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لجنة التأليف:

فئة من المختّصين
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مقدمة: 

   يسعدنا أن نقّدم كتاب علم األحياء واألرض بحلّته الجديدة ومضامينه المعاصرة ليكون امتداداً لما قّدمناه 
من مفاهيم إحيائيّة في الّصّف الّسابع. ويعّد الكتاب المدرسّي من الّركائز األساسيّة في المنظومة التّعليميّة 
وإحدى الوسائل المهّمة في توصيل المعلومات والمهارات والقيم واالتجاهات إلى المتعلّمين. وإحدى حلقات 

الوصل القائمة بين المدرسة والمنزل.

   وسعت وزارة التّربية عن طريق مركز تطوير المناهج التّربويّة إلى تطوير التّعليم في الجمهوريّة العربيّة 
الّسوريّة وتحديثه بما يتالءم وهذه التّطورات مراعية في ذلك خصوصيّة المجتمع وهويّته الثّقافيّة. وقد تّم بناء 
الماّدة العلميّة بأسلوب يسهل على المتعلّم فهمه ويعكس التّوجهات التّربويّة الحديثة والّتي ترّكز على المتعلم 
وذلك من تعلّمه المفاهيم والمبادئ العلميّة المرتبطة بعمليات العلم كالمالحظة والتّصنيف والقياس والمقارنة 

والتّنبؤ والتجريب واالستنتاج واالستقراء.

    تّم عرض محتويات الكتاب بطريقة شائقة للمتعلّم، إذ تنوعت بنود عرض المحتوى، من صور وأشكال 
وخرائط مفاهيميّة وأسئلة تعتمد على النّشاط ومهارات التّفكير العلمّي.

   ومّما الشّك فيه أّن انسجامكم وتعاونكم في عملكم في مجموعات سيجعلكم قادرين على اكتساب مهارات 
العمل التّجريبّي اليدوّي واستكشاف المفاهيم والحقائق العلميّة عن طريق الخبرة الحسيّة والمالحظة المباشرة.

يحتوي كتاب علم األحياء واألرض على أربع وحدات:

وحدة النّبات وتتضّمن بعض الوظائف الحيويّة لدى النّبات.	 

وحدة الحيوان وتتناول حياة الاّلفقاريّات وحياة الفقاريّات.	 

وحدة أصل وتطّور الحياة.	 

وحدة التّكيف والّسلوك.	 

نأمل من تكاثف جهود أولياء األمور والمدّرسين وأبنائنا الطاّلب أن يحقّق الكتاب المدرسّي األهداف 
المرسومة والمنشودة له .

ونسأل هللا التّوفيق والنّجاح لنا ولكم لما فيه خير أمتنا وبلدنا الحبيب سورية. 

                                                                                                        المؤلّفون
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1 الدّر�س الأّول

 االمتصاص والّنقل لدى الّنبات

املفاهيم األساسّية

آليةُ امتصاِص الجذِر للماِء من التّربة.	 

آليــةُ انتقــال األمــالِح المعدنيّــة مــن التّربــة 	 
ــذر. ــى الج إل

آليــةُ انتقــاِل النّســِغ النّاقــِص فــي األوعيــة 	 
الخشــبيّة.

• الوبرةُ الماّصة	

• الحلوُل )األسموزيّة(	

• األوعية الخشبيّة 	

• االنتشار	

• النّسُغ النّاقص	

سأتعلّم
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أوالً: االمتصاُص والّنقل

 امتصاُص الماِء واألمالِح المعدنيّة.	 

أتذّكُر وأكمُل:

بمالحظتي التّجربةَ اآلتية أكمل الفراغات اآلتية بالكلمات المناسبة:	 

و2(   1( األنبــوب  فــي  النّبــات  أنَّ  وجــدُت 
 ............................... ـه  ألنَـّ  ...........
..............  )3( األنبــوب  فــي  النّبــات  أّمــا 

فألنّــه..............

عــن 	  زمالئــي  أحــد  مــع  الفــراغ  أكمــْل 
الجــذر: وظائــف 

1- تثبيُت النّباِت في التّربة.

بوســاطة  التّربــة  مــن  المــاء  يمتــّص   –2
منطقــة..................

أقارن إجاباتي مع إجابات زمالئي.	 

الّنشاُط األّول:

األوعيــة  إلــى  التّربــة  مــن  المــاِء  انتقــاُل 
: لخشــبيّة ا

 تجربة 

فــي التّجربــِة الموّضحــة بالّشــكل المجــاور قمْنــا 
ــح  ــز مــن المل ــي التّركي ــن مختلف بفصــل محلولي
بغشــاٍء نصــف نفــوذ )يســمح بمــرور المــاء 
ــذه  ــي ه ــة( ف ــواّد المنحلّ ــرور الم وال يســمح بم

ــن: ــن الّزم ــرةً م ــاه فت ــة، وتركن التّجرب
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أحلّل نتائج التّجربة الّسابقة وأكمل الفراغات اآلتية:

إّن الماَء ينتقُل من وسط عدد جزيئات الماء فيه .........إلى وسٍط يكوُن فيه عدد جزيئات الماء ............... 1

إّن الماَء انتقل من مكاٍن عدُد جزيئاِت الملح  فيه ............... إلى مكاٍن عددُ جزيئات الملح فيه ........... 2

أصبح تركيُز الملح في الفرع B في المرحلة الثّانية ................. من تركيزه في الفرع B  للمرحلة . 3
األولى بسبب ..........................

أربط:

 أقارُن ما تعلّْمُته من الّتجربة الّسابقة مع ما يحدُث في الّنبات وأكمل العبارات اآلتية: �

ينتقــُل المــاُء مــن محلــوِل التّربــِة إلــى الوبــرِة الماّصــة عبــر غشــائها الهيولــّي ألّن نســبة المــاء فــي 
ــرة؛ ألّن .................................. ــن القش ــا م ــاورة له ــة المج ــى الخليّ ــُل إل ــّم ينتق ــة............... ث التّرب
ــة  ــى األوعي ــى يصــل إل ــول حتّ ــى أخــرى بســبب ظاهــرة الحل ــٍة إل ــاُل المــاِء مــن خليّ . وهكــذا يســتمرُّ انتق

ــبيّة. الخش

أّن الماَء انتقل من وسٍط يكوُن فيه عدُد جزيئات الملح قلياًل إلى وسٍط يكوُن فيه 
عدُد جزيئاِت الملِح أكبر.

الحلوِل  ظاهرِة  بفضل  الماّصِة  الوبرِة  إلى  الّتربة  محلول  من  ينتقُل  الماَء  أّن   -
)األسموزّية(.

إلى  مرتفعة  فيه  الماء  ٍنسبُة  الماء من وسط  انتقاُل  يعني   :Osmosis الحلول   -
وسٍط نسبُة الماء فيه أقّل.

تعلّْمُت

تعلّْمُت
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 تجربة 

أقــوُم مــع زمالئــي بالتّجربــة اآلتيــة ونراعــي فيهــا عــدَم مالمســِة محلــول اليــود لليديــن والمالبــس، نضيــُف 
ملعقــةً مــن طحيــِن الــّذرِة إلــى كــوٍب مــن المــاء، نحّركهــا جيـّـداً نحصــل علــى ســائل هالمــّي يماثــُل إلــى حــدٍّ 
مــا طبيعــة سيتوبالســما الخليّــة، ثــّم نســكبُه داخــل كيــٍس مــن الّســلوفان يماثــُل الغشــاَء الخلــويَّ مــن حيــُث 

النّفوذيـّـة، ونضــُع الكيــس فــي كأٍس يحــوي علــى محلــول اليــود:

يت:
وما

معل
ىل 

ف إ
ضي

أ

البشــرة  خاليــا  مــن  خليّــة  هــي  الماّصــة:  الوبــرة 
هيولــّي  غشــاء  بهــا  يحيــط  شــعرة،  هيئــة  علــى  اســتطالت 
كبيــرة. عصاريّــة  فجــوة  علــى  تحتــوي  النّفــوذ،   نصفــّي 
ــأل  ــا م ــم Nollet عندم ــو العال ــول ه ــرة الحل ــظ ظاه ــن الح - إّن أّول م

مثانــة حيــوان بالكحــول ثــّم ألقاهــا فــي المــاء فالحــظ انتباجهــا ثــّم أعــاد 
ــة معكوســة فانكمشــت. ــة بطريق التّجرب

أالحظُ تلّون النّشاء داخل الكيس باللّون األزرق الّداكن؛ ألّن جزيئات اليود انتقلت من...........................

ــُل مــن  ــمَّ تنتق ــرة الماّصــة ث ــى الوب ــة إل ــاء مــن التّرب ــة بالم ــة المنحلّ ــُل بعــُض األمــالح المعدنيّ ــذا تنتق وهك
............... إلــى أخــرى حتّــى تصــل .......................... .

123

الّنشاُط الّثاني: 

إلــى  للمــاء  إضافــةً  النّباتــاُت  تحتــاُج 
عناصــَر معدنيّــٍة )أمــالح معدنيّــة(؛ كــي 
ــالُح  ــذه األم ــة، وه ــا الحيويّ ــوَم بوظائفه تق
تكــون منحلّــةً  فــي المــاء الموجــود فــي 
ــى  ــالح إل ــذه األم ــُل ه ــف تنتق ــة. فكي التّرب

النّبــات؟ داخــل 

يت:
وما

معل
ىل 

ف إ
ضي

أ
هــو  اليــود  محلــول 
الّتــي  الكواشــف  أحــد 
تســتخدم للكشــف عــن  النّشــاء 
)متعــّدد ســكر( فيظهــر لــون 

بوجــود  بنفســجّي  أزرق 
النّشــاء.

انتقاُل األمالح المعدنيّة من التّربة إلى األوعية الخشبيّة في الجذر.
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أّن بعَض األمالح المعدنّية المنحلّة بالماء تنتقل من الّتربة إلى الوبرة الماّصة حّتى 
تصل إلى األوعية الخشبّية ) Xylem Vessels ( بطريقٍة تسّمى االنتشار. 

إلى  مرتفٌع  فيه  تركيزها  وسٍط  من  الماّدُة  فيها  تنتقُل  الّتي  العملّيُة  هي  االنتشاُر: 
مناطَق تركيزها فيه منخفٌض في شروٍط معّينة.

عندما يصل الّنسغ الّناقص )ماء وأمالح معدنّية( إلى األوعية الخشبّية الّناقلة في 
الجذر يبدأ بالّصعود عبرها إلى الّساق واألوراق، يساعده في ذلك قّوُة ضغٍط ُتّطَبُق 

 .) Root Pressure ( من الجذر  تسّمى الّضغُط الجذرّي

تعلّْمُت

تعلّْمُت

ثانياً: انتقال الّنسغ الّناقص.

 تجربة 

قمنــا بقطــِع ســاٍق لنبــاٍت مــزروٍع فــي أصيــص مــن منطقــة فــوق 
ــن  ــاء يخــرج م ــا أّن الم ــالً. وجدن ــا قلي ــّم انتظرن ــة ث ســطح التّرب

الّســاق مــن مــكان القطــع. لمــاذا؟

إّن هــذه الحالــة تشــبهُ إلــى حــّد مــا صعــوَد المــاء عبــر األنابيــِب 
إلــى أعلــى األبنيــِة بدفــٍع مــن آلــة الّضــّخ.

