

ف�ي  القراءة  اأ�شا�شيات  كتاب   61

االأحياء

الدعامة
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
9 كتاب الطالب

ف�ي  القراءة  اأ�شا�شيات  كتاب   60

االأحياء

اخل�شائ�س العامة 
للحيوان والتغذي 

واله�شم. 
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
8 كتاب الطالب

ف�ي  القراءة  اأ�شا�شيات  كتاب   60

االأحياء
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1-6 خ�شائ�ص الحيوانات )يتبع(






رّتب  نمو حيوان من عملية اإلخصاب إلى لحظة الوالدة، وذلك بإكمال الفقرة اآلتية.
     حيوان منوي البوي�شة    يحدث اإلخصاب عندما يخترق    الجن�شي خال التكاثر  
   وانقسلام الخلية، تسلمى   االنق�شام المت�شاوي   . وبعد حدوث    الالقح��ة لتكوين  
  . تتحرك   البال�شتيوال البويضلة الجنيلَن. وتكلّون الخايا كرًة ممتلئة بسلائل تسلمى  
 ،    الجا�شتروال بعلض الخايا في اتجلاه الداخل مكونة تركيًبا يشلبه الفنجان يسلمى  
 الطبقة  وهلي تتكون ملن طبقتيلن من الخايلا. وتسلمى طبقة الخايلا فلي الخارج  
  . وطبقلة الخايا فلي الداخل   الن�شي��ج الع�شب��ي والجل��د    والتلي تكّون   الخارجي��ة

 ،    اأع�شاء اله�ش��م وبطانة القناة اله�شمية   ، وهي تكّون    الطبقة الداخلية تسلمى  
وتحتفظ الحيوانات جميعها بهاتين الطبقتين الخلويتين الجنينيتين طوال حياتها، ولكن 
  ، وتقع بين الطبقتين   الطبقة الو�شطى بعض الحيوانات يتكّون فيها طبقة ثالثة تسمى  

.    الع�شالت واأجهزة اأخرى في الج�شم الخارجية والداخلية. وتكّون هذه الطبقة  

حّدد   أنواع األنسجة التي تتكون من كل طبقة.

االأن�شجة التي تتكّونالطبقة
الطبقة الوسطى 
Mesoderm

الع�شلية، الدورانية، االإخراجية، واأحياًنا التنف�شية

الطبقة الخارجية
Ectoderm

اجللد، والن�شيج الع�شبي

الطبقة الداخلية
Endoderm

اأع�شاء القناة اله�شمية وبطانتها. 

اكتب معنى كل بادئة )مقطع أمامي(، واكتب مفردة في هذا القسم تستعمل فيها هذه البادئات.
- endo: داخلي؛ هيكل داخلي، طبقة داخلية .

- exo: خارجي؛ هيكل خارجي .

- meso: و�شطى؛ طبقة و�شطى .

�ص لخِّ

التكاثر
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
11 كتاب الطالب

ف�ي  القراءة  اأ�شا�شيات  كتاب   61

االأحياء
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مدخل اإلى الحيوانات
2-6 م�شتويات بناء ج�شم الحيوان

ت�شفح  األشكال والشروح في القسم 2 من هذا الفصل، واكتب حقيقتين توّصلت 
إليهما حول مستويات بناء جسم الحيوان

1• اقبل جميع االإجابات المعقولة. .

2• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف التصنيف.
و�شع املخلوقات احلية يف جمموعات بناء على جمموعة من اخل�شائ�س املميزة.  

قارن  بين المفردات في الجدول من خالل كتابة تعريفاتها.

 ال�شطح ال�شفلي  بطني
ذات  احليوانات  يف 
التناظر اجلانبي.

 ال�شطح العلوي يف  ظهري
احليوانات ذات التناظر 

اجلانبي.

 الطرف ال��ذي  خلفي
ي��ن��ت��ه��ي ب���ال���ذي���ل يف 
احليوانات ذات التناظر 

اجلانبي.

 الطرف الذي  أمامي
ينتهي ب��ال��راأ���س يف 
احليوانات ذات التناظر 
اجلانبي، وترتكز فيه 

اأع�شاء احل�س.
 م�شتوى بناء اجل�شم الذي يتميز بتمركز الن�شيج الع�شبي واأع�شاء احل�س  متيز الرأس

يف الطرف االأمامي من ج�شم احليوان.

 مفردة ت�شف ترتيب تراكيب ج�شم احليوان التناظر
احليوان  تق�شيم   ميكن  الشعاعي التناظر 
حم��وره  خ��الل  م��ن  مي��ر  م�شتوى  اأي  ع��رب 

املركزي اإىل ن�شفني مت�شاويني.

 ميكن تق�شيم احليوان اإىل  التناظر اجلانبي
ن�شفني متماثلني. كالهما �شورة لالآخر، على 

طول اجل�شم.

 حيوانات يتكون فيها ال�شرج من  ثانوية الفم
الفتحة االأوىل من اجلا�شرتوال والفم من فتحة 

اأخرى يف اجلا�شرتوال.

 حيوانات يتكون الفم فيها من  بدائية الفم
فتحة اجلا�شرتوال.

 جتويف  جتويف جسمي كاذب
مملوء ب�شائل يتكون بني الطبقتني 
الو�شطى والداخلية بداًل من 
تكّونه داخل الطبقة الو�شطى.

علللديلللملللة الللتللجللويللف 
 حيوانات دون جتويف  اجلسمي
ج�شمي وج�شمها م�شمت وغري 

ممتلئ ب�شائل.

 جتويف  جتويف جسمي حقيقي
يف اجل�شم مملوء ب�شائل ويحاط 
ا بالطبقة الو�شطى. كليًّ




التصنيف 




عديمة التجويف 
الجسمي

أمامي 
التناظر الجانبي

تميز الرأس
التجويف الجسمي 

الحقيقي
ثانوية الفم

ظهري 
خلفي 

بدائية الفم
التجويف الجسمي 

الكاذب
التناظر الشعاعي

التناظر 
بطني
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2-6 م�شتويات بناء ج�شم الحيوان )يتبع(

اعم��ل نموذًج��ا    لمخط�ط العالقات التركيبي�ة مبيًنا الجذع المش�ترك، والتفرعات، 
ونقاط التفرع التي تمثلها.اقبل جميع االإجابات المعقولة.

حّلل  الترتيب في مخطط العالقات التركيبية بملء الفراغ في الجمل التالية:

اعم��ل نموذًجا   لمخلوق ح�ي ذي تناظر جانبي. ثم دّون صف�ات تظهر عدم التناظر 

 عديم  الحيوانلات البسليطة وبعلض الحيوانلات األخرى لها مسلتوى بناء جسلم  
.    االإ�شفنجيات     مثل   التناظر

   في المراحل المتقدمة. وكانت   تناظر �شعاع��ي لنجلم البحر، والهيدرا، وحيوانات أخرى  
   والتقاطها من أي اتجاه.   بالفري�شة لديها القدرة على اإلمساك  

 الطرف     مع رأس في    التناظر الجانبي مسلتوى بناء الجسلم األكثر تعقيًدا كان  
   منه.  الخلفي    من الجسم وذيل في الطرف   االأمامي

والتناظ�ر الش�عاعي. اس�تخدم خيالك ف�ي ذلك، واعم�ل قائمة ب�األذرع، واألرجل، 
والعيون وغيرها، توضح تلك الصفات.

اقبل جميع االإجابات املعقولة.

عديمة التناظر تناظر �شعاعي تناظر جانبي
أجزاء الجسم: أجزاء الجسم: عينلان،  الجسلم:  أجلزاء 

رجان، ذراعان، أنف في 
المنتصف

م�شتويات بناء ج�شم 
احليوان واالأن�شجة

فلي  المعلوملة  هلذه  وجلدت 
صفحة  

15-14 كتاب الطالب 

القراءة  اأ�شا�شيات  64-63 كتاب 

ف�ي االأحياء

التناظر 
فلي  المعلوملة  هلذه  وجلدت 

صفحة  
16 كتاب الطالب 

القراءة  اأ�شا�شيات  65-64 كتاب 

ف�ي االأحياء
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2-6 م�شتويات بناء ج�شم الحيوان)يتبع(

اعم��ل نموذًجا  لكل نوع من تجاويف الجس�م المبينة أدناه. يجب اأن ت�شبه الر�شوم ما 
ورد في �شفحة 17 من كتاب الطالب. اقبل جميع االإجابات المعقولة.

التجويف الجسمي 
الحقيقي

التجويف الجسمي 
الكاذب

  عديمة التجويف 
الجسمي

قارن   بين تكوين الفم في الفرعين الرئيسين من ذوات التجويف الجسمي الحقيقي.

ثانوية الفم
يتكّون ال�شرج من فتحة في الجا�شتروال؛ 
ف��ي  اأخ��رى  اأج��زاء  م��ن  الف��م  ويتك��ون 

الجا�شتروال.

بدائية الفم

يتكّون الفم من فتحة في الجا�شتروال

ذوات التجويف الجسمي الحقيقي 

حّلل   فائدتين للتقسيم.