أالحظُ من هذه التّجربة:

أّن النّسَغ النّاقَص ينتقُل من األوعيِة الخشبيِّة في الجذر إلى الّساق واألوراِق بتأثير قّوة الّضغط. 

يت:
وما

معل
ىل 

ف إ
ضي

ــا بعــض أ ــل به ــق أخــرى تنتق ــاك طرائ هن
المــواّد منهــا النّقــل الفّعــال حيــث تنتقــل 
إلــى  تركيــزاً  األقــّل  الوســط  مــن  المــواّدّ 

الوســط األعلــى تركيــزاً بصــرف طاقــة .



11

أّواًل: أكتُب المصطلَح العلميَّ الموافَق لكلٍّ من العبارات اآلتية: �

العبارةالمصطلح العلمّي

انتقــاُل المــاء مــن وســٍط نســبة المــاء فيــه مرتفعــة إلــى وســط نســبة المــاء 
فيــه منخفضــة.

قّوة تطبّق على النّسغ النّاقص تساعد في صعوده باتّجاه الّساق 
واألوراق.

ــى وســط تركيزهــا  ــع إل ــه مرتف ــاُل األمــالح مــن وســط تركيزهــا في انتق
ــه منخفــض. في

محلوُل الماء واألمالح المعدنيّة بعد دخوله الجذر.

خليّــةٌ مــن البشــرة فــي الجــذر اســتطالت لتقــوم بامتصــاص المــاء 
التّربــة. مــن  المعدنيّــة  واألمــالح 

ثانياً: يمّثُل الّشكُل أدناه رسماً تخطيطّياً لخلّية وبرٍة ماّصة وبعض الّطبقات الخلوّية في جذٍر موجوٍد  �
ضمَن تربٍة فيها ماء وبعض األمالح المعدنّية.

المطلوب:

1- تكوُن نسبة الماء أعلى في النّقطة:

       أ-)2(            ب- )3(           ج- )1(           د – )4(

2-  نسبة الماء في النّقطة )2( بعد وصول الماء إليها ستصبُح:

        أ- مساوية لنسبة الماء في النّقطة )3(                       ب أكبَر من نسبة الماء في النّقطة )3( 

                                     ج- أصغَرمن نسبة الماء في النّقطة )3(

ــة قليلــة مــن بعــض  ــة بــدءاً مــن النّقطــة )2( عنــد إضافــة كميّ 3-  كيــَف ســتكوُن حركــة ُ األمــالِح المعدنيّ
األمــالح إلــى التّربــة؟

الّتقويم الّنهائّي
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ثالثاً: لدينا نباتان أحدهما مائّي والّثاني يعيُش على اليابسة أيٌّ منهما يملُك أوباراً ماّصة ؟ ولماذا؟  �

رابعاً: ما مسيُر كّل من الماء واألمالح المعدنّية بدءاً من الّتربة حّتى الوصوِل إلى األوراق؟ �

 وما العوامُل الّتي تساعُد كاّلً منهما للوصول إلى األوراق؟

ورقة عمل:

أبحث في مصادر التّعلّم المتعّددة عّما يأتي:

W  ــارن مــن ــول( وأق ــمندر، الف ــات متنّوعــة )القمــح، البطاطــا، الجــزر، الّش صــور ألشــكال جــذور نبات
ــار الماّصــة.  ــكل واألوب ــث الّش حي

W  إمكانيّــة وجــود نباتــات ال تملــُك أوبــاراً ماّصــة، وكيــف تحصــل هــذه النّباتــات علــى المــاء واألمــالح
ــة؟ المعدنيّ

W :من العوامل الّتي تؤثّر على امتصاص النّبات للماء

           المحتوى المائّي للتربة ، درجة حرارة التّربة ، تهوية التّربة ، نسبة األمالح في التّربة.

W :أبحث في تفسير التّساؤالت اآلتية

يتوقّف امتصاص النّبات للماء من التّربة على قّوة احتفاظ التّربة بالماء.. 1

تلجأ النّباتات في المناطق الباردة إلى إسقاط أوراقها.. 2

النّمو الّضعيف للنّباتات الّتي تنمو في األراضي الطّينيّة الّسوداء شديدة التّماسك.. 3

تؤثّر نسبة األمالح المعدنيّة في التّربة على امتصاص خاليا الجذر للماء.. 4
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2 الدّر�س الّثاين

الّتكيب الّضويّئ

Photosynthesis

املفاهيم األساسّية

• عوامَل التّركيب الّضوئّي.	

• األوعيــة 	 فــي  الكامــِل  النّســِغ  انتقــاِل  آليّــةَ 
)الغـــرباليّة(. اللّحائيّــــة 

• إلــى 	 بالنّســبة  الغازيّــة  المبــادالت  أهميّــة 
والبيئــة. اإلنســان 

• التّركيب الّضوئّي	

• األوعية اللّحائيّة )الغرباليّة( 	

• اليخضور	

سأتعلّم
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عملّيُة الّتكيب الّضويّئ 

   الّنشاط األّول: عوامُل الّتركيِب الّضوئّي.

أتذّكر وأختار: 

الجزَء من الجهاز اإلعاشّي الّذي يقوُم بعمليّة التّركيب الّضوئّي هو :

1- الّساُق والورقة    2- الورقةُ فقط       3 - األجزاُء الخضراء   4 - الجذُر واألوراق

 تجربة 1

الخضــراء  النّباتــات  مــن  نوعيــن  نأخــُذ 
النّبــات األّول أوراقُــهُ كاملــةُ االخضــراِر 
والنّبــاُت الثّانــي أوراقُــهُ غيــُر خضــراء 

أجزائهــا. ببعــض 

بعَد )24 ساعة( نفصل ثالث أوراق من النّبات األّول وورقة من النّبات الثّاني ثّم تُعالُج األوراُق األربعةُ 
كما   هو موّضح في الجدول:

تُوَضُع في حوض يحوي كحوالً 	 
ساخناً لمّدة )10 دقائق للتّخلّص من 

الماّدة الخضراء )اليخضور( علماً أننا 
نستطيع ُ تسخيَن الكحوِل بوضعِه في 

وعاٍء يحوي ماًء يغلي.

تُْغَسُل األوراق ُوتوضُع في حوٍض فيه 	 
محلوُل ماِء اليود لمّدة نصِف ساعٍة 
فنحصُل على النّتائِج الموّضحة في 

الجدول اآلتي:

لماذا تُعدُّ النّباتات الخضراء كائنات ذاتيّة التّغذية؟	 

ما المبادالُت الغازيّة بين النّبات األخضر والوسط الخارجّي؟ 	 

ما أهميّة ُهذه المبادالت بالنّسبة إلى اإلنسان والبيئة؟	 
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أالحظ من التّجربة أّن:

الورقــةَ األولــى تلّونــت بلــون أزرَق بنفســجّي بشــكل كامــل؛ ألّن ............................................... 1
............................................................................................................................

ــريِط . 2 ــى بالّش ــزُء المغطّ ــا الج ــجّي أّم ــوٍن أزرَق بنفس ــى بل ــُر المغطّ ــزُء غي ــّوَن الج ــة تل ــةَ الثّاني الورق
.............................................................................................. ألنّ  يتلــّونْ  فلــم  األســوِد 

الورقةَ الثّالثةَ لم تتلّوْن باللّوِن األزرِق؛ ألّن ..................................................................... 3

الورقة الّرابعة تلّون الجزء األخضر فقط؛ ألن ................................................................ 4

أالحظ التّجربة المجاورة وأجيب:

أنبــوِب  فــي  المــاِء  انخفــاَض كميّــِة 
ــوء  ــّرض للّض ــم )1( المع ــاز رق الجه
أكثــر مّمــا هــو فــي الجهــاِز الثّانــي 
ــَك  ــِر المعــّرِض للّضــوء ويعــوُد ذل غي
....................................... إلــى 
..............................................

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

 تجربة 

نأخــُذ فرعــاً صغيــراً أخضــَر مــن نبــاِت األيلوديــا )نبــات مائــّي( 
أو أيِّ نبــاٍت مائــيٍّ آخــَر ونضُعــهُ فــي حــوٍض يحــوي بيكربونــات 
الّصوديــوم ثــّم نضــُع فوقَــهُ قمعــاً ونضــُع فــوق فوهــة القمــِع مــن 

األعلــى أنبــوب اختبــاٍر منّكــٍس ونعــّرُض النّبــات للّضــوء.

أالحظ:
بعــَد مــّدٍة مــن الّزمــن نرفــُع األنبــوَب الموجــوَد فــوق القمــع 

ونقــّرُب منــه عــوَد ثقــاٍب مشــتعل. 

  الّنشاُط الّثّاني: نواتُج عملّيِة الّتركيِب الّضوئّي.
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أستنتُج من التّجربِة أّن:

انطالَق فقاعاٍت غازيٍّة في األنبوِب مصدُرها ...........................................	 

هذه الفقاعاُت تدل ّعلى انطالِق غاِز .....................................................	 

الّدليُل هو .....................................................................................	 

غذاَءها  وترّكب  الّضوئّي  الّتركيب  بعملّية  الخضراُء  الّنباتاُت  تقوُم  أّواًل: 
الّطاقَة  تحّوُل  فهي  الّتغذيِة  ذاتّيَة  الّنباتاُت  هذِه  تسّمى  لذلك  بنفسها  )الّسّكرّيات( 
وتحتاُج  تنتُجها  الّتي  العضوّية  الماّدة  ُتختَزُن ضمن  كيميائّيٍة  طاقٍة  إلى  الّضوئّية 

للقيام بذلك إلى: 

1 - الّضوِء كمصدٍر للّطاقة  2- اليخضور )الكلوروفيل( 3 -  غاز ثنانّي أوكسيد 
الكربون 4 - الماء 

ثانياً: ينتُج عن عملّية الّتركيب الّضوئّي في الّنباتات الخضراء:
1- غاُز األكسجين .     

2- مواّد عضويّة )سّكر العنب( 

   ثالثا: يمكُن التّعبيُر عن ذلك بالمعادلة اآلتية:

رابعاً: يختزن النّبات سّكر العنب على شكل نشاء.

تعلّْمُت

ماذا أتوقُّع أْن يحدَث إذا قّل عدُد النّباتات على سطح األرض

أحاوُر زمالئي حوَل اقتراح طرائق للحفاظ ِعلى الغطاِء النّباتّي.



17

الّنشاُط الّثالث: انتقاُل الّنسغ الكامل )الّسّكريات( عنَد الّنباتات.

ما مصيُر الّسّكريات الّتي ينتُجها النّباُت بعمليّة التّركيب الّضوئّي؟	 

 تجربة 

 نقــوُم بتقشــير حلقــة مــن ســاق نبــات مــا بحيــُث يشــمل التّقشــيُر القشــرةَ واألوعيــة الغرباليّــة                          	 
) Sieve Tubes(. ثــّم ننــزع األوراَق الموجــودة تحــت منطقــة التّقشــير، ونتــرُك األوراَق الموجــودة 

ــور. ــِة بالّص ــِة المبيّن ــى النّتيج ــل عل ــهر. فنحص ــّدة أش ــاَت ع ــرُك النّب ــا، ونت فوقَه

أالحظُ التّجربة ثّم أحلُِّل وأستنتج وأكمُل الفراغات اآلتية: 

تشّكُل انتفاخ غنّي بالمواّد الغذائيّة فوَق منطقِة التّقشيِر؛ ألّن ................................................ 1

عدُم تشّكل انتفاخ تحت منطقة التّقشير؛ ألّن .................................................................... 2

 تباطٌؤ في نموِّ الجذِر؛ ألّن ......................................................................................... 3

من مالحظتي للّشكل المجاور أجُد أّن:

اللـّـوَن األزرَق يــدلُّ علــى حركــةِ النّســِغ النّاقــِص واللّوَن 
األحمــر يــدلُّ علــى حركــة النّســِغ الكامِل  

فالنّســُغ الناّقــُص ينتقــُل مــن .......................    حتـّـى 
يصــل إلــى .......................

إلــى . 1  ................. مــن  ينتقــل  الكامــُل  النّســُغ 
.............  عبــر األوعيــة ..............حتّــى يصــل 

............................ إلــى 
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الظّاهــرةُ الّتــي تســاعُد علــى انتقــاِل النّســِغ الكامــِل مــن الورقــِة حيــُث يكــوُن تركيــُز الّســّكرياِت عــاٍل . 2
ــاِت حيــُث يكــوُن تركيــُز الّســكرياِت أقــّل هــي ................... إلــى باقــي أجــزاِء النّب

ــاِت  )الجــزر- ســاق قصــب الّســّكر – تفّاحــة - مــوز(؛ ألّن . 3    أفّســُر الطّعــَم الحلــَو لبعــِض أجــزاِء النّب
النّســَغ الكامــَل ............................................................. 

أماكن 	  تنتقُل من  )الّسّكرّيات(  وأهّمها  األخضُر  الّنباُت  ينتُجها  الّتي  المواّد  أّن 
يحتاجه  ما  الّنبات  منها  يأخُذ  إذ  الّنبات  أجزاء  باقي  إلى  )كــاألوراق(  صنِعها 

لعملّياته الحيوّية ويخّزُن الباقي منها في أجزاء منه تختلُف حسِب نوعِه.

نسّمي محلول )الّنسغ الناقص والّسّكرّيات الّناتجة عن عملّية الّتركيب الّضوئّي( 	 
بالّنسغ الكامل والّذي ينتقل بوساطة األوعية اللّحائّية )الغربالّية(.

تعلّْمُت
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الّتقويم النهائّي

أّواًل: واحد مّما يأتي ال ينتمي إلى المجموعة مع توضيِح الّسبب. �
)ماء – غاز ثنائّي أكسيد الكربون – يخضور – غاز األكسجين - ضوء(. 1

)نشاء – سّكر – غاز ثنائّي أكسيد الكربون – غاز األكسجين(. 2

ثانياً: أختار اإلجابَة الّصحيحَة في كلٍّ مّما يأتي: �
أوعيةٌ دقيقة متخّصصةٌ لنقل النّسغ الكامل: . 1

)خشبيّة – غرباليّة -  غرباليّة وخشبيّة – أوبار ماّصة(

ماّدةٌ في الورقة النّباتيّة تساعُد على امتصاص ضوء الّشمس:. 2

 )اليخضور – النّشاء – األّكسجين – الماء(

الغطاُء النّباتّي يزيد من نسبة غاز: . 3

)األكسجين – الهيدروجين – ثنانّي أكسيد الكربون – أحادي أكسيد الكربون(

الكائُن الّذي يرّكب غذاءه بنفسه هو: . 4

)اإلنساُن – الحيواُن – الفطُر – النّباُت األخضر(

ــة – . 5 ــة – كيميائيّ ــة )حراريّ ــى طاق ــا إل ــوء وتحّولُه ــن الّض ــة م ــى الطّاق ــاُت عل ــُل النّبات تحص
ــة( ــة – كهربائيّ حركيّ

ــود . 6 ــول الي ــَد وضــِع محل ــى األزرق بع ــا إل ــي يتحــّول لونه ــة الّت ــكِل المجــاوِر: الورق ــي الّش ف
ــم 2(. ــم 1 – رق ــةُ )رق ــا هــي الورق عليه

ثالثاً: أراد المزارع فارس زيادة وفرة محصوله لنبات الفريز. �

   من معلوماتي عن عمليّة ِ التّركيب الّضوئيِّ أحاوُل تقديَم بعِض النّصائح له لتحقيق ذلك. 
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رابعاً: أكمُل الفراغات الموجودَة على الّشكل اآلتي.  �

خامساً: أتعاون مع أحِد زمالئي في إعداِد تقريٍر يتضّمُن معلوماٍت عن الحاالت اآلتية مدّعماً رأيي باألدلة  �
العلمّية :

الحلوُل المقترحةُ لتحقيق نموِّ أفضَل في الّزراعة المحميِّة )البيوُت البالستيكيّةُ(.. 1

آثاُر بناِء المصانِع والمعامَل قرَب التّجمعات الّسكنيّة.. 2

إمكانيّةُ قيام النّباِت األخضِر بتركيِب مواّد أخرى غيِر الّسّكريّات.. 3

حلٌّ لمشكلة التّصّحر.. 4

حّل لمشكلة إزالة الغطاء النّباتّي.. 5

ثّم أعرضهم على زمالئي ومدّرسي وأضعها في مجلّة الحائط في المدرسة.
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3 الدّر�س الّثالث

الّتنّفس واإلطراح لدى الّنبات

املفاهيم األساسّية

• عمليّةَ التّنفِّس لدى النّبات.	

• عمليِّة النّتِح.	

• عمليّةَ اإلدماِع.	

• المساّم	

• النّتُح	

• اإلدماُع	

• التنفس	

سأتعلّم
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ــس. 	  ــّي والتّنفّ ــة منهــا التّركيــب الّضوئ ــات حيويّ ــات الخضــر بعمليّ تقــوم النّبات
ــة بينهــا وبيــن الوســط الخارجــّي. ويحــدث خاللهمــا مبــادالت غازيّ

من أين تدخل هذه الغازات إلى داخل النّبات؟ ومن أين تخرج منه؟ 	 

مــا مصــدر المــاء الّــذي نشــاهده فــي الّصبــاح الباكــر علــى ســطح أوراق 	 
النّباتــات؟

ما أهّميّة هذه العمليّات بالنّسبة لحياة الكائنات األخرى وللبيئة؟ 	 

الّنشاُط األّول: الّتنّفُس َلدى األجزاِء الخضِر من الّنبات.

أتذّكُر وأُْكِمُل:

عندما أتنفُّس آخُذ غاَز ....................... وأطرُح غاَز .....................

يت:
وما

معل
ىل 

ف إ
ضي

أ
رائق الكلس )هيدروكسيد الكالسيوم(

Ca(OH)2 يستخدم للكشف عن غاز ثنانّي 

أكسيد الكربون إذ يتعّكررائق الكلس نتيجة 
التّفاعل مع غاز ثنائّي أكسيد الكربون .
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أالحظُ من التّجربة وأجيب عن األسئلة اآلتية:
تغيّــُر حجــِم الهــواِء الموجــوِد فــي النّاقــوِس . 1

فــي المرحلــة رقــم 2 . لمــاذا؟

ُر رائِق الكلس داخَل النّاقوِس. لماذا؟ . 2 تعكُّ

داخــَل . 3 الكلــِس  رائــِق  مســتوى  ارتفــاُع   
لمــاذا؟ النّاقــوِس. 

إنَّ حجــَم رائــِق الكلــِس المرتفــِع بالنّســبة . 4
إلــى حجــِم الهــواِء داخــل النّاقــوِس هــو   الـــ 

1/5. أفّســر ذلــك ....................

الّســابقِة . 5 التّجربــِة  خطــوات  كّرْرنــا  إذا 
......................... علــى  نحصــُل  المجــاور  الّشــكل  فــي  كمــا  منتشــة  فــوٍل  بــذوِر  باســتخداِم 

      أنَّ النّباَت األخضَر يقوم بعمليّة التنُّفّس إذ يأخذ غاَز األوكسجين ويطرح غاز 
ثنائّي أكسيد الكربون.

تعلّْمُت

 تجربة 

 أضــع نباتــاً أخضــَر فــي أنبــوب اختبــاٍر يحــوي مــاء ثــّم نثّبــُت األنبــوب فــي وســط حــوٍض يحــوي رائَق 	 
الكلــِس ونضــُع فــوق األنبــوب ناقوســاً وأغطّيــه بــورق عاتــم لمنــع وصــول الّضــوء ونترُكــهُ لســاعات 

. ة عّد
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بناًء على ما تعلّمته سابقاً ما أهميّةُ زراعِة األشجاِر والنّباتات في حدائق وشوارِع المدينة واألماكِن 
المزدحمة؟

ُس َلدى األجزاِء الّنباتّيِة غيِر الخضراء.   الّنشاُط الّثاني: الّتنفّّ
التّنفُُّس لَدى البذوِر الُمْنتَشة

 تجربة 

 آخُذ بذوَر فوٍل منتشٍة وأضُعها فوَق قطعِة قطٍن مبلٍّل بالماء ثّم أضُعهما في أنبوٍب وأضُع في األنبوِب 
ميزاَن حرارة وأكّرر خطواِت التّجربِة الّسابقة.

أالحظ ُِمْن التّجربِة الّسابقة وأجيُب عن السؤال اآلتي: 
إنَّ رائَق الكلِس قد تعّكَر وارتفعت درجة الحرارة حسب ما يدّل عليه الميزان .

أفّسُر ذلك...............................................

تأثير الحروب على الهواء:

في  تستخدم  أصبحت  اّلتي  والمتطّورة  الحديثة  االبتكارات  إّن 
باإلنسان  المحيط  الهواء  على  مباشرًا  تأثيرًا  تؤّثر  الحروب 

والحيوان والّنبات.
الّرئة  في  وأمراض  التّنّفس  في  بضيق  اإلنسان  ُيصاب  وقد 
والقلب واألمراض الّسرطانّية والجلدّية. وكذلك تسّبب خدرًا كبيرًا 
نقص  تسّبب  كما  للهواء،  تحتاج  ألّنها  والّنباتات؛  للحيوانات 
طبقة األوزون المحيطة بالغالف الجوّي لألرض، هذه الّطبقة 
التي قد  الّضاّرة  اّلتي تعمل على حماية اإلنسان من األّشعة 

تصل إلى سطح األرض.
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 تجربة 1

اإلطراُح يف النبات

الّنشاُط األّول: الّنتُح َلدى الّنباتات:

نضُع كيساً شفّافّاً فوَق غصن مورٍق لنباٍت أخَضر. ونضُع كيساً شفّافاً آخر فوق غصٍن منزوع األوراِق 
للنّبات األخضِر نفِسه. وننتظُر بعَض الوقِت.