1• ت�شتطي��ع الحيوانات العي�س عند تلف اإحدى قطعه��ا؛ الأن بع�س القطع يمكن اأن تنجز .

اأعمال القطعة التالفة. 

2• تك��ون الحرك��ة للحيوان��ات اأكثر كف��اءة؛ الأن القطع يمك��ن اأن تتحرك ب�ش��كل م�شتقل .

بع�شها عن بع�س. 

جتاويف اجل�شم 
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
18-17  كتاب الطالب 

ف�ي  القراءة  اأ�شا�شيات  كتاب   65

االأحياء 

التكوين اجلنيني 
يف ذوات التجويف 
اجل�شمي احلقيقي

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  

19 كتاب الطالب 

ف�ي  ال���ق���راءة  اأ���ش��ا���ش��ي��ات   66

االأحياء 

التق�شيم
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
21 كتاب الطالب 

ف�ي  القراءة  اأ�شا�شيات  كتاب   66

االأحياء 

صف االتجاه العام في نمو أجزاء جسم الحيوان. وّضح ما تصفه.
اقبل جميع االإجابات املعقولة. االجتاه العام هو من الب�شيط اإىل املعقد. احليوانات الب�شيطة تفتقر اإىل اأن�شجة حقيقية، 

ومع تعقيد بناء اأج�شام احليوانات، تكّونت هذه االأن�شجة التي اأ�شبحت اأن�شجة متخ�ش�شة واأع�شاء واأجهزة. 

 لخ�ص
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مدخل اإلى الحيوانات
3 - 6 الإ�شفنجيات والال�شعات 

ت�شفح  القسم 3 من هذا الفصل، واكتب سؤالين يتبادران إلى ذهنك في أثناء قراءتك 
للعناوين وشروح الرسوم.

1• اقبل جميع االإجابات المعقولة. .

2• . 

اس�تعن بكتاب�ك المدرس�ي أو أح�د المراج�ع العلمي�ة لتعري�ف ثنائي�ة المجموع�ة 
الكروموسومية.

خلية بها كرومو�شومان من كل نوع من الكرومو�شومات املوجودة فيها.  

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف كل مفردة.
 خلية حتتوي على كي�س خيطي ال�شع.  

خملوقات حت�شل على غذائها عن طريق تر�شيح الدقائق ال�شغرية من املاء. 

جتويف وا�شع يف الال�شعات تتم فيه عملية اله�شم.  

 

طور ج�شمي يف الال�شعات حيث ي�شبه اجل�شم فيه املظلة وتتدىل منه لوام�س.  

ا �شبيًها باخليط، يحتوي على �ُشم وخطاطيف.   حمفظة حتوي اأنبوًبا ملتفًّ

 

اجلهاز الع�شبي يف الال�شعات الذي ينقل االإ�شارات الع�شبية من واإىل جميع اأجزاء اجل�شم.  

طور ج�شمي يف الال�شعات حيث ي�شبه اجل�شم االأنبوب ويوجد فم حماط بلوام�س.  

احليوانات التي تلت�شق يف املكان نف�شه وال تتحرك.  




ثنائية المجموعة
الكروموسومية




الخلية الالسعة
التغذي الترشيحي
التجويف المعوي 

الوعائي
الميدوزي

الكيس الخيطي 
الالسع

الشبكة العصبية
البوليبي

الحيوانات الجالسة
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3-6 الإ�شفنجيات والال�شعات )يتبع(

اعمل نموذًجا  استخدم الشكل 15 - 6 في كتابك، واكتب أسماء األجزاء المبينة في 
الجدول أدناه على رسمك، ثم صف وظيفة كل جزء من هذه األجزاء. 

يج��ب اأن ي�شبه الر�شم ال�ش��كل المبين �شفحة 23 في كتاب 
الطال��ب )الف�شل الدرا�شي الثان��ي(، اقبل جميع االإجابات 

المعقولة. 

االإ�شفنجيات
الوظيفة اأجزاء الج�شم

فتحة ت�شبه الفم ف�ي اأعلى االإ�شفنج، ويخرج املاء والف�شالت 
عن طريقها.

الفتحة الزفيرية

خالي��ا رقيقة م�شطح��ة تنقب�س (تغلق الثق��وب) ا�شتجابة 
للم�س اأو املنبهات الكيميائية.

خاليا شبه طالئية

يف  اأ�شواطها  وتتحرك  الداخل؛  من  االإ�شفنج  تبطن  خاليا 
اجتاهات متعاك�شة، ليدخل املاء اجل�شم عن طريق الثقوب.

الخاليا المطوقة

املاء املحمل بالغذاء  خاليا حتيط بفتحات ت�شمح بدخول 
واالأك�شجني اإىل داخل ج�شم االإ�شفنج.

الثقوب

خاليا تنقل الغذاء اإىل اخلاليا االأخرى، وت�شارك يف عملية 
التكاثر، وتنتج املواد الكيميائية املكونة لل�شويكات.

الخاليا شبه

 األميبية )القديمة(

وت�شكل  ال�شكل بني طبقات اخلاليا  اإبرية  �شغرية  تراكيب 
تراكيب دعامية جل�شم االإ�شفنج.

الشويكات

االإ�شفنجيات
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
26-22 كتاب الطالب 

القراءة  اأ�شا�شيات  69-67 كتاب 

ف�ي االأحياء
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3-6 الإ�شفنجيات والال�شعات )يتبع(

 قارن   أكمل الجدول اآلتي بمقارنة الطور البوليبي بالطور الميدوزي.

الطراز الميدوزي الطراز البوليبي ال�شفة
ي�شبه املظلة (اجلر�س)  ي�شبه االأنبوب شكل الجسم

ال�شطح البطني اجلزء العلوي من اجل�شم موقع الفم

ال�شطح البطني حول الفم يف اجلزء العلوي موقع اللوامس

اعمل نموذًجا    لدورة حياة قنديل البحر.

يج��ب اأن ي�شبه الر�شم ال�شكل المبين �شفحة (29) ال�شكل 6-22 
في كت��اب الطالب )الف�شل الدرا�شي الثاني(، اقبل جميع االإجابات 

المعقولة. 

الال�شعات 
(اجلوفمعويات)

فلي  المعلوملة  هلذه  وجلدت 
صفحة  

31-27 كتاب الطالب 

القراءة  اأ�شا�شيات  71-69 كتاب 

ف�ي االأحياء

قارن بين الالسعات واإلسفنجيات.
اقبل جميع االإجابات املعقولة. كلتا املجموعتني لها فتحة واحدة يف اجل�شم وطبقتان من اخلاليا، على الرغم من اأن اخلاليا 

طوران  لها  الال�شعات  معظم  التناظر.  عدمية  االإ�شفنجيات  لكن  �شعاعي،  تناظر  لال�شعات  اأن�شجة.  يف  تنتظم  الال�شعات  يف 

بوليبي وميدوزي يف دورات حياتها. ومعظم االإ�شفنجيات لها االأ�شكال نف�شها خالل دورات حياتها.  

�ص لخِّ
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الديدان والرخويات
قبل اأن تقراأ

استخدم الجدول أدناه لكتابة قائمة بأشياء حول "ماذا أعرف؟" عن الديدان والرخويات في العمود األول، وقائمة أخرى حول 
"ماذا أريد أن أعرف؟" عن هذه المخلوقات في العمود الثاني.اقبل جميع االإجابات المعقولة.

ماذا تعلمت؟ماذا اأريد اأن اأعرف؟ماذا اأعرف؟

دفتر العلوم

ألبسط المخلوقات الحية دور في المجتمع البيئي. كّون فرضية حول دور الرخويات في نظامها البيئي. ما أهمية معرفة 
الناس بالديدان؟

اقبل جميع االإجابات املعقولة. 
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الديدان والرخويات
1-7 الديدان المفلطحة  

ت�شفح  الرس�وم والش�روح ف�ي القس�م 1 من هذا الفص�ل، واكتب ث�الث خصائص 
للديدان المفلطحة توصلت إليها.

1• اقبل جميع االإجابات المعقولة. .

2• . 

3• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف عديمة التجويف الجسمي.
حيوانات ال يوجد لها جتويف ج�شمي. 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف كل مفردة.
خاليا توجد يف الديدان املفلطحة حتيط بها اأهداب تتحرك كاللهب، وت�شاعد على طرد 

املاء والف�شالت خارج اأج�شامها.  

يف  واإليه  اجل�شم  من  الع�شبية  االإ���ش��ارات  تن�شق  الع�شبية  اخلاليا  اأج�شام  من  جمموعة 

الديدان املفلطحة.  

ع�شو ع�شلي اأنبوبي يوجد يف البالناريا، ميتد خارج فمها؛ وي�شاعد على التغذي واله�شم.

جزء من الدودة ال�شريطية يحتوي على ع�شالت، واأع�شاب، وخاليا لهبية، واأع�شاء تكاثرية 

ذكرية واأنثوية.  

منو االأجزاء املفقودة من اجل�شم وتعوي�شها. 