تمتــصُّ معظــُم النّباتــات الخضــراء المــاء الّضــروريَّ لحياتهــا مــن التّربــِة عــن 	 
طريــق الجــذر. 

فما مصيُر الماِء الّزائد عن حاجِة هذه النّباتات؟	 

عندما تمرُّ ضمَن غابٍة تشعُر برطوبٍة في الجوِّ .ما سبُب هذِه الّرطوبة؟	 
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من مالحظتي التّجربةَ أكمُل الفراغات مع أحد زمالئي:    

تشــّكُل قطــراٍت مــن المــاِء علــى جوانــِب الكيــِس الموجــود فــوق الغصــن المــورِق ألّن . 1
.............................

عدُم تشّكِل قطراٍت من الماِء على جوانِب الكيِس الموجود فوَق الغصن المنزوعِ األوراق؛ ألّن. 2

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

ماذا علينا أْن نفعَل لتبقى غاباتُنا جميلةً وبيئتُنا نظيفةً؟ 	 

ما رأيُك بمشروِع التّشجيِر الّذي يقوم ُبه بلدنا سوريّة؟	 

إّن هذا الجّو اللّطيَف الّذي نشعر 
به عندما نذهُب إلى جباِل وغابات 

ساحلنا الّسوريِّ الجميِل يعوُد بمعظِمه 
لعمليِّة النّتِح الّتي تقوُم بها األشجاُر 

والنّباتات. يت:
وما

معل
ىل 

ف إ
ضي

أ
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 تجربٌة 2

دراسٌة مجهرّية

المهّمةالعمل األدوات

لنبــات . 1 خضــراُء  ورقــةٌ 
الّســلق.

صفيحةٌ زجاجيّة - ساترة.. 2
مجهر ضوئّي.. 3

الّســلِق  ورقــِة  بشــرةَ  ننــزُع 
الّصفيحــة  علــى  ونضُعهــا 
ونغطّيهــا بالّســاترِة ثــم نضُعهــا 
ــا  ــِر ونثبّتُه ــِة المجه ــى منّص عل

صحيــٍح بشــكٍل 
أنتبه إلى:

الهــدوِء فــي أثنــاء التّعامل . 1
ــاترة  ــريحِة والّس ــع الّش م
لتجنـّـب كســرها )لضمــان 

الّســالمة(
وتثبيتُها . 2 الشريحِة  وضُع 

بشكل جيّد على المنّصة. 

تشــاهد فتحــات مــاذا تســّمى . 1
هــذه الفتحــاُت؟

الفتحات . 2 هذه  إحدى  أرسُم 
المناسبة  المسّمياِت  وأضُع 
بالّشكِل  مستعيناً  الّرسِم  على 

التّوضيحّي.

النتيجة: المتوقَُّع 
أْن أحصَل عليها.
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من مشاهدتي لبشرة ورقة الّسلق بالمجهر أكمل الفراغات مع أحد زمالئي: 

يخــرُج المــاُء الّزائــُد عــن حاجِة النّباِت على شــكِل بخاٍر مــن ...................تســّمى ......................  . 1
بعمليـّـة تســّمى النّتح.

يتمُّ من هذه المساّم دخوُل وخروُج غاز......................و......................... 2

م هو ............. 3 عدُد الخاليا الّتي يتشّكُل منها السُّ

ثّم أقارن إجاباتي مع زمالئي.

يت:
وما

معل
ىل 

ف إ
ضي

أ

توجُد المساّم

ــض . 1 ــدى بعـ ــط لـ ــة فقـ ــفلّي للورقـ ــطح الّسـ ــى الّسـ علـ
النّباتـــات.

ــة لكــن عددهــا . 2 ــفلّي للورق ــوّي والّس ــن العل ــى الوجهي عل
علــى الوجــه الّســفليّ أكثــرُ منهــا علــى الوجــه اآلخــر.

 النّتــُح  ) Transpiration( هــو طــرُح كميـّـٍة مــن المــاِء الّزائــِد علــى شــكل . 1
ِبخــاٍر مــن النّبــات عبــَر مســاماِت األوراق.

المســاّم )Stomota( : هــي فتحــاٌت توجــُد فــي أوراِق النّبــاِت وهــي تفتــُح فــي . 2
الّضــوِء وتنغلــُق فــي الظـّـالِم. ويختلــُف عدُدهــا حســِب نــوِع النّبــات.

تعلّْمُت

الّنشاُط الّثاني: اإلدماُع )Guitation( َلدى الّنبات
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يت:
وما

معل
ىل 

ف إ
ضي

أ

إّن تساقطَ األوراق يساعُد النّباَت على التّخلّص 
من جزء كبير مَن المواّد الّساّمة ومن األمالح 
الّزائدة لديه إذ يجمعها في فجوات هذه األوراق  
المتساقطة. كذلك الّزيوت العطريّة الطيّارة واللّبن 

النّباتي مواّد تطرحها بعض النّباتات.

ِمْن مالحظتي للّصور الّسابقة أعاوُن زمالئي في اختيار اإلجابة َالمناسبةَ لكلِّ سؤال في الجدول 	 
اآلتي،  وأسّجُل في دفتري.

اإلجاباُت الُمحتملَةالّسؤال

 ِمْن أيَن يخرُج هذا الماء ؟

المسامُّ. 1

 زيادة الّرطوبة في الجّو.. 2

اإلدماع. 3

طرح الماء الّزائد عن حاجة النّبات.. 4

مــن فتحــاٍت خاّصــٍة موجــودة فــي حــوافِّ األوراق )المســاّم . 5
المائيّــة(. 

خــروُج هــذِه القطــراِت فــي أثنــاء اللّيــِل وفــي ســاعاِت الّصبــاح . 6
الباكر.

متى يخرُج هذا الماء؟

ما سبُب خروِج الماِء من هذه 
األوراق؟

ما فائدة هذه العمليّة  بالنّسبة 
إلى البيئة ؟

 ماذا تسّمى هذِه الظّاهرةُ؟
 )طــرح المــاء الزائــد علــى 

شــكل ســائل(

أقارن إجاباتي مع إجابة اثنين من زمالئي في الّصّف. 	 

هل تتّفق إجابتي مع إجابات زمالئي؟ إن لم يكن كذلك أوّضح سبب االختالف.	 

هل من فائدة لتساقط أوراق النّباتات؟	 
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أحاوُر زمالئي في:

إمكانيِّة وجوِد طرائق إطراحيّة أخرى لدى النّبات.. 1

أهميّة عمليِّة اإلطراِح النّباتّي بالنّسبة إلى البيئة.. 2

ــيِد  ــّي أكس ــاز ثنائ ــَد وغ ــاء الّزائ ــرح ُالم ــراح ِإذ يط ــِة اإلط ــاُت بعمليّ ــوُم النّب    يق
الكربــون وغــاَز األوكســجين عــن طريــق المســاماِت الموجــودة فــي األوراِق 

واألغصــاِن الفتيّــِة الخضــر.

تعلّْمُت

الّنشاط الثالث:
أال حظ الجدول اآلتي: ما نوُع التّأثيِر الّذي يحدثُهُ كّل من العوامِل اآلتيِة على عمليّة النّتح )زيادة 	 

– نقصان(؟

التّأثيرالعامل

قلّةُ عدد المسامات في الورقة

تساقطُ األوراِق في الّشتاء

وجوُد طبقٍة شمعيّة ٍمغطيٍّة لخاليا بشرِة الورقة )كما في الملفوف والنّخيل(

ارتفاُع معّدل الّرطوبة في التّربة

تحّوُل األوراِق إلى أشواٍك

تقلُّل النّتَحالتفاف ُاألوراِق على نفِسها 

بقاُء األوراِق على النّباِت بشكٍل دائم ٍ)نباتاٌت دائمةُ الخضرِة(
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الّنشاُط الرابع: 

أوالً: أالحظ الّشكَل اآلتي وأجيُب عن األسئلة اآلتية: �

ما العمليّاُت الحيويّةُ الّتي يقوُم بها النّباُت في كلٍّ من الّشكلين؟. 1

َضْع اسَم الغاِز المناسب مقابَل كّل سهم مْن األسهِم الموجودِة في الّشكلين )1-2(. 2

في أّي عمليٍّة يتّم اختزاُن الطّاقة؟ تحريُر الطاّقة؟. 3

ما العمليّةُ الّتي يقوُم بها النّباُت األخضُر والّضروريّةُ لحياِة الكائناِت األخرى؟. 4

ثانياً: سالٌم وسارُة زميالن قّررا أن يختبَر كّل منهما اآلخر في كتابِة خصائص كلٍّ من عملّية الّتركيب  �
الّضوئّي والّتنّفس بحيث كلّف سالٌم بكتابِة خصائِص عملّية الّتركيب الّضوئّي وسارُة بخصائِص عملّية 

الّتنّفس.

 أعاوُن زميلي في  تدوين ما نتوقُّع أن يكتبُه كلٌّ منهما من خصائِص في الجدول اآلتي.

عمليّة التّنفّسعمليّة التّركيب الّضوئّيالعنصر 

مكاُن الحدوِث

الّضوء

اليخضور

المواّد الالّزمة 

زمُن الحدوث ) ليل – نهار (

 الطّاقة )تحرير- إنتاج (

غاُز األكسجين ) إنتاج – استهالك(
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أّواًل: أختاُر اإلجابَة الّصحيحَة لكلٍّ مّما يأتي: �
الغاُز النّاتُج عن عمليّة التّنفّس هو: . 1

أ-  األوكسجين      ب- ثنانّي أكسيد الكربون     ج - الهيدروجين         د– أحادّي أكسيد الكربون

تبادُل الغازاِت في خاليا الورقة النّباتيّة يتّم في أثناء:. 2

    أ- الّضوء فقط         ب – الظاّلم فقط           ج – الّضوء والظاّلم    د– الّصباح الباكر فقط

العمليّــةُ الحيويّــةُ الّتــي يقــوم فيهــا النّبــاُت وتكــوُن مســتمّرة ًمــع عمليّــة التّركيــِب الّضوئــّي وتزّوُدهــا . 3
بغــاز ثنائــّي أكســيد الكربــون هــي :

أ النّتح                  ب- اإلدماع                 ج -  التّنفّس                  د– االمتصاص.	-

ثانياً: أمأُل الفراغات اآلتية بالمفاهيم المناسبة: �

ــاح . 1 ــي الّصب ــائل تســّمى..................من.............. ف ــة س ــى هيئ ــاء عل ــات للم ــرةُ طــرح النّب ظاه
الباكــر.