جزء منتفخ يف اجلزء االأمامي من الدودة ال�شريطية، يحوي مم�شات وخطاطيف لتثبيت 

الدودة يف جدار اأمعاء العائل. 




عديمة التجويف
 الجسمي




الخاليا اللهبية

العقدة العصبية

البلعوم
القطعة

التجدد
الرأس
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1-7 الديدان المفلطحة )يتبع(






لّخ���س  الحقائق حول الديدان المفلطحة في الجدول التالي. اقبل االإجابات املعقولة 
جميعها.

عدد األنواع
حوايل 20,000 نوع

معّدل الحجم
من 1mm اإىل عدة اأمتار

تكيف�ات الحركة في الديدان المفلطحة 
الحرة المعيشة 

االأهداب، انتاج املخاط 

بيئاتها المفّضلة 
الرطبة،  الرتبة  املالح،  املاء  العذب،  املاء 

داخل اأج�شام املخلوقات احلية.

التناظر 
تناظر جانبي 

غذاء الديدان المفلطحة الحرة المعيشة
املخلوقات امليتة اأو البطيئة احلركة. 

التكيفات للحياة التطفلية 
اخلطاطيف واملم�شات، و�شمور اجلهاز اله�شمي 

اأو عدم وجوده

م�ا الذي يحدث عندم�ا تصاب الديدان 
المفلطحة الحرة المعيشة بالتلف 

ميكنها التجدد، اأو منو اأجزاء جديدة من 
ج�شمها.

اعمل نموذًجا لدودة مفلطحة. وحدد على األقل تسعة من أجزائها على الرسم.

يجب اأن ت�شبه ما ورد في �شفحة (43) الشكل 2-7  في 
كتاب الطال��ب )الف�شل الدرا�شي الثان��ي(. اقبل االإجابات 

المعقولة جميعها. 

تركيب ج�شم الديدان 
املفلطحة

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  

44-42 كتاب الطالب 

اأ�شا�شيات القراءة  74-72 كتاب 

ف�ي االأحياء
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1-7 الديدان المفلطحة )يتبع(






ح��ّدد   الطائف�ة الصحيحة ل�كل مجموعة م�ن الخصائص أدناه، واكتبه�ا في العمود 
المناسب لها. بعض الخصائص قد تشترك فيها أكثر من طائفة.

• متطفلة•
• حرة المعيشة •

• الرأس •
• بقع عينية•

• دورة البلهارسيا•
• مستقبات حسية •

كيميائية )األذينات( 

• جسم مقسم إلى قطع •
• باناريا•

طوائف الديدان المفلطحة 
التربالرينا ال�ش�شتودا  الديدان المثقبة

حرة املعي�شة
بقع عينية

م�شتقبالت ح�شية كيميائية
البالناريا

متطفلة
الراأ�س

ج�شم مق�شم اإىل قطع

متطفلة
دودة البلهار�شيا

اعمل نموذًجا لدورة حياة دودة  البلهارسيا.

يجب اأن ت�شبه الر�شوم ما ورد في �شفحة (45) ال�شكل 5-7 في 
كتاب الطالب )الف�شل الدرا�شي الثاني(. 

ع الديدان  تنوُّ
املفلطحة 

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة

46-45 كتاب الطالب 

ف�ي  القراءة  اأ�شا�شيات  74   كتاب 

االأحياء

حّدد وصف خلاًل في اإلنسان يمكن أن تسببه الديدان الشريطية والديدان المثقبة 

الخلل الناتج في االإن�شان المجموعة 
غزو االأمعاء، ميكنها اخرتاق جدران االأمعاء، والدخول للدم ومنه اإىل الع�شالت. الديدان ال�شريطية

مر�س البلهار�شيا، يحدث عندما تخرتق يرقات الديدان جلد االإن�شان العاري القدمني. الديدان املثقبة

اربط
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الديدان والرخويات
2 - 7 الديدان الأ�شطوانية والدّوارات

ح  القسم 2 من الفصل السابع، استرشد بقائمة الرصد التالية. ت�شفَّ
اقرأ عناوين القسم. ☐

اقرأ الكلمات المظللة. ☐

اقرأ الجداول واألشكال. ☐

تفحص الصور واقرأ شروحها. ☐

فكر فيما تعرفه عن الديدان. ☐

اكتب ثالث حقائق توّصلت إليها حول الديدان والدورات

1• اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

3• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف األهداب.
زوائد ق�شرية كثرية ت�شبه ال�شعر. 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف كل مفردة، ثم اكتب جملة 
مستخدًما المفردة لبيان معناها العلمي

�شائل داخل مكان مغلق يعطي �شالبة وقوة للع�شالت للعمل يف االجتاه املعاك�س.  

 

 

 

امل�شادة  الربية  اأو احليوانات  اأكل حلم اخلنزير  نتيجة  ال�شعرية،  الديدان  ت�شببه  مر�س 

امل�شابة بهذه الديدان. 

 

 




األهداب




 الهيكل الدعامي
المائي

داء الشعرية
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2-7 الديدان الأ�شطوانية والدّوارات )يتبع(

نّظ��م   المعلوم�ات ح�ول الدي�دان األس�طوانية، وذل�ك بم�لء الج�دول أدناه.اقبل 
االإجابات املعقولة جميعها.

 جانبي التناظر:  االأ�شطوانية  الشعبة:

بع�شها  ويعي�س  الياب�شة؛  وعلى  املالح،  واملاء  العذب،  املاء  يف   تعي�س  البيئية: املواطن 
متطفاًل على االإن�شان اأو احليوان اأو النبات.

 اأ�شطواين، غري مق�شم اإىل قطع، مدبب من كال الطرفني. شكل اجلسم:

بقايا  على  يتغذى  االآخر  وبع�شها  ال�شغرية،  الالفقاريات  على  يتغذى   بع�شها  الغذاء:
احليوانات والنباتات املتحللة، وبع�شها يتطفل على العائل احلي.

 يف اجتاه واحد، يدخل الطعام عن طريق الفم  القناة اهلضمية للديدان احلرة املعيشة:
وتخرج الف�شالت عرب فتحة ال�شرج يف الطرف االآخر من الدودة. 

الغذاء  نقل  يف  االنت�شار  عملية  على  وتعتمد  توجد،   ال  والتنفس: الدوران  أعضاء 
والغازات اإىل اأجزاء اجل�شم كافة. 

اأن مييز بني  الكيميائية، وبع�شها ميكن  باللم�س وباملواد   حت�س  للمثريات: االستجابة 
ال�شوء والظالم.

 داخلي نوع اإلخصاب:  جن�شي طريقة التكاثر:

حّلل   الحركة في الديدان األسطوانية.

الحركة في الديدان االأ�شطوانية 
لها ع�شالت متتد على طول ج�شمها. وعندما تنقب�س ع�شلة، 

تنب�شط ع�شلة اأخرى، م�شببة حركة التلوي.
حركة التلوي 

)حركة منجلية(

الذي ميلوؤه  ال�شائل  مائي. ويوفر  يعمل عمل هيكل دعامي 
دعامة و�شالبة للع�شالت للعمل يف االجتاه املعاك�س.

دور التجويف الجسمي 
الكاذب

تركيب اجل�شم
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
49-47 كتاب الطالب 

القراءة  اأ�شا�شيات  76-75 كتاب 

ف�ي االأحياء
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2-7 الديدان الأ�شطوانية والدّوارات )يتبع(

حّدد  الدودة األسطوانية التي تطابق كل وصف.

الو�شف  الحيوان
تصيب هذه الديدان األطفال غالًبا، وتعيش في أمعاء اإلنسان. الدودة الدبو�شية 

تدخل جسم اإلنسان عندما يكون حافي القدمين. الدودة اخلطافية

الديدان األسطوانية األكثر انتشاًرا في العالم. االإ�شكار�س

تنتقل عن طريق لحم الخنزير. الدودة ال�شعرية

يعمل البعوض عمل العائل المتوسط دودة الفيالريا

حّدد اآلثار المترتبة على اإلصابة بديدان الفيالريا.
  ينت��ج ع��ن االإ�شابة بهذه الديدان مر���س الفيل، وهو مر�س �شببه وج��ود الديدان البالغة 
داخ��ل الجهاز الليمفي لالإن�شان، مما يوؤدي اإلى  ان�شداد االأوعية الليمفية، وتراكم ال�شوائل 

في الج�شم، وانتفاخ االأقدام واأجزاء اأخرى من الج�شم. 

حّلل   األهداب في الدورات بإكمال المنظم التخطيطي اآلتي.

الموقع:

1• الفم .

2• الطرف االأمامي .

االستعماالت:

1• الحركة .

2• التقاط الطعام .
 األهداب 

تنوع الديدان 
االأ�شطوانية

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  

50-49 كتاب الطالب 

اأ�شا�شيات القراءة  77-76 كتاب 

ف�ي االأحياء

الدّوارات (العجلّيات)
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
51 كتاب الطالب 

ف�ي  ال���ق���راءة  اأ���ش��ا���ش��ي��ات   77

االأحياء

قارن القناة الهضمية في الديدان األسطوانية بمثيلتها في الديدان المفلطحة الحرة المعيشة. 
اإخراج  ويتم  فقط؛  واحدة  فتحة  لها  ه�شمية  قناة  املعي�شة  احلرة  املفلطحة  للديدان  جميعها.  املعقولة  االإجابات  اقبل 

الف�شالت عن طريق الفم. للديدان االأ�شطوانية قناة ه�شمية بفتحتني؛ يتم اإخراج الف�شالت عرب ال�شرج. والقناة اله�شمية 

يف الديدان االأ�شطوانية اأكرث تعقيًدا من نظريتها يف الديدان املفلطحة.  

اربط
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الديدان والرخويات
3-7 الرخويات

ت�شفح  القس�م 3 م�ن هذا الفص�ل. واكتب س�ؤالين يخطران في تفكي�رك من خالل 
قراءتك العناوين وشروح الرسوم.

1•  اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

 

2• .  

 

3• .  

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف آكلة األعشاب.
خملوقات حية تاأكل النباتات  

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف كل مفردة.
ا داخل اأوعية دموية مغلقة الأجزاء اجل�شم كافة.   جهاز ي�شخ الدم فيه كليًّ

تراكيب تنف�شية تعد جزًءا من العباءة، مكونة من بروزات خيطية؛ ت�شتخدم لدفع املاء 

عرب العباءة.  

غ�شاء يحيط باالأع�شاء الداخلية يف احليوان الرخوي؛ وتفرز ال�شدفة يف بع�س الرخويات. 

اأع�شاء تطرح الف�شالت االأي�شية خارج ج�شم احليوان الرخوي. 

جهاز ي�شخ فيه الدم خارج االأوعية الدموية اإىل الفراغات التي حتيط باأع�شاء اجل�شم. 

 

ت�شتخدم  االأ�شنان؛  من  �شفوًفا  وي�شم  الرخويات،  من  العديد  فم  يف  الل�شان  ي�شبه  ع�شو 

لتمزيق الطعام اأو ك�شطه عن ال�شخور.  

اأنبوب يف االأخطبوط واحلبار ي�شتخدم لدفع املاء خارج جتويف العباءة.  



آكلة األعشاب




جهاز الدوران المغلق 
الخياشيم

العباءة 
النفريديا

جهاز الدوران
المفتوح

الطاحنة

السيفون 
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3-7 الرخويات )يتبع(

اعمل نموذًجا لحلزون وحبار، واكتب أسماء األجزاء على كل منها.

اعمل قائمة  بالتراكيب المختلفة بين الحلزون والحبار.

يجب اأن يكون الر�شم م�شابًها لما ورد في �شفحة (53) ال�شكل 7-13 
من كتاب الطالب )الف�شل الدرا�شي الثاني(. 

قدم احللزون، لوام�س احلبار، و�شدفة احلبار الداخلية املختزلة.

مّيز  بين طريقتين من طرائق التغذي في الرخويات.
الطاحنة:   ع�ش��و  ي�شب��ه الل�شان، وي�شم �شفوًفا م��ن االأ�شنان ت�شتخدم ف��ي تمزيق الطعام اأو 

ك�شطه عن ال�شخور 

التغذي الترشيحي:  فلترة وتر�شيح الطعام العالق في الماء. 

قارن طريقتي تكاثر الرخويات في الماء وعلى اليابسة.

ال��رخ��وي��ات  م��ن   العديد  اليابسة: عىل 
من    ك��الًّ وتنتج  خنثى  تعد  الياب�شة  على 
ويحدث  وال��ب��ي�����س،  امل��ن��وي��ة  احل��ي��وان��ات 

االإخ�شاب داخل ج�شم احليوان.

 تطلق البي�س واحليوانات املنوية  يف املاء:
ا. يف الوقت نف�شه، ويتم االإخ�شاب خارجيًّ

تركيب اجل�شم 
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
56-52 كتاب الطالب 

80-78 كتاب القراءة االأ�شا�شية 

التفاعلية يف االأحياء



    التاريخ    اال�شم

 الف�شل 7: الديدان والرخويات 72






3-7 الرخويات )يتبع(

حّلل  الطوائف الثالث في الرخويات، ومعنى اس�م كل طائف�ة منها. اذكر ثالثة أمثلة 
لكل طائفة على األقل.

�شّن��ف   طائف�ة الحيوان الرخ�وي في العمود األيمن مع ما يناس�به م�ن خصائص في 

الرخويات

ذات المصراعين
ذات �شدفتني

أمثلة:
املحار

بلح البحر
االأ�شقلوب

بطنية القدم
قدم حتت املعدة

أمثلة:
احللزون
اأذن البحر

راأ�شية القدم
قدم من جهة الرأس

أمثلة:
االأخطبوط
احلبار
ال�شبيدج

العمود األيسر في الجدول التالي:

خ�شائ�س الحيوان الرخوي الطائفة
لها صدفة واحدة وقدم طويلة تحت الجسم. بطنية القدم

ليلس لها طاحنلة؛ لها صدفتلان تربطهما أربطة، ولهلا قدم عضلية 
كبيرة تستعمل للحفر في الرمل.

ذات امل�شراعني 

تتحلرك البطنية القدم بإرسلال موجات تقلُّص وانقبلاض عىل امتداد قدمها 
العضلية.

بطنية القدم

لها طاحنة ولوامس؛ ليس لها صدفة؛ يعد الحبار من المفترسات. راأ�شية القدم

تنّوع الرخويات 
واأهميتها

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  

59 - 57 كتاب الطالب 

ف�ي  القراءة  اأ�شا�شيات  كتاب   81

االأحياء

قارن التراكيب اإلخراجية في الرخويات بها في مجموعتين أو ثالثة من الحيوانات األبسط منها التي سبقتها. 
التجويف  من  االأي�شية  الف�شالت  ت�شفي  اإخراجية  تراكيب  وهي  النفريديا،  للرخويات  املعقولة جميعها.  االإجابات  اقبل 

اجل�شمي وتطرحها خارج اجل�شم. لدودة البالناريا تراكيب اإخراجية اأب�شط ت�شمى اخلاليا اللهبية تتخل�س من املاء. ولي�س 

لقنديل البحر تراكيب اإخراجية؛ وينتقل املاء واالأمالح من اجل�شم واإليه عن طريق اخلا�شية االأ�شموزية. 

اربط
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الديدان والرخويات
4-7 الديدان الحلقية  

ت�شّفح  القس�م 4 م�ن هذا الفصل، واكتب ثالث حقائق توّصل�ت إليها حول الديدان 
الحلقية.

1•  اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

 

2• .  

 

3• .  

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف بدائية الفم.
حيوان له فم يتكون من فتحة يف اجلا�شرتوال.   

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف كل مفردة.
دودة  �شغار  منها  تفق�س  التي  ال�شرنقة  تنتج  الدودة  من ج�شم  منتفخة  جمموعة حلقات 

االأر�س. 

جزء من القناة اله�شمية يف دودة االأر�س حيث يخزن الغذاء والرتاب الذي يتم تناوله عن 

طريق الفم قبل اأن مير اإىل القان�شة. 

كي�س ع�شلي يحوي دقائق �شلبة ت�شاعد على طحن الغذاء والرتاب قبل و�شولها اإىل االأمعاء،

اأ�شواك �شغرية على كل حلقة من ج�شم الدودة تنغر�س يف الرتبة وتعمل على تثبيت الدودة 

وم�شاعدتها على احلركة.  




بدائية الفم



السرج

الحوصلة

القانصة
األهالب
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4-7 الديدان الحلقية )يتبع(

لّخ�س  خصائص التقسيم. اقبل االإجابات المعقولة جميعها.

رّتب  عملية الهضم في دودة األرض.

تنفصل 
القطع بعضها عن 

.    حواجز بعض بل 

تعزى 
صابة القطعة إلى

    �شائل  داخل التجويف الج�شمي  

تحوي 
الحلقات تراكيب

     االإخراج    و   اله�شم  

.    الحركة و 
التقسيم

يدخل الغذاء والرتاب عن طريق الفم

مير عرب البلعوم اإىل احلو�شلة، حيث يتم خزنها

مير الغذاء والرتاب اإىل القان�شة، حيث يتم طحنها 

متر املواد املطحونة اإىل االأمعاء، حيث يتم امت�شا�س املواد املغذية

تطرح املواد غري امله�شومة خارج اجل�شم عن طريق فتحة ال�شرج

تركيب اجل�شم 
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
63-60 كتاب الطالب 

84-82•  كتاب اأ�شا�شيات القراءة 

ف�ي االأحياء
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4-7 الديدان الحلقية )يتبع(

نّظ��م المعلوم��ات حول الدي��دان الحلقية. ح��ّدد خا�شيتين ل��كل دودة منها، ثم 
اكتب الطائفة التي تنتمي اإليها. 