طرُح النّبات للماء على هيئة ..................... تسّمى ظاهرة النّتح .. 2

ثالثاً: أدلُّ على كّل العبارات الّتي تبّيُن فوائَد الّنتِح واإلدماع. �

يحمي النّباَت من الحّر الّشديد.. 1

يزيُد من تخزين الماء في الثّمار.. 2

يعيُد قسماً من الماء إلى الجّو فيزيد من رطوبته.. 3

يساعُد على امتصاص النّبات للمواّد المنحلّة من التّربة.. 4

زيادة هطول األمطار.. 5

التقويم النهائي
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رابعاً: أكمُل جدول المقارنِة با لكلمات المناسبة؟ �

اإلدماُعالنّتُح وجهُ المقارنِة

معظمها على الّسطِح الّسفلّي

هيئةُ الماِء المطروِح

مفتوحة ٌدائماً

خامساً: أصّمُم بالّتعاون مع أحد زمالئي تجربًة تبّيُن تنّفَس الجذوِر الّنباتّيِة بالرجوع إلى مصادر الّتعلّم. �

سادساً: أبحُث بالّتعاون مع أحد زمالئي في:   �

إمكانيِّة وجود نباتات أوراقُها ال تحوي مساماٍت.. 1

ما الّذي يمكُن أن يحدث للنّبات إذا تعّرَضْت األرض لحالة جفاف لمّدة طويلة؟. 2

   وما أثر ذلك في الكائناِت األخرى؟
ثّم أعرض النتائج أمام زمالئي ومدّرسي وأضعها في المجلة الجداريّة في المدرسة.
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أواًل: أختاُر اإلجابَة الّصحيحَة في كلٍّ مّما يأتي: �

1 - القّوةُ الّتي تساعُد على صعوِد النّسِغ النّاقِص في النباِت هي: 

   )الجاذبيّة األرضيّة -  الّضغط الجوّي – الّضغط الجذرّي – الّضغط الجوّي و الّضغط  الجذرّي(

2  - يكوُن انتقاُل الماء من التّربة إلى الجذر في النبات أسرَع عندما تكوُن: 

   )نســبته فــي التّربــة أعلــى مــن نســبته فــي الوبــرة الماّصــة - نســبته فــي الوبــرة أعلــى مــن نســبته فــي  
التّربــة - نســبته فــي التّربــة مســاويةً لنســبته فــي الوبــرة الماّصــة – ينتقــُل مهمــا كانــت نســبته فــي التّربــة 

والوبــرة الماّصــة (      

3 - عمليّة خروج الماء الّزائد من النبات تسّمى: 

             )النّتح – اإلدماع – النّتح واإلدماع - التّنفّس والنّتح (

4 - تزداُد عمليّةُ النتح في: ) الجو البارد – الحاّر – المعتدل – مهما كانت حرارة الجو ( 

5 - تحدُث عمليةُ التّنفِّس لدى النبات في:

             ) اللّيل والنّهار – اللّيل فقط – النّهار فقط – الّصباح الباكر فقط(

ثانياً: أكتب رقم المصطلح العلمّي المناسب لكّل من العبارات اآلتية:  �

المصطلح العلمّيالعبارةالرقم

1 - الّنتُحتنقلُ الّنسَغ الكاملَ إلى أجزاء الّنبات جميعها.
2 - مساّم

3 - الّسّكرّيات
4 - أوعية غربالّية
5 - تحريُر الّطاقة

6 - األوراق
7 - ثنائّي أكسيد الكربون

8 - أوعية خشبّية
9 - الّتنّفس

10 -  وبرةٌ ماّصٌة
11 - مساّم مائّية

12 - اإلدماع

تنقل الماء واألمالح المعدنّية من الجذر إلى الّساق

أحد نواتج عملّية الّتركيب الّضوئّي
يخرُج من خاللها الماء على شكل قطراٍت

تنقلُ الماَء واالمالَح المعدنّية من الّتربِة إلى الجذِر

غاٌز يعتبُر المّكوُن األساسّي للّسّكرّيات
يخرُج من خاللها الماُء على شكِل بخاٍر

أحُد نواتج عملّية الّتنّفس
عملّية يدخل فيها غاز األكسجين مع الّسّكرّيات

خروُج الماء من الّنباتات على شكِل قطراٍت

خروُج الماِء من الّنباتاِت على شكل ِبخاٍر.

أسئلُة تقويم الوحدة 
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ثالثاً:  زرُع نباِت القرِع في بيتين من البالستيك )زراعٌة محمّيٌة(. يخضع البيُت البالستيكّي األّول في  �
فترة الّتجربِة لإلضاءة 24 ساعة في اليوم بينما يخضُع البيُت البالستيكيِّ الّثاني لإلضاءة 15 ساعًة 

في اليوم و تبقى العوامُل األخرى متشابهًة بالّنسبِة للّزراعتين) الحرارة ،الماء ،األمالح المعدنّية (.

ماذا تتوّقُع أّن تكوَن النتيجُة بالنّسبة لنموِّ النّبات في كلٍّ من الحالتين وكميُّة الماّدة العضويّة المتكّونة وكميُّة 
الّطاقِة المختزنِة في كلِّ حالة؟

رابعاً: إذا رمْزنا لكلِّ عمليِة من العملّيات  �
الّنباُت االخضُر  فيها  يقوُم  الّتي  الحيوّية 

وفق ما يأتي: 
A- تنفّس    S- تركيب ضوئّي 

G -  إدماع   

أكتب على الّشكل األحرف المعبّرة عن 
العمليّات الّتي تتمُّ في كلِّ فترٍة من الفتراِت 

الزمنيّة المحدَّدة عليه.

خامساً: أكمْل جدول المقارنة اآلتية بالكلمات المناسبة: �

المساماُت المائّيةالمساماتوجه المقارنة
مفتوحٌة دائماً

مكان الوجود في الورقة
بشكِل بخار

ماذا تتوقّع أْن يحدَث إذا استهلك النّباُت كميّةً من األكسجيِن في عمليّة التّنفّس أكثَر من الكميِّة التي  
؟ ينتُجها في عمليِّة التركيِب الّضوئيِّ
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سادساً: أدرس الّشكل اآلتي وأجيب عن األسئلة اآلتية:  �

1 - أضُع مقابَل األرقام الموجودة على الّشكلين المسّمى المناسَب، بما يتناسُب مع نوِع العمليّة الحيويّة 
في 1 و 2 ؟

2 - في أيِّ شكل يتمُّ إنتاُج المكّوِن رقم )4 النشاء(؟ وفي أيِّ شكل يتمُّ استهالُكهُ؟ ولماذا؟

3 - أشرُح كيف يتمُّ الكشُف عن الغازاِت الّتي يطلقُها النّباُت خالَل عملياتِه الحيويِّة )تركيب ضوئّي – 
تنفّس(؟

لنبات  � تخطيّطياً  رسماً  الّشكل  يمّثُل  سابعاً: 
الّتي  الّنقاِط  من  مجموعٌة  فيه  تظهُر  زهريٍّ 
فيها  تتمُّ  الّنبات  تعّبُر عن مناطق محّددة في 

عملياٌت حيوّيٌة مختلفٌة. 

أختاُر رمَز النّقطِة الّتي تتحقُّق فيها كّل من 
العمليّاِت الموّضحة في الّشكل وأسّجلها مكمالً 

الجدول اآلتي : 
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 الرمزالعملية

1-  ال يمكــُن الحصــولُ علــى المنتــِج النهائــيِّ لهــذِه العملّيــِة إال بعــَد وصــوِل المــاِء 
إلــى الخاليــا اّلتــي تحــوي عضّيــًة خاّصــة.

2- تتــّم هــذه العملّيــُة باتجــاٍه واحــد فقــط ضمــَن أنســجِة نقــٍل متخّصصــٍة وبتوّقفِهــا 
Dيعــوُد بالّضــرر علــى أجــزاء الّنبــات كّلهــا ويــؤّدي إلــى موتــه.

3-  تعتمــُد الوظيفــُة فــي هــذا الموقــِع علــى مــروِر المــاِء باتجــاٍه واحــد مــع تحّولــِه 
مــن الحالــة الّســائلِة إلــى الحالــة البخارّيِة.  

4-عملّيــة يتــّم فيهــا نقــل الّنســغ الكامــل إلــى الجــذور وباقــي أجــزاء الّنبــات حســب 
حاجتها.

5- تعتمــُد الوظيفــُة األساســّيُة فــي هــذا الجــزِء علــى عمليتــي الحلــوِل ، والّنقــِل 
الفّعــال .

ثامناً: أدرس الّتجربة اآلتية وأجيب عن األسئلة اآلتية:  �

ما الغرُض األساسيُّ من هذه التّجربة ؟. 1

ما ذا تتوقُّع أن يحدَث لو قْمنا بنزِع عدٍد من أراق النّباِت مفّسراً ذلك ؟ . 2
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زراعة نبات طبّي ونبات زينة.  عنواُن المشروع : 

أهداُف المشروع 
ــة 	  ــات الطبيّ ــا بعــض النّبات ــش فيه ــي تعي ــروف الّت ــات والظّ ــُد البيئ تحدي

ــات.  ــذه النّبات ــة أســماء ه ــِة ومعرف ــاِت الّزين ونبات

المهاراُت التي ينميّها 
المشروَع

معرفةُ أسماِء النّباتاِت. 	 
يبني المتعلّم رأيهُ في هذه النّباتات وفوائَدها على اإلنسان والبيئة.	 
ينّمــي المتعلّــم االتجــاه اإليجابــيَّ حــوَل االهتمــاِم بالنّباتــات وطــرق 	 

زراعتهــا ومجــال االســتفادة منهــا.
تنميةُ روَح العمِل الجماعّي والّرقي بالتّذوِق الجماليِّ للنّبات .	 
البحُث في مصادر التعلّم المختلفِة اإللكترونيّة والورقيّة.	 

اإلعداُد والتخطّيطُ للمشروع

تحديُد مستلزماِت 
المشروع

للمتعلّمين حريةُ االختيار من أدوات متاحٍة لهم 
) أصيص – تربةٌ مناسبة – نباُت طبّيٌّ – نبات زينة (

توزيُع المهامِّ ضمَن 
المجموعة

يختاُر كّل طالب نوعاً من النّباتاِت الطّبّيّة وآخَر من نباتاِت الّزينة.

وضُع المخطّط التنفيذّي للمشروِع

 مراحل تنفيُذ المشروِع 

تحديــُد المتعلّميــن الراغبيــن باالشــتراِك بالمشــروع ِ وتوزيُعهــم فــي 	 
مجموعــاٍت. 

البحُث عن النّباتات المختارِة والّتي تتوافر في بيئة الطّالب المحليّة.	 

تحديــُد الظّــروِف المناســبِة ) تربــة – ضــوء – مــاء ومــواد غذائيــة 	 
ــات. ــكلِّ نب ــا ل ــب توافره ــي يج ــِة ( والّت ــى التّرب ــاف إل تض

يختــاُر كّل طالــٍب مــن بيئــِة النّبــات الـّـذي يرغــُب ويزرُعــه فــي أصيــٍص 	 
ه ويعتنــي بــه باســتمرار. بمنزلــه ويراقــُب نمــوَّ

فــي نهايــة الفصــِل يحضــُر كلُّ طالــٍب النّبــات مزروعــاً باألصيــص مــع 	 
ورقــة ملصقــة عليــه مــدّون فيهــا اســم النّبــات، فائدتــه الطّبّيـّـة، والبيئيـّـة، 

ه. والظـّـروف المناســبة لنمــوِّ

مرشوع الوحدة: الوظائُف الحيويّة لَدى الّنباِت 
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حياُة الالفقارّيات
Invertebrates

8- شوكيات الجلد

7- الرخوّيات

6- مفصلّيات األرجل

5- الّديدان الحلقّية

4- الّديدان االسطوانّية

3- الّديدان المنبسطة

2- معائّيات الجوف

1- اإلسفنجّيات

 الاّلفقاريّاُت: حيواناٌت ليس 
لها عموٌد فقٌرّي أو هيكٌل عظميٌّ 
معظُمها أصغُر حجماً من الفقاريّاِت 

وتشّكُل الالفقاريّاُت 97 % من جميِع 
الحيواناِت المعروفِة.