الدودة المروحيةدودة العلق الطبي

والدودة ال�شوكية

دودة االأر�س

طائفة:
الهريودينا

دي���������دان اأج�������ش���ام���ه���ا 
لها  ل��ي�����س  م�����ش��ط��ح��ة؛ 
اأه�����الب؛ ل��ه��ا مم��ا���ش��ات 
اأم����ام����ي����ة وخ��ل��ف��ي��ة؛ 
يحتوي لعابها على مواد 

كيميائية خمدرة

طائفة:
عديدة االأ�شواك

ح�شية  اأع�������ش���اء  ل��ه��ا 
عديدة  وعيون؛  معقدة 

االأ�شواك.

طائفة:
قليلة االأ�شواك

للح�شول  ال��رتاب  تلتهم 
ع��ل��ى امل�����واد امل��غ��ذي��ة؛ 
ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ت��ه��وي��ة 

الرتبة.

حّلل  طريقتين تفيد بهما كل من الديدان التالية نظامها البيئي. اقبل االإجابات المعقولة 
جميعها. 

ع الديدان احللقية  تنوُّ
واأهميتها 

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  

65-64 كتاب الطالب 

85-84   كتاب اأ�شا�شيات القراءة 

ف�ي االأحياء

ديدان األرض
غذاء للعديد من احليوانات

تهوية الرتبة

ت�شهم يف حتليل املخلفات الع�شوية يف قاع املحيط اإىل ثاين اأك�شيد 
الكربون

غذاء للمفرت�شات البحرية
عديدة األشواك 

البحرية

قارن بين جهاز الدوران في الديدان الحلقية وجهاز الدوران في بعض الرخويات. وبّين فائدته في الديدان الحلقية.
بع�س  مغلقة.  اأوعية  �شمن  ا  كليًّ الدم  ي�شري  حيث  مغلق،  دوران  جهاز  احللقية  للديدان  جميعها.  املعقولة  االإجابات  اقبل 

اأجهزة دوران مفتوحة، حيث يتدفق الدم من االأوعية الدموية ويف جتاويف اجل�شم. ويوفر جهاز الدوران  لها  الرخويات 

املغلق طرائق اأكرث كفاءة يف تبادل الغازات (االأك�شجني وثاين اأك�شيد الكربون) يف ج�شم احليوان. 

لّخ�ص
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صمم لوحة صغيرة تبرز التنوع في الديدان.
اقبل االإجابات املعقولة جميعها.

�ص لخِّ

الربط مًعا
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المف�سليات
قبل اأن تقراأ

قبل أن تقرأ الفصل، ما رأيك في العبارات الواردة في الجدول أدناه؟ اقبل االإجابات المعقولة جميعها.

1• اكتب م إذا كنت موافًقا على العبارة . .

2• اكتب غ إذا كنت غير موافق على العبارة . .

بعد القراءةالمف�شليات قبل القراءة

• ماليمكن للغطاء الصلب في جراد البحر أن ينمو في أثناء نمو الحيوان.•

• ميبدأ العنكبوت هضم الغذاء خارج جسمه. •

• معندما تحاول أن تضرب ذبابة فإنها تطير؛ ألنها تحس بتغيرات تدفق الهواء.•

• غالفراشة الجديدة التي تفقس تشبه الفراشة البالغة لكنها أصغر حجًما.•

دفتر العلوم

توقع ما الذي يمكن أن يحدث إذا اختفت الصراصير والحشرات األخرى؟

ا.   اقبل االإجابات املعقولة جميعها. نظًرا اإىل اأهميتها يف ال�شبكات الغذائية فاإن اأثر انقرا�س احل�شرات �شيكون كارثيًّ
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المف�سليات
1 - 8 خ�شائ�ص المف�شليات  






ت�شّفح  القس�م 1 من هذا الفصل، واكتب س�ؤالين يخطران ببالك من خالل قراءتك 
للعناوين وشروح الرسوم.

1• اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

 

2• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف العقدة العصبية.
جمموعة من اأج�شام اخلاليا الع�شبية تن�شق املعلومات الع�شبية. 

اكتب  المفردة الصحيحة في العمود األيمن أمام تعريفها المناسب لها.
تركيب ينشأ عن التحام منطقتي الصدر والرأس.

فتحة تصل القصبات والرئة الكتبية بالبيئة الخارجية في الحيوان المفصلي.
أنبوب يتفرع إلى أنابيب أصغر فأصغر لتحمل األكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة 

مجموعة قطع ملتحمة في الجزء الخلفي من المفصليات، يحتوي على تراكيب الهضم 
وأعضاء التكاثر.

تراكيب في معظم المفصليات يتم بها التخلص من الفضات الخلوية من الدم وتفريغها 
في القناة الهضمية. 

جيوب تشبه الكيس، ذات ثنيات جدارية كثيرة للتنفس.
عملية طرح الهيكل الخارجي في المفصليات.

المنطقة الوسلطى من جسم المفصلي، يتكون من التحام ثاث قطع رئيسة، ويتصل بها 
األرجل واألجنحة في كثير من المفصليات. 

تراكيب تنمو وتمتد من جسم الحيوان.
جزء من الفم في المفصليات تكيف للعض والمضغ. 

مادة كيميائية تفرز بواسلطة بعض أنواع من الحيوانات، تؤثر في سللوك األفراد األخرى 
للنوع نفسه.

عّرف   عملية النقل بحيث يظهر معناها العلمي.
حتويل ال�شيء من مكان اإىل اآخر. 



العقدة العصبية




الراأ�س - ال�شدر  
الثغر التنف�شي  

الق�شبة الهوائية  
البطن  

اأنابيب ملبيجي  

رئات كتبية 
االن�شالخ 
ال�شدر  

الزوائد 
الفقيم  
الفرمون  




النقل
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1 - 8 خ�شائ�ص المف�شليات )يتبع(





قارن   بين المفصليات والديدان الحلقية بكتابة خصائصها أدناه.

تشبه الديدان الحلقية: الفقاريات 
اأج�شامها مق�شمة، تناظر جانبي، 
تجويف ج�شمي حقيقي، بدائية 

الفم.

تختلف عن الديدان الحلقية: هيكل 
خارجي، زوائد مف�شلية.

المفصليات

حّدد  التراكيب المتصلة أو تتضمنها مناطق الجسم في  الحيوان المفصلي.

 ما األجزاء التي تلتحم في الرأس – صدر؟ الراأ�س وال�شدر  

 راأ�س، اأجزاء الفم،  األمامي:
عيون، قرون اال�شت�شعار.

 ال�شدر، االأرجل،  األوسط:
االأجنحة.

 البطن، اأرجل اإ�شافية،  اخللفي:
تراكيب اله�شم، والتكاثر.

حّلل   فوائد وأضرار الهيكل الخارجي.

االأ�شرارالفوائد
ي�شكل هيكاًل للدعم، يحمي اأن�شجة اجل�شم 
حيوانات  يف  امل��اء  فقد  من  يقلل  الطرية، 
الياب�شة، يوفر م�شاحة الت�شال الع�شالت.

يتكون  اجل�شم،  حجم  يحدد  الوزن،  يزيد 
ذلك طرحها  ويتطلب  مواد غري حية،  من 

الإعطاء حيز للنمو.

قّوم   دور وظائف الجسم اآلتية في عملية االنسالخ. 
سائل يفرز من غدد في الجلد:   يطري الهيكل الخارجي القديم وي�شبب ت�شققه. 

زيلادة دوران الدم:  ينتفخ ج�شم الحيوان ليعطي حيًزا اأكبر لنمو الهيكل الخارجي ال�شلب 
الجديد.  

خ�شائ�س املف�شليات
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
78-76 كتاب الطالب 

اأ�شا�شيات القراءة  87-86 كتاب 

ف�ي االأحياء
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1 - 8 خ�شائ�ص المف�شليات )يتبع(





اعمل نموذًجا  لثالثة أنواع من التراكيب التنفس�ية، ح�ّدد المواطن البيئية – مائية، أو 
يابسة – للمفصليات التي لديها نوع من هذه التراكيب، وحّدد الثغور التنفسية.

اأعْد  صياغة حقيقة رئيسة واحدة حول كل وظيفة من الوظائف التالية في المفصليات.

الثغ���ور  اإظه���ار  يج���ب 

وتحديده��ا  التنف�شي��ة 

على ر�شم الرئات الكتبية.

التركيب:

رئات كتبية 

الموطن البيئي:

الياب�شة  

الثغ���ور  اإظه���ار  يج���ب 

التنف�شية وتحديدها على 

ر�شم الق�شبات الهوائية.

التركيب:

الق�شبات الهوائية 

الموطن البيئي:

الياب�شة  

التوج��د ثغ��ور تنف�شية 

على الر�شم.

التركيب:

خيا�شم  

الموطن البيئي:

املاء 

اإلخراج:   ت�شاعد اأنابي��ب ملبيجي على التخل�س من الف�شالت الخلوية في الدم، وت�شاعد 
مف�شليات الياب�شة على الحفاظ على االتزان المائي. 

التواصلل الكيميائي:  تح��دد الفرمون��ات �شل��وك المف�شلي��ات، ومنه��ا الت��زاوج، والتغذي، 
وي�شتعملها النمل الإن�شاء طرق محددة با�شتعمال الرائحة. 

الحركة  تت�ش��ل الع�شالت بال�شط��ح الداخلي للهيكل الخارجي، وتعتمد ق��وة انقبا�شها على 
�شرعة ال�شيال الع�شبي. 

تركيب ج�شم 
املف�شليات 

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  

83-79 كتاب الطالب 

اأ�شا�شيات القراءة  89-87 كتاب 

ف�ي االأحياء

حّدد التراكيب التي تستخدمها المفصليات لالستجابة لبيئتها، وضّح فائدة كل تركيب منها للمفصليات.
يف  الطبلة  اأثناء طريانها.  يف  االأر�س  من حتليل طبيعة  املف�شليات  املركبة  العيون  املعقولة جميعها. متّكن  االإجابات  اقبل 

الهيكل  بداخل  املت�شلة  االأط��راف  ال�شوتية.  للموجات  ال�شريعة  باال�شتجابة  له  ت�شمح  الليل  ل�شر�شور  االأمامي  الطرف 

اخلارجي ت�شّهل احلركة ال�شريعة. 

لّخ�ص
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المف�سليات
2-8 تنوع المف�شليات   

ت�شّفح  القسم 2 من هذا الفصل، استرشد بقائمة الرصد التالية.
اقرأ عناوين القسم. ☐

اقرأ الكلمات المظللة. ☐

اقرأ الجداول واألشكال وأسئلة األشكال. ☐

اكتب حقيقتين توّصلت لهما من خالل تصّفحك هذا القسم.

1• اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

3• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف الحيوان الجالس.
حيوان يبقى ملت�شًقا مبكان واحد. 

 

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف كل مفردة.
حتّور الزوج االأمامي من الزوائد يف العنكبيات اإىل اأجزاء فمية، تكيفت لتقوم بعمل االأنياب 

اأو الكالبات، وغالًبا ما تت�شل بغدة �شامة. 

الزوج االأمامي من االأقدام يف الق�شريات وله خمالب تكيفت لالإم�شاك بالطعام وحتطيمه.

كما  بالفري�شة؛  واالإم�شاك  لالإح�شا�س  وي�شتعمل  العنكبيات،  يف  الزوائد  من  الثاين  الزوج 

ا للتكاثر يف ذكر العنكبوت، ويف العقارب تكون على �شكل كما�شات كبرية.   ي�شتعمل اأي�شً

تراكيب توجد يف نهاية بطن العنكبوت تغزل �شبكة حريرية ت�شنع من بروتني �شائل يفرز 

من غدد خا�شة.  

ت�شبه  بطريقة  ي�شتعمل  الق�شريات،  يف  للم�شي  املعدة  االأرجل  خلف  يقع  الزوائد  من  زوج 

الزعانف يف اأثناء ال�شباحة. 




حيوان جالس 




اللواقط الفمية

القدم الكالبية 
اللوامس القدمية

المغازل

العوامات القدمية



    التاريخ    اال�شم

 الف�شل 8: المف�شليات 82






2-8 تنوع المف�شليات )يتبع(

قارن  الخصائص العامة للمجموعات الرئيسة من المفصليات.

اعمل نموذًجا  لجراد البحر واكتب أسماء الزوائد فيه.

مجموعات المفصليات

مثال: الذبابة 
المجموعة: الح�شرات واأ�شباهها 
قرون االستشعار: موجودة 

العيون: عيون ب�شيطة ومركبة 
راأ�س،  الجسلم: ثالثة:  أقسلام 

و�شدر، وبطن. 

الزوائد: ثالثة اأزواج من االأرجل، 
زوجان من االأجنحة. 

مثال: العنكبوت الذئب
المجموعة: العناكب واأ�شباهها 
قرون االستشعار: ال توجد 

أقسام الجسم: اثنان: الراأ�س – �شدر، والبطن. 
الزوائد: �شت��ة اأزواج، ملتحمة )اللواق��ط الفمية، اللوام�س القدمية، 

اأربعة اأزواج من االأرجل المعدة للم�شي(.  

مثال: السرطان 
المجموعة: الق�شريات 

قرون االستشعار: زوجان 

العيون: عينان مركبتان 
أقسلام الجسلم: اثنان: البطن 

والراأ�س – �شدر. 

اأزواج  الزوائد: الفقي��م، خم�شة 
من االأرجل، عوامات قدمية.

يجب اأن ت�شبه الر�شوم ال�شكل الوارد �شفحة 85 (ال�شكل 11-8) يف كتاب الطالب (الف�شل 
الدرا�شي الثاين). اقبل االإجابات املعقولة جميعها، على الطالب حتديد: قرون اال�شت�شعار، 

العني، القدمني الكالبتني، اأرجل امل�شي، العوامات القدمية.

جمموعات املف�شليات
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
84 كتاب الطالب

ف�ي  القراءة  اأ�شا�شيات  90   كتاب 

االأحياء.

الق�شريات
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
85 كتاب الطالب

يف  القراءة  اأ�شا�شيات  91   كتاب 

االأحياء
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2-8 تنوع المف�شليات )يتبع(

مّيز  الزوائد في العنكبيات بحسب وصفها. ستستخدم أسماءها أكثر من مرة. 

الو�شفالزوائد 
تكوين خيوط حريرية من بروتين سائل.املغازل

تعمل عمل األنياب والكابات.اللواقط الفمية

تستعمل لإلحساس واإلمساك بالفريسة.اللوام�س القدمية

تتصل غالًبا بغدة سامةاللواقط الفمية

تقع في الجزء السفلي من بطن العنكبوت.املغازل

على شكل كماشات كبيرة في العقارب.اللوام�س القدمية

حّلل   الطرائق التي يستعمل فيها العنكبوت شبكته التي يبينها.
• ال�شطياد الفري�شة. •

• تغليف الفري�شة حتى يكون العنكبوت مهيًئا للتغذي. •

• يطرح ذكر العنكبوت احليوانات املنوية. •

• ت�شع اأنثى العنكبوت بي�شها يف �شرنقة م�شنوعة من احلرير املغزول. •

ا�شتنت��ج   لم�اذا تعد الزوائ�د الخلفية التي تح�ورت إلى صفائح تش�به األوراق مهمة 
ألنثى سرطان حذاء الفرس خالل عملية التكاثر.

حتورت الزوائد اخللفية للحفر. وت�شتعمل االأنثى هذه الزوائد حلفر ثقب ت�شع فيه بي�شها، 

وت�شتعملها ثانية لتغطية البي�س بالرمل بعد اإ�شافة احليوانات املنوية اإىل البي�س. 

العناكب واأ�شباهها  
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
88-85 كتاب الطالب

92-91   كتاب اأ�شا�شيات القراءة 

ف�ي االأحياء.

ف المفصليات. اقبل االإجابات المعقولة جميعها. أنشئ شبكة مفاهمية يمكنك استعمالها لتعرُّ

�ص لخِّ
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المف�سليات
3-8 الح�شرات واأ�شباهها   

ت�شّفح  القس�م 3 من ه�ذا الفصل. تفّحص الرس�وم، واقرأ ش�روحها، واكتب ثالث 
حقائق تعلمتها حول تراكيب الحشرات.

1• اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

 

2• . 

 

3• . 

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف حبوب اللقاح.
م�شحوق ناعم تنتجه نباتات معينة عندما تتكاثر 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف كل مفردة.
جمموعة من االأفراد �شمن جمتمع تنجز اأعمااًل حمددة.  

 

�شل�شلة من التغريات الرئي�شة متر بها معظم احل�شرات من الريقة اإىل احل�شرة البالغة. 

 

ا من احل�شرات ي�شبه احل�شرة البالغة دون اأن تكون لها اأجنحة كاملة.  �شكل غري نا�شج جن�شيًّ

 

مرحلة من مراحل التحول يف احل�شرات تتوقف فيها عن التغذي ويتحول احليوان بعدها 

من ال�شكل الريقي اإىل ال�شكل البالغ. 




حبوب اللقاح




فئة اجتماعية

التحّول

حورية

عذراء في شرنقة 
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3 - 8 الح�شرات واأ�شباهها )يتبع(

ا�شتنتج   كيف يمكن للحشرات أن تعيش في مواطن بيئية عديدة؟
• القدرة على الطريان والتكيف. •

• احلجم ال�شغري ي�شّهل احلركة. •

• هيكل خارجي للحماية واملحافظة عليها من اجلفاف. •

• القدرة على اإنتاج اأعداد كبرية من االأبناء. •

اعمل نموذًجا    لصرصور الليل واكتب صفاته الخارجية

رّتب   بتسلس�ل المراحل في نوعي التحول في الحش�رات، وذل�ك بإكمال المخطط 

الطالب  كتاب   8-15 ال�شكل   (89) �شفحة  يف  ال��وارد  ال�شكل  الر�شوم  ت�شبه  اأن  يجب 
اأج��زاء  حتديد  يجب  جميعها.  املعقولة  االإجابات  الثاين).اقبل  الدرا�شي  (الف�شل 

اجل�شم على الر�شم.

أدناه. حّدد كل نوع من أنواع التحّول.