شعبة اإلسفنجّيات ) املسامّيات(

Phylum Porifera
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1 الدّر�س الأوّل

املفاهيم األساسّية

• البيئةَ الّتي يعيُش فيها اإلسفنُج.	

• بنيةَ جداِر اإلسفنِج البسيط.	

• الوظائَف الحيويّة لدى اإلسفنجيّاِت.	

• ــوُب الشــهيقيّةُ، الفتحــةُ 	 الثّق
ــةُ،  ــا األميبي ــةُ، الخالي الزفيري
الخاليــا المطّوقــةُ، التّبرعــُم، 
كائــٌن  والتّجديــُد،  التّجــّزُؤ 
منفصــُل الجنــِس، كائــٌن وحيــُد 

ــِس. الجن

سأتعلّم

شعبة اإلسفنجّيات ) املسامّيات(

Phylum Porifera



42

الّنشاط األّول: البيئُة والّشكُل الخارجّي

فــي أثنــاِء جلــوِس هبــةُ وســامٌر لمشــاهدة 
برنامجهمــا المفّضــل علــى التّلفــاِز ،يقــوُل 
ســامٌر :أتمنـّـى الحصــوَل علــى إســفنٍج طبيعيٍّ 
ــه  ــي الحــوض، فتجيبُ ليســبح مــع األســماك ف
هبــة: يمكنُنــا الحصــوُل علــى إســفنٍج طبيعــيٍّ 
معــي  انظــْر  يتحّرُك......تعــال  ال  ـه  ولكنَـّ
ــا اإلســفنَج  ــّرف فيه ــة لنتع ــى الصــور اآلتي إل

.) )إنّــه يشــبهُ اإلســفنَج الّصناعــيَّ الطّبيعيَّ

بيئة المياه العذبة

بيئة المياه البحريّة

هبة : ما البيئة الّتي يعيش فيها االسفنَج يا سامر بعد مالحظتك للّصور؟	 
 سامر: وجدته في قاع البيئة البحريّة وبيئة المياه العذبة على الّصخور أو القواقع الفارغة.	 
 هبة: ماذا يختلف اإلسفنج في المياه العذبة عن اإلسفنج في البيئة البحريّة؟	 
 سامر: إسفنُج المياِه العذبِة لونُه أخضُر أّما إسفنُج البيئِة البحريّة فلهُ ألواٌن عديدة منها  األبيُض المائُل 	 

للّصفرِة، وهناك ما يزيد عن 5000 نوع من اإلسفنج.
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تعيــُش اإلســفنجيّاُت فــي البحــار ولهــا ألــواٌن زاهيــةٌ وتوجــُد أنــواع قليلــة 
ــُت اإلســفنجيّاُت علــى الصخــوِر  تعيــش فــي الميــاه العذبــة لونُهــا أخضــر وتتثبّ

ــة. ــات المائيّ أو النّبات

تعلّْمُت

الّنشاُط الّثاني : بنيُة جداِر اإلسفنج

أدقـّـق النّظــر في الّشــكل 	 
المجــاور و أصــل بخــط  
كّل عبــارة مــن العمــود 
ــا يناســبها  ــع م األّول م
مــن العمــود الثّانــي فــي 

الجــدول اآلتــي:

مقطع في جدار اإلسفنج

اإلسفنج البسيط

العمود الّثانيالعمود األّول

أ- ماّدة هالمّية فيها أشواك كلسّية أو سيليسّية    1- عدد الّطبقات اّلتي يتأّلف منها جدار الجسم
أو غروّية

ب- طبقتان بينهما ماّدة متوّسطة هالمّية.2- يوجد بين الّطبقتين

ج- خاليا مطّوقة )لكلّ خلية سوط وطوق(.3- يوجد في الّطبقة الخلوّية الّداخلّية

د- طبقة خلوّية خارجّية أو سطحّية.4- توجد الخاليا األميبّية )الغذائّية( في

هـ - الماّدة الهالمّية.5- يحيط بالجسم من الخارج
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ــة فيهــا أشــواٌك  ــة ومــاّدة هالميّ ــٍة خارجيّ ــُف جســُم اإلســفنِج مــن طبقــٍة خلويّ يتألّ
ــا مطّوقــة ٌ.  ــةٌ تُســّمى خالي ــة ٌداخليّ ــةٌ( وطبقــةٌ خلويّ ــةٌ )غذائيّ ــا أميبيّ كلســيّةٌ وخالي

يمتــصُّ اإلســفنُج غاز األكســجين المنحلَّ   
بالمــاء الّداخــل مــن الثّقــوب الّشــهيقيّة ويطرُح 
غــاز ثنائــّي أكســيد الكربــون الـّـذي يخــرُج مــع 

المــاء مــن الفتحــِة الّزفيريّــِة.

تعلّْمُت

تعلّْمُت

الّنشاُط الّثالث: تنّفُس اإلسفنج 
ـــوَب  ـــّرف الثّق ـــّي و أتع ـــة إســـفنج طبيع ـــص قطع أتفّح
الموجـــودةُ عليـــه ثـــمَّ أالحـــظُ الّشـــكل المجـــاوَر         

ــا يأتـــي بالكلمـــات المناســـبة: ــُل مـ و أكمـ
مـــن 	  اإلســـفنج  جســـِم  إلـــى  المـــاِء  دخـــوُل 

مـــن  المـــاِء  وخـــروُج   ....................
 .........................

ـــس 	  ـــر للتّنفّ ـــهيق و الّزفي ـــات الّش ـــع عمليّ ـــارن م أق
ـــّم أســـتنتُج :  ـــد اإلنســـان ث عن

ــالً 	  ــهيقيّة حامـ ــوب الشـ ــن الثّقـ ــاء مـ ــُل المـ يدخـ
معـــه غـــاز ................ 

ــالً 	  ــة حامـ ــة الزفيريّـ ــن الفتحـ ــاُء مـ ــرُج المـ يخـ
معـــه غـــاز.........

النشاُط الرابُع: تغذيةاإلسفنج

اإلسفنج : كائٌن حيٌّ يحتاُج للغذاِء .. فهْل يبحُث عن الغذاء أم أنَّ الغذاء يدخُل إليه؟	 

لنتعّرف ذلك بإكمال الفراغاِت اآلتية:
ـــاً 	  ـــى جســـم اإلســـفنج وتشـــّكُل مصـــدراً غذائي ـــاء إل ـــع الم ـــةٌ تدخـــُل م ـــاٌء دقيق ـــةٌّ وأحي ـــواّد عضوي ـــاَك م هن

ـــذه  ـــّمى ه ـــا، تس ـــواّد وهضمه ـــذه الم ـــام ه ـــى الته ـــاعُد عل ـــا تس ـــة خالي ـــة الّداخليّ ـــي الطبق ـــد ف ـــه، و توج ل
ـــا ............... الخالي

ـــى 	  ـــا ......... إل ـــن الخالي ـــذاَء م ـــُل الغ ـــادة ..........، وهـــي تنق ـــي الم ـــةُ( ف ـــا الغذائيّةُ)األميبيّ ـــُد الخالي توج
ـــة . ـــا الخارجيّ الخالي

تخرُج الفضالُت مع الماِء الخارِج من جسِم اإلسفنِج من الفتحة ...........	 
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يتغــّذى اإلســفنُج علــى المــواّد العضويـّـة واألحيــاِء الّدقيقــِة الّتــي تدخــُل مــع المــاء 
ــي تخــرُج مــع المــاِء مــن الفتحــة  مــن الفتحــات الشــهيقيّة ويطــرُح الفضــالِت الّت

الزفيريّــة.

تعلّْمُت

النشاط الخامس: تكاثر اإلسفنج

يقــوُم الغّواصــوَن بتقطيــِع اإلســفنِج إلــى 
أجــزاٍء وإعادتهــا إلــى البحــر ثانيــةً فينمو 

كّل جــزء ويعطــي إســفنجاً جديداً. 

هل تعلم
ــِس  ــةُ الجن اإلســفنجيّات بعُضهــا منفصل

وبعُضهــا خنثــى.

ذكّر
أت

الكائنــاِت  بعــُض  تتكاثــُر 
تشــكيل  عــن طريــق  جنســيّاً 
الملقّحــِة  والبيــوِض  األعــراِس 
دون  مــن  جنســيّاًّ  ال  وتتكاثــُر 

األعــراس. تشــكيِل 

أالحظُ الصوَر اآلتية ثّم أحّدُد نوع التّكاثر وظروفه وذلَك بتظليِل الّدائرة بجانِب اإلجاباِت الّصحيحِة 	 
لما يأتي:

تكاثٌر جنسيٌّ   

تكاثٌر ال جنسّي

في الظّروف المناسبة

في الظّروِف غيِرالمناسبِة

تكاثٌر جنسيٌّ   

تكاثٌر ال جنسّي

في الظّروف المناسبة

في الظّروِف غيِرالمناسبِة

تكاثٌر جنسيٌّ   

تكاثٌر ال جنسّي

في الظّروف المناسبة

في الظّروِف غيِرالمناسبِة
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إثراء
الكائُن منفصُل الجنِس : هو الكائن الّذي 	 

يكوُن لديه الجهاُز التناسليُّ الذكريُّ في فرٍد 

والجهاُز التناسليُّ األنثويُّ في فرٍد آخر.

الكائُن وحيُد الجنِس)خنثى(: هو الكائُن الذي 	 

لديه الجهاُز التّناسليُّ الّذكريُّ والجهاُز 

التّناسلي ُّاألنثويُّ في فرٍد واحد.

يتكاثــُر اإلســفنج تكاثراً الجنّســياً 
فــي الظّــروف المناســبة عــن 
ــّزؤ  ــة( و )التج ــق )البرعم طري
تكاثــراً  ويتكاثــُر  والتّجديــد( 
غيــر  الظّــروف  فــي  جنســيّاً 
الملقّحــِة.  بالبيــوضِ  المناســبة ِ 

تعلّْمُت

فوائُد اإلسفنجّيات
أحاور زميلي في تعّرف على فوائد اإلسفنجيّات :	 

ــةً تقــاوُم الفيروســات و الجراثيــم ويســتفاد منهــا فــي إنتــاج . 1 تفــرُز بعــض اإلســفنجيّات مــوادَّ كيميائيّ
المضــاّدات الحيويّــة، كمــا أّن بعضهــا ينتــُج مــوادَّ فّعالــة ضــد مــرض الّســرطان.

تستخدُم بعُض اإلسفنجيّات ذاِت األشكاِل الجميلِة واأللواِن الّزاهيِة للّزينِة.. 2
تستخدم ُبعُض أنواِع اإلسفنِج في التّنظيف وكانت تستخدم سابقاً في االستحمام.. 3

أفّكُر ثّم أجيُب:

عنَد وقوفنا على شاطئ البحِر في مدينِة طرطوَس تلوح لنا في وسط البحر جزيرةٌ جميلةٌ.. 