بي�شة

ح�شرة بالغة حورية

ان�شالخ

بي�شة

ح�شرة بالغة يرقة

عذراء

التحول الكامل 

التحول غير الكامل 

تنّوع احل�شرات
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
89 كتاب الطالب 

ف�ي  القراءة  اأ�شا�شيات  93   كتاب 

االأحياء

ال�شفات اخلارجية 
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
89 كتاب الطالب 

ف�ي  القراءة  اأ�شا�شيات  كتاب   94

االأحياء

تكيفات احل�شرات  
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
93-90 كتاب الطالب 

97-94   كتاب اأ�شا�شيات القراءة 

ف�ي االأحياء



    التاريخ    اال�شم

 الف�شل 8: المف�شليات 86






3 - 8 الح�شرات واأ�شباهها )يتبع(

قارن  بي�ن ذوات األرج�ل المئة وذوات األرجل األلف، بكتاب�ة خصائص كل منهما 
في شكل ڤن أدناه. 

ذوات 

االأرجل المئة 
• تتحرك ب�شرعة•
• االأرج��ل • م��ن  زوج 

ب��كل  تت�ش��ل  المف�شلي��ة 
قطعة بطنية

• مخالب �شامة•

•  مفتر�شات. •

كالهما

• تعي�س •

في االأماكن 

الرطبة

 
 ت�شير ببطء ••
 زوجان من االأرجل ••

المف�شلية تت�شل 
بكل قطعة بطنية 

 زوج واحد في ••
منطقة ال�شدر

 اآكلة اأع�شاب. ••

ذوات 
االأرجل االألف

ذوات االأرجل املئة 
وذوات االأرجل االألف

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  

94 كتاب الطالب 

ف�ي  القراءة  اأ�شا�شيات  97   كتاب 

االأحياء

قارن بين صفات الحشرات والمجموعات األخرى من المفصليات. 
اقبل االإجابات املعقولة جميعها. 

 

 

 

�ص لخِّ
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�سوكيات الجلد والالفقاريات الحبلية
قبل اأن تقراأ

قبل أن تقرأ هذا الفصل، ما رأيك في العبارات الواردة في الجدول أدناه؟ اقبل االإجابات املعقولة جميعها.

1• اكتب م إذا كنت موافًقا على العبارة. .

2• اكتب غ إذا كنت غير موافق على العبارة..

بعد القراءةالطالئعياتقبل القراءة

• ميمكن لنجم البحر أن يخرج معدته من خال فمه. •

• مالعديد من شوكيات الجلد يمكنها تعويض أجزائها المفقودة. •

• ميمكن رؤية أعضاء جسم السهيم من خال الجلد. •

• غيسمى الحيوان الكيسي أحياًنا بخاخ البحر؛ ألنه يعد أصغر المخلوقات في البحر. •

دفتر العلوم

اكتب ما تعرفه أو ما سمعته من قصص حول نجوم البحر، قنافذ البحر، وغيرها من شوكيات الجلد البحرية.

اقبل االإجابات املعقولة جميعها. 
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�سوكيات الجلد والالفقاريات الحبلية
1 - 9 خ�شائ�ص �شوكيات الجلد  






ت�شّفح  القس�م 1 من هذا الفصل، واكتب ثالثة أسئلة تخطر ببالك من خالل قراءتك 
للعناوين وشروح الرسوم. 

1• اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

3• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف الهيكل الداخلي.
يوفر الهيكل الداخلي الدعامة واحلماية، ويعمل نقطة ارتكاز النقبا�س الع�شالت.  

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف كل مفردة.
كي�س ع�شلي يقع على القدم االأنبوبية، يوؤدي انقبا�شه اإىل اندفاع املاء اإىل القدم االأنبوبية 

فتتمدد.  

فتحة �شبيهة بامل�شفاة، يدخل من خاللها املاء اإىل النظام الوعائي املائي يف اأغلب �شوكيات 

اجللد.  

وعلى  بالغذاء،  االإم�شاك  على  ت�شاعد  اجللد  على  توجد  الكالبات  ت�شبه  �شغرية  تراكيب 

اإزالة املواد الغريبة عن اجللد.  

اأنبوب ع�شلي �شغري ميتلئ ب�شائل، وينتهي مبم�ّس قر�شي ي�شبه الفنجان ي�شتعمل يف احلركة، 

وجمع الغذاء، والتنف�س.  

نظام من اأنابيب مغلقة مملوءة ب�شائل، تعمل مًعا لتمكن احليوان من احلركة واحل�شول على 

الغذاء.  




الهيكل الداخلي




الحوصلة العضلية

المصفاة

اللواقط القدمية

القدم األنبوبية

 الجهاز الوعائي
 المائي
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1 - 9 خ�شائ�ص �شوكيات الجلد )يتبع(





حّلل أهمية تكّون ثانوية الفم.
اقبل االإجابات املعقولة جميعها. يو�شح خمطط تركيب اجل�شم اأن التفرع من ثانوية الفم 

ا يف احليوانات. وتقت�شر ثانوية الفم على �شوكيات اجللد واحلبليات.  يعد حتواًل مهمًّ

رّتب  بالتسلسل الخطوات التي تحدث في الجهاز الوعائي المائي التي تمّكن شوكي 
الجل�د من الحرك�ة. أكمل خريطة التدف�ق بكتابة األحرف التي تش�ير إلى الخطوات 

داخل الصناديق وبتسلسٍل صحيح.

C

B

F

D

A

E

A• يتم دفع الماء داخل القدم األنبوبية.

B• ينتقل الماء عبر القناة الحجرية إلى القناة الحلقية..

C• يندفع الماء في اتجاه المصفاة..

D• تنقبض عضات الحوصلة العضلية..

E• يساعد الشفط المائي على التصاق القدم األنبوبية بالسطح..

F• ينتقل الماء إلى القناة الشعاعية..

يتحرك شوكي الجلد

حّدد   شوكي الجلد الذي يتحرك بالطريقة الموصوفة في الجدول أدناه. 

الحركة�شوكي الجلد
يحفر في المناطق الصخرية مستعمًا أشواًكا متحركة.قنفذ البحر

يتحرك حركة مشابهة لحركة األفعى مستعمًا قدًما أنبوبية وأذرًعا.جنم البحر ال�شوكي اله�س

يستعمل زوائد خيطية اللتقاط الرواسب في قاع البحر.جنم البحر الري�شي

يزحف مستعمًا قدًما أنبوبية وعضات جدار الجسم.خيار البحر

�شوكيات اجللد ثانوية 
الفم. 

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  

106 كتاب الطالب 

ف�ي  القراءة  اأ�شا�شيات  98   كتاب 

االأحياء

تركيب اجل�شم
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
110-107  كتاب الطالب 

100-98   ك����ت����اب اأ����ش���ا����ش���ي���ات 

القراءة ف�ي االأحياء
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1 - 9 خ�شائ�ص �شوكيات الجلد )يتبع(





 �شّم  الطائفة التي تنطبق عليها الخصائص المبينة في الجدول التالي. 

الخ�شائ�سالطائفة
شكلها يشبه ثمرة الخيار؛ غطاء جلدي؛ لوامس قرب الفم.القثائيات

الجسم مغطى بقشرة )صدفة(؛ حّفارة.القنفذيات

غالًبلا لهلا خمسلة أذرع؛ أذرعها قابللة للتجدد، ال تحتلوي األقدام الثعبانيات
األنبوبية على ممصات كأسية.

غالًبا لها خمسة أذرع؛ تستعمل القدم األنبوبية للتغذي والحركة.النجميات

ال أذرع لها؛ توجد األقدام األنبوبية حول قرص مركزي.اللوؤلئيات

جالسة في بعض مراحل حياتها.الزنبقيات

اكتب قائمة  باستراتيجيات شوكيات الجلد لمواجهة المفترسات المحتملة.
نجم البحر:   ي�شتعمل اأ�شواك الجلد للحماية.  

نجم البحر الهش:  يتخل�س من اأذرعه ويجددها الحًقا. 
قنفذ البحر:  يحمي نف�شه باالأ�شواك واللواقط ال�شامة. 

خيار البحر:  يتخل�س من بع�س اأع�شائه الداخلية ويجددها الحًقا. 

حلِّل   تأثير شوكيات الجلد في المخلوقات الحية األخرى في المواقف التالية: 
نشلاطها كمحلركات للرواسلب:  تجعل الم��واد المغذي��ة متواف��رة للمخلوق��ات الحي��ة 

االأخرى وذلك بتحريكها الروا�شب في قاع البحر. 
االنفجار العددي لنجم البحر الشوكي التاجي:  ت�شتهلك كميات كبيرة من بوليب المرجان 

مما يدمر ال�شعاب المرجانية.  