يتمُّ فيها جمُع اإلسفنجيّات من قاع البحر على عمق  40 ـ 30 متراً.

 ما اسُم هذه الجزيرِة؟ .................



47

أواًل: تتمّيُز اإلسفنجّياُت بوجود خاليا مطّوقٍة.. أين توجُد؟ وما وظائُفها؟ �

ثانياً: لماذا ُصّنفت اإلسفنجّياُت مع الحيواناِت رغَم أّنها ثابتٌة ال تتحّرك؟ �

ثالثاً: عندما تصبُح المياُه باردًة.. كيف يتكاثُر اإلسفنُج ؟ �

رابعاً: يدخُل األكسجين المنحلُّ بالماء إلى جوف اإلسفنج من الّثقوب الشهيقّية، كيف ينتقل األكسجين  �

من الماء إلى جسم اإلسفنج ؟

خامساً: أضُع المسّمياِت الّصحيحِة بجانِب األرقاِم اآلتيِة: �

-1

-2

-3

-4

-5

ورقة عمل:

أبحث في مصادر التّعلُّم عن:	 

أسباِب تلّوِن بعِض اإلسفنجيّات باللّون األخضر.. 1

طرَق صيِد اإلسفنِج.. 2

ــة . 3 ــلُّ المرتب ــقيقٍة تحت ــٍة ش ــٍة عربي ــي دول ــُع ف ــا تق ــفنج، إنّه ــِة اإلس ــس بعاصم ــةُ جرجي ــت مدين ُعرف

ــنويّاً. ــن س ــاج 74 ط ــفنج بإنت ــر اإلس ــي تصدي ــاً ف ــى عالميّ األول

 أبحــُث عــن هــذه الدولــة العربيّــة الّشــقيقة، وأعــرض مــا ســجلته علــى زمالئــي وأســّجلها فــي مجلّــة 

الحائــط فــي المدرســة.

التقويم النهائي
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ــي أحــد شــواطئ  ــئ مشــروعاً ســياحيّاً تحــت المــاء ف ــياحة أن تُنِش ــو أرادت وزارة الّس ــْل ل تخيّ
الّســاحِل الســورّي عبــارةٌ عــن حديقــٍة مائيـّـة  يســتمتُع فيهــا الّزائــروَن برؤيــِة الكائنــات البحريـّـة عــن 
كثــب ، فمــن أجمــل الكائنــات الحيـّـة الّتــي ســتتضمنها هــذه الحديقــة  هــي المرجــان  الـّـذي يشــّكل مــأوى 
للكثيــر مــن األســماك وأقحــوان البحــر الـّـذي يشــبه األزهــار مختلفــة األلــوان واألشــكال ، باإلضافــة إلــى 
قناديــل البحــر الّتــي يمكــن أْن نــرى بعَضــاً مــن أنواِعهــا تضــيء أجســاُمها تمامــاً كالمصابيــح، ويتفــاوت 

حجمهــا بيــن كائــن صغيــر كالهيدريـّـة )بضــع ميليمتــرات( وكائــن كبيــر كقنديــل البحــر )عــدة أمتــار(  . 
كلُّ هــذه الكائنــات تنتمــي إلــى شــعبة معائيـّـات الجــوف . 

2 الدّر�س الّثاين

املفاهيم األساسّية

• تحديَد بيئِة معائيّات الجوِف. 	

• الّصفاِت العاّمة لمعائياِت الجوِف.	

• أهميّة معائيّاِت الجوِف. 	

• جوٌف معويٌّ .	

• خاليا السعةٌ .	

• مجّساٌت . 	

سأتعلّم

شعبة معائّيات الجوف 
) الّلسعات(

Phylum Cnidaria
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البيئُة اّلتي تعيُش فيها معائّيات الجوِف : 

أتأّمُل الّصور أعاله وأستنتج البيئة الّتي تعيش فيها معائيّات الجوف من ثّم أمأل الفراغات اآلتية :  	 

- تعيــُش هــذه الحيوانــاِت جميعهــا فــي بيئــة الميــاه الـــ............. مثــل البحــار و.............. وعــدٌد قليــٌل منهــا 
مثــل بعــض أنــواع الهيــدرا تعيــش فــي الميــاه العذبــة .

الّصفاُت العاّمُة لمعائّياِت الجوف : 
أتأّمُل الصوَر أدناه ثمَّ أجيُب : 	 

- أضُع المصطلحات اآلتية في مكانها المناسب : 

                           مجّساٌت محيطةٌ بالفم    -   فتحةٌ تمثُّل الفَم والشرَج. 

أقحوان البحر

هيدريّة الماء العذب

قنديل البحر

أقحوان البحر

المرجان

قنديل البحر

جوف معوّي

أستنتُج الخاّصيّةَ األولى لمعائيّاِت الجوف ثّم أمأل الفراغات اآلتية: 	 
- هــذه الحيوانــاِت جميعهــا تمتلــُك .............. تحيــطُ بفتحــٍة تمثـّـُل ............. و ...........  معــاً والّتــي تتصــُل 

مــع ........................ الـّـذي يتــمُّ بداخلــِه هضــُم الغــذاِء .
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معلومٌة صحّيٌة : 
تسبُِّب الخاليا الاّلسعةُ لدى قنديل البحر لإلنسان عند لمسه أو اإلمساك 

به التهاباٍت جلديّةً  وتحّسساً وطفحاً جلديّاً وآالماً تشبهُ آالَم الحروِق  وقد 
تسبُّب ضيق تنفّس  وقد ينتج عن اللّسع الموُت غرقاً  لذا يجب إسعاُف 
المصاب إلى أقرب مشفى  أو مستوصٍف ليتمَّ إعطاُؤه مضاَد حساسيّة 

وخافَض حرارة ومراهم مرطبة للجلد  . 

أنظُر إلى الّصوِر اآلتية وأفّسُر لماذا ّسميَْت هذه الحيواناُت بالالّسعاِت ؟ 	 
............................................................................................................................

أتأّمل الّصور أعاله وأستنتُج الخاصيّة الثّانية لمعائيّاِت الجوِف وذلك بملء الفراغات اآلتية: 	 

- جــداُر جســِمها بســيطٌ مؤلـّـٌف مــن طبقتيــن همــا : الطبقــةُ ............... و الطبقــةُ ................. ، وترتبــطُ 
الطّبقتــان بعضهمــا مــع بعــض بمــاّدة هالميـّـة تســّمى الهالمــةُ المتوّســطةُ توجــد بيــَن الطبقتيــن. 

ــذه  ــتخدُم ه ــي .................. ، و تس ــزُر ف ــا ................... تغ ــى خالي ــةُ عل ــةُ الخارجيّ ــوي الطبق - تحت
ــذاِء . ــى الغ ــِس للحصــوِل عل ــاِص الفرائ ــِس و اقتن ــاِع عــن النّف ــِل الّدف ــن أج ــا م الخالي

تفكير ناقد:  
ما الّذي يجعل معائيّات الجوف تتميز عن اإلسفنجيّات؟
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تصنيُف معائّياِت الجوِف : 
ــص،  ثــم أصــُل بخــطّ كلَّ كائــٍن حســِب الّصــفِّ 	  أضــُع االســَم المناســَب لــكلِّ صــورٍة فــي المــكان المخصَّ

الـّـذي ينتمــي إليــه مــن شــعبة معائيـّـاِت الجــوف : 

                          قنديُل البحِر -  المرجاُن  -  هيدريّةُ المياِه العذبِة  -  أقحواُن البحِر. 

المرجان

123

صّف الهيدريّات

صّف الزهريّات

صّف الفنجانيّات

األهمّيُة البيئّيُة لمعائّيات الجوف : 

أتأّمُل الّصور اآلتية ثم أجيُب : 	 
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أسّمي العالقةَ الغذائيةَ في كلٍّ من الصور 1 , 2 , 3 ؟ هي عالقة ..................	 

المفترُس في الّصورة 1 هو .................. و الفريسةُ هي ..................

المفترُس في الّصورة 2 هو .................. و الفريسةُ هي ..................

المفترُس في الّصورة 3 هو .................. و الفريسةُ هي أحُد أنواع القشريّات )برغوث الماء(

أســّمي كائنــات حيّــة بحريَّــةَ أخــرى يمكــُن أن تشــّكل َعالقــةً غذائيّــةً مــع معائيّــات الجــوف  وأذكــُر 	 
مــن هــو المفتــرُس؟ ومــن هــي الفريســةُ ؟

ــة  ــات الحيّ ــن الكائن ــة بي ــات الغذائيّ ــي العالق ــٌر ف ــا دوٌر كبي ــوف له ــات الج معائيّ
البحريـّـة ، فهــي تدخــل ضمــَن عــدٍد كبيــٍر مــن الّسالســِل الغذائيـّـِة ، لتضمــَن التـّـوازَن 

ــِة. البيئــيَّ فــي الحيــاِة البحريّ

تعلّْمُت

- يوُجد في جداِر جسِم 
بعض أنواع قناديل البحر خاليا 
تنتُج بروتيناً متفلوراً باللّون األخضر 
يرمُز له بـ GFP وهو المسؤوُل عن 

إصداِر ما يسمَّى بالّضوِء الحيوي ّوالّذي 
يعتقد أن قنديل البحر يستخدمه إلخافة 

أعدائه واجتذاب فرائسه .

- يُستَخدُم بروتين GFP على نطاق 
واسع في األبحاث الطّبّيّة والبيولوجيّة 

وخاّصةً في الكشف عن الّصبغيّات والبروتينات داخَل الخليِّة  
وتلويِن الخاليا. 

تُسّمى قناديُل 
البحِر بهذا االسم 

ألّن بعَضها يُصدُر 
ضوءاً كما هو الحاُل في 
القناديِل الّتي تُستَخدُم 
في اإلنارة. 

يت:
وما

معل
ىل 

ف إ
ضي

أ

ــن  ــتخرج م ــن  GFP المس ــتخدام بروتي ــة باس ــا ملّون خالي
ــر ــل البح قندي

تَتسبَُّب الّشعاُب المرجانيّة في إعاقة المالحة البحريِّة. أذكُر فائدةً إقتصاديّةً للمرجاِن؟ 
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أّواًل: أمأُل الجدوَل بما يناسبه من الكلمات:  �

اإلسفنجيّاُت معائيّاُت الجوِف 

  عدُد طبقات جدار الجسم

  مكاُن دخوِل الغذاِء

  مكان ُخروِج الفضالِت 

ثانياً: أعطي تفسيراً علمّياً لكل ٍّمّما يأتي :  �
    أ- يشّكُل رمُي األكياِس البالستيكيّة الّشفافة في مياه البحار تهديدا ً لحياة أعداٍد كبيرٍة من الّسالحف 

البحريّة .

  ب- ال تستطيُع األسماك مقاومةَ قنديل البحر .

  ج- سّميت معائيّاُت الجوف بهذا االسِم . 

  د- تسميةُ قنديِل البحِر بهذا االسِم .