تنّوع �شوكيات اجللد
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
114-111  كتاب الطالب 

102-101   ك���ت���اب اأ���ش��ا���ش��ي��ات 

القراءة ف�ي االأحياء

اأهمية �شوكيات اجللد
وجلدت هلذه المعلوملات في 

صفحة  
115 كتاب الطالب 

102   كتاب اأ�شا�شيات القراءة ف�ي 

االأحياء

أعط مثااًل على التجدد في اإلنسان، ثم أعط مثااًل للتجدد في شوكيات الجلد التي تتخطى قدرة اإلنسان على التجدد. 
املك�شورة.  الع�ظام  والإ�شالح  الت�الفة،  اجللد  خ�اليا  لتعوي�س  االأن�شج�ة  االإن�ش�ان  يج�دد  جميعها.  املعقولة  االإج�ابات  اقبل 

ال ي�شتطيع االإن�شان جتديد اأجزاء كاملة من اجل�شم كما تفعل �شوكيات اجللد.  

اربط



    التاريخ    اال�شم

91  الف�شل 9: �شوكيات الجلد والالفقاريات الحبلية






�سوكيات الجلد والالفقاريات الحبلية
2 - 9 الالفقاريات الحبلية

ت�شّف��ح   الرس�وم وش�روحها في القس�م 2، واكتب حقيقتي�ن توّصل�ت إليهما حول 
الالفقاريات الحبلية. 

1• اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

 

2• . 

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف ثانوي الفم.
حيوان منا له فم من خاليا ال توجد يف فتحة اجلا�شرتوال.  

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المراجع العلمية لتعريف كل مفردة.
حيوانات تتبع �شعبة احلبليات، لها اأربع �شفات مميزة- حبل ع�شبي ظهري اأنبوبي، وحبل 

ظهري، وجيوب بلعومية، وذيل خلف �شرجي- وتظهر يف اأوقات ما خالل فرتة منوها.  

اأنبوب ع�شبي يقع فوق اجلهاز اله�شمي من الناحية الظهرية. 

 

وجيوب  ظهري،  وحبل  اأنبوبي،  ظهري  ع�شبي  حبل  لها  التي  احلبليات  �شعبة  من  اأف��راد 

بلعومية، وذيل خلف �شرجي، و�شكل اأويل من الغدة الدرقية، ولكن لي�س لها عمود فقري. 

الع�شبي  احلبل  ويوجد حتت  اجل�شم،  على طول  وميتد  اخليط،  ي�شبه  �شكله  مرن  تركيب 

الظهري االأنبوبي.  

تراكيب توجد يف �شورة اأزواج يف جميع اأجنة الفقاريات؛ وتربط االأنبوب الع�شلي الوا�شل 

بني التجويف الفمي واملريء.  

تركيب ي�شتخدم اأ�شا�ًشا للحركة، ويقع خلف اجلهاز اله�شمي وال�شرج.  




ثانوي الفم




الحبليات

الحبل العصبي 
الظهري األنبوبي 

الالفقاريات الحبلية

الحبل الظهري

الجيوب البلعومية

الذيل خلف الشرجي
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2 - 9 الالفقاريات الحبلية )يتبع(

 حّدد  الصف�ات المميزة للحبليات ومواقعها في الحيوان. صف كيف تفيد كل صفة 
الحيوان؟

الفوائدالموقعال�شفة
الع�شبي الحبل الظهري احلبل  حت��ت 

الظهري االأنبوبي وميتد 
على طول اجل�شم

ميّكن اجل�شم من االنثناء، وعدم ق�شره، خالل 
انقبا�س قطع الع�شالت؛ ميّكن اجل�شم من القيام 
بحركات جانبية وال�شباحة كما يف االأ�شماك.

ال����ذي����ل خ��ل��ف 
ال�شرجي

اله�شمي  اجل��ه��از  خلف 
وال�شرج.

يمّكلن الحيوان أن يدفع بحلركات أقوى مما 
تدفع الافقاريات التي ليس لها مثل هذا الذيل.

الع�شبي  احلبل 
ال������ظ������ه������ري 

االأنبوبي

خالل النمو، يكّون الطرف االأمامي لالأنبوب فوق الجهاز الهضمي
الدماغ، اأما الطرف اخللفي فيكّون احلبل ال�شوكي.

تربط االأنبوب الع�شلي اجليوب البلعومية
التجويف  بني  الوا�شل 

الفمي واملريء.

تنمو اإىل خيا�شيم يف الفقاريات املائية؛ وتنمو 
اإىل تراكيب مثل اللوزتني والغدة الزعرتية يف 

الفقاريات التي تعي�س يف الياب�شة.

حّلل   أهمية القناة الداخلية.
متثل القناة الداخلية غدة درقية.

 �شف  الصفات التالية للسهيمات.

 احلبليات  حبليات الراأ�سالشعبة: حتت شعبة:

 يفتقر اإىل الق�شور واالألوان، وميكن روؤية الرتاكيب الداخلية عرب اجللد. اجللد:

 تر�شيحي التغذي؛ يتم اله�شم يف تركيب ي�شبه املعدة. طريقة التغذي:

 ت�شاعد القطع الع�شلية على ال�شباحة بحركة مماثلة حلركة االأ�شماك. احلركة:

 م�شتقبالت ال�شوء ولوام�س ح�شية �شغرية قرب الفم. الرتاكيب احلسية:

 مير الدم عرب اجل�شم ب�شخه يف االأوعية الدموية، وال يوجد قلب. الدورة الدموية:

�شفات الالفقاريات 
احلبلية

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  

118-116  كتاب الطالب 

104-103   ك���ت���اب اأ���ش��ا���ش��ي��ات 

القراءة ف�ي االأحياء 

تنّوع الالفقاريات 
احلبلية 

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  

119-118    كتاب الطالب 

105-104   ك���ت���اب اأ���ش��ا���ش��ي��ات 

القراءة ف�ي االأحياء 
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2 - 9 الالفقاريات الحبلية )يتبع(

 اعمل نموذًجا  لحيوان كيسي، واكتب أسماء أجزائه. حّدد تحت الشعبة التي ينتمي 
إليها.

تحت شعبة:   حبليات الذيل. 

حّلل  لماذا سميت الكيسيات بخاخات البحر؟

يجب اأن ت�شبه الر�شوم ما ورد يف �شفحة (119) ال�شكل 19-9 يف كتاب الطالب (الف�شل 
الدرا�شي الثاين).

بقوة عرب  املاء  من  تيار  اإخراج  على  قادرة  تكون  يهددها مفرت�س  اأو  ت�شعر بخطر  عندما 

ال�شيفون الزفريي، فت�شو�س على املفرت�س. 

وجلدت هلذه المعلوملات في 
صفحة  

119 كتاب الطالب

105   كتاب اأ�شا�شيات القراءة ف�ي 

االأحياء 

لماذا أثارت السهيمات اهتمام العلماء؟ 
اقبل االإجابات املعقولة جميعها. اأظهرت اأدلة االأحافري  واالأدلة اجلزيئية احلديثة اأن ال�شهيمات هي اأكرث احليوانات �شبًها 

بالفقاريات وقرًبا منها. 

 

 

�ص لخِّ
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إذا خطط�ت لزي�ارة َمْربًى مائي كبير. ووددت أن تكون قادًرا على تحديد ش�وكيات جل�د والفقاريات حبلية معينة من بين 
ا يتضمن صفتين يمكن مالحظتهما، وتميز بهما كل حيوان  المخلوقات الحية البحرية التي ستشاهدها. صمم دلياًل تعريفيًّ

مذكور أدناه. ويمكن أن تكون الصفات جسمية أو سلوكية.
اقبل االإجابات املعقولة جميعها. ال�شفات املذكورة يجب اأن تكون قابلة للمالحظة.

نجم البحر الهش:
• يتحرك حركة ت�شبه حركة الثعابني باالأذرع الرقيقة •

املرنة. 

• ال توجد مم�شات على القدم االأنبوبية. •

نجم البحر:
• على • مبم�شات  بال�شخور  يلت�شق  اأذرع،  خم�س  له  غالًبا 

القدم االأنبوبية. 

• �شوكي اجللد •

دوالر الرمل:
• اجل�ش��م حم��اط بهي��كل ي�شم��ى الق�ش��رة، وتقاب��ل نظ��ام •

االأذرع اخلما�شي املوجود يف جنم البحر. 

• يحفر يف الرمل ويختبُئ فيه. •

قنفذ البحر:
•  اجل�شم حماط بق�شرة حتمل اأ�شواًكا. •
 

• يختبئ يف املناطق ال�شخرية.  •

نجم البحر الريشي:
• اأذرع طويلة ممتدة اأعلى ومتفرعة من منطقة مركزية. •
 

• حيوان جال�س. •

زنابق البحر:
•  جال�شة. •
 

• ج�شم له �شكل الزهرة حممول على �شاق طويلة. •

السهيم:
• جلد، يخلو من الق�شور، �شفاف ميكن روؤية تراكيب اجل�شم •

الداخلية عرب اجللد. 

• • .5 cm ج�شمه ي�شبه ثعبان ال�شمك، وطوله حوايل

خيار البحر:
• يتحرك حركة ت�شبه حركة الثعابني باالأذرع الرقيقة •

املرنة. 

• ال توجد مم�شات على القدم االأنبوبية. •

الكيسيات:
•  ج�شم �شغري  ي�شبه الكي�س وله �شيفون. •
 

• جال�شة، ميكن اأن تعي�س يف جتمعات. •

التركيب

الربط مًعا