الّتقويم النهائّي

ورقة عمل : 

يهتّم العلماء كثيراً بدراسة معائيّات الجوف وخصوصاً هيدريّة الماء العذب وقنديل البحر.

- أبحــث فــي مصــادر التّعلـّـم المختلفــة عــن أهميـّـة هيدريـّـة المــاء العــذب وقنديــل البحــر فــي مجــال أبحــاث 
علــم الوراثــة، وعلــم وظائــف األعضــاء وفــي دراســة تطــّور الحيــاة علــى ســطح األرض. وأعــرض نتائــج 

البحــث فــي مجلـّـة الحائــط فــي المدرســة.
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3 الدّر�س الّثالث

املفاهيم األساسّية

• · أقساَم الّشكل الخارجّي لهيدريِّة الماِء العذِب . 	

• · بنيةَ جداِر الجسِم عنَد الهيدريّة .	

• · الوظائف الحيويّة لدى هيدريّة الماء العذب . 	

قرٌص قاعدّي  - خليّةٌ السعةٌ 
-  المجّسات -  خليّةٌ بينيّةٌ  -  
خليّةٌ مغذيّةٌ  -  شبكةٌ عصبيّةٌ 

خليّةٌ حسيّةٌ   -  خليّةٌ غديّةٌ 

سأتعلّم

ــة  ــات المهّم ــض الموّرث ــد بع ــة، وتحدي ــا الوراثيّ ــن ماّدته ــزء م ــتغالِل ج ــى اس ــاُء إل ــعى العلم يس
وقــدرة خالياهــا علــى التجــّدِد باســتمراٍر، فــي ابتــكاِر طرائــَق لعــالج أمــراض الّشــيخوخِة وعــالج 

ــِب .   ــراِض القل أم

هيدريُّة املاِء العْذِب 

Hydra
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الّشكُل الخارجّي وبنيُة جدار جسم الهيدرّية :
االسم : هيدريّة الماِء العذِب .	 

البيئة : المياهُ العذبةُ  متثّبتةً على الّسطوِح وعلى سوق وأسفل أوراق النّباتات المائيّة . 	 

الطول : من 4  -  15 مم . 	 

الّشكل العاّم : أسطوانّي.	 

الّشكل الخارجّي للهيدريّةجزء من مكّونات جدار جسم الهيدريّة

أمأل الفراغات في التّقرير اآلتي باالعتماِد على الّشكل في األعلى : 	 

- مكّونات الّشكل الخارجّي:  القسُم العلويُّ يتألُّف من : 1-  ..................    2– .....................

                                 القسُم الّسفليُّ يتألُّف من  : القدِم الّتي تستنُد على ....................

- مكّوناُت جداِر الجسم ِ:

الطّبقةُ الخارجيّة : 1– .................  2– ...................  3– خاليا بينيّة     4- خاليا عصبيّة

                             5- ألياف عضليّة  6- خاليا حسيّة . 

الهالمةُ المتوّسطةُ : ماّدةٌ هالميّةٌ تربط الطّبقتين ببعضهما .	 

الطّبقةُ الداخليّة : 1– ..................  2– ....................   3– خاليا بينيّة    4- خاليا عصبيّة 

                          5- ألياٌف عضليّة     6- خاليا حسيّة  .
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الحّس عنَد هيدرّية الماِء العْذِب : 

نشاط : 
ــة فــي أحــواِض تربيــة أســماك الّزينــة  مســتقرةً تحــَت أوراق  يمكــُن أن أالحــظَ أعــداداً كبيــرةً مــن الهيدريّ
ــأيَّ أداٍة  ــا بإصبعــي أو ب ــِس إحداه ــوُم بلم ــم )1(. أق ــة وســوقِها وشــُكلها يشــبه الّصــورةَ رق ــات المائيّ النّبات

ــم )2( . ــمها ينكمــُش كمــا فــي الّصــورة رق فأالحــظُ أنَّ جسَّ

1

الّشبكة العصبيّة عند الهيدريّة

2

أنظُر إلى الّشكل في األعلى وأتذّكُر بنية جدار جسم الهيدريّة وأبيّن أنَّ كالًّ من الخاليا العصبيّة 	 
والخاليا الحسيّة موجودة في كلِّ من الطبقتين الخارجيّة والداخليّة ثّم أمأل الفراغات بالمفاهيم 

المناسبة:

- سبُب انكماش الهيدريّة عند لمسها؛ ألنَّ الهيدريّة تمتلُك ...................................................
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- أفّسُر كيفية حدوث االستجابةُ  : 

1- تتنبهُ الخليّةُ .................. 2- ينتقُل التّنبيهُ إلى الخليّة العصبيّة وينتشُر عبَر الـ ......................

 3- تُصدُر الّشبكةُ العصبيّةُ األوامر الحركيّة  لأللياف العضليّة فتتقلُّص وتحدث ُاالستجابةُ. 

- أفّسُر علميّاً : 

تبدي هيدريّة الماء العذب حساسيّة عالية للمنبّهات الّداخلية والخارجيّة.

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

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

يت:
وما

معل
ىل 

ف إ
ضي

أ

تمتلُك الهيدريّة ومعائيّات 	 
الجوف األخرى أبسط  جهاز عصبيِّ 

في المملكة الحيوانيّة . 

اكتشَف العلماء مؤّخراً أنَّ الخاليا الحّسية لدى 	 
الهيدرية تمكنها من التمييِز بين الّضوء والظاّلم؛  
ألنَّ هذه الخاليا تحوي مرّكباٍت كيميائيّة ٍمشابهٍة 

لمرّكباٍت موجودٍة في الخاليا البصريِّة في 
عيِن اإلنساَن وهذا ما يفّسر أّن الهيدريّة 

تنشطُ في اصطياِد فرائِسها نَهاراً . 

الحركُة والّتنقل عنَد هيدرّية الماء العذب :

االنتقال بالّسباحة
أقرأُ التّعليقاِت تحَت الّصور وأستنتُج طرائَق انتقال 	 

الهيدريّة : 
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زحــُف القــرص القاعــديِّ 
باتجــاه الفــم ، ثــم رفــُع الفــِم 
والعــودةُ  األعلــى  باتجــاِه 

ــّي. ــِع الطّبيع ــى الوض إل

ثنــي الجســم بحيــث تصبــح 
المجّســات والقــرص القاعــدّي 
البعــض  بعضهمــا  بجانــب 

علــى ســطح االســتناد.

مـــّرةً  الجســـِم  ثنـــُي 
ـــرص  أخـــرى ووضـــُع الق
ِالقاعـــدّي علـــى ســـطح 
ــى  ــودةُ إلـ ــتناُد والعـ االسـ

الطبيعـــّي.  الوضـــعِ 

رفــُع القــرصِ القاعدّي 
وتصبــــُح  لألعلــــى 
الجســــــِم  وضعيّـــةُ 

مقلوبــةً. 

ثنُي الجســم بحيُث يصبُح 
ــرُص القاعــدّي  ــُم والق الف
بجانــبِ بعِضهما البعض 
على ســطحِ االســتناِد. 

....................... –3           ....................... –2         ....................... –1           
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أبحُث أكثر : 
أبحُث في مصادِر التعلَّم المتنّوعة عن الخاليا الموجوِدة في القرِص القاعديِّ لقَدم هيدريّة الماء العْذب 	 

الّتي تساعُدها في الحركة والتّثّبت، وفكِّ االلتصاِق.

ثّم أعرضها أمام زمالئي ومدّرسي وأعرضها في مّجلة الحائط في المدرسة.

الّتغّذي عنَد هيدرّية الماء العذب : 

أنا حيـــواٌن مفترٌس بامتيازِ أحـــبُّ  العوالَق 
الحيوانيّة مثـــَل برغوث الماء حيُث أقوُم بشـــلِّ 
الفريسة بوساطة المجّســـات التي تغزر فيها الخاليا 
الالّســـعة ، ثّم أقوم بتوجيه الفريســـة نحـــو فمي الذي 

ينفتح، ثّم يتمُّ إدخاُل الفريســـة إلـــى جوفي المعوّي 
لتبـــدأ عملية الهضم  .

أقرأ النصَّ في األعلى وأعاوُن زميلي في إكمال الفراغات الّتي تحت الصور : 	 

الخطوةُ األولى في االفتراس : 
....................................
....................................

الخطوةُ الثّانية في االفتراس : 
....................................
....................................

الخطوةُ الثّالثة في االفتراس : 
....................................
....................................

برغوث الماء
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أالحظُ الّشكل اآلتي وأتّذكر مكّونات الخليّة الاّلسعة ووظيفتها  : 	 

مكّونات الخليّة الاّلسعة  : 

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

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

وظيفةُ الخليّة الاّلسعة : 

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

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

الخليّــة 	  عمــل  آليــة  أتتبّــع 
الاّلســعة بعــد مالمســة جســم 
الحّســاس   للّزنــاد  الفريســة 

: وأســّجلُها 

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

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

الهضُم واإلطراُح عنَد هيدرّية الماِء العذِب : 
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أالحظ الّشكل الّسابق وأتتبّع مراحل عمليّة الهضم واإلطراح وأمأل الفراغات بالكلمات المناسبة: 	 

مراحُل عمليِّة الهضِم :

   1- الهضُم الجزئيُّ : تبدأ عمليّة الهضم في الجوف المعويِّ ، إذ تفرز الخاليا الـ ............     مواّد 
كيميائيّة تسّمى ................. الّتي تقوم بهضم الغذاء جزئيّاً 

   2- الهضُم الكامل : تدخل جزيئاُت الغذاء المهضومةُ ................ إلى داخل الخاليا الـ .................. 
إذ تقوُم بإتمام عمليّة الهضم بالكامل . 

اإلطراُح عند الهيدريّة :

 تتّخلُص الهيدريّة من الفضالت الّتي لم تهضْم في الجوف المعوّي عن طريق فتحة الـ .......... الّتي تمثّل 
الـفم و ................. معاً. 

التنّفُس والّنقُل والدوراُن عند هيدرّية  الماء العذب :

W  :الّتنّفُس ونقل الغازات الّتنّفسّية

أنظُر إلى الّشكِل المجاوِر ثم أضُع إشارة )+( أماَم كلِّ عبارٍة تصف الّشكل : 	 

يجــري انتقــال األكســجين مــن الطّبقــة الخارجيّــة إلــى 	 
الطّبقــة الداخليـّـة ثــّم إلــى الجــوف المعــوّي . 

ــون 	  ــيد الكرب ــّي أكس ــاز ثنائ ــن غ ــص م ــري التّخلّ يج
عبــر خاليــا الطّبقــة الّداخليـّـة ثــّم إلــى الجــوف المعوّي، 

ثــمَّ إلــى خــارج الجســم عبــر الفــم .
جميــع الخاليــا علــى تمــاسٍّ مباشــٍر مــع المــاء ، يدخــل 	 

األكســجين المنحــلُّ بالمــاء ويخــرج غــاز ثنائــّي أكســيد 
الكربــون عبــر ســطوح هــذه الخاليــا .

ال تمتلــك الهيدريّــة جهــاز تنفُّــس وال جهــاز نقــل 	 
لكــي ينقــل الغــازات مــن و إلــى خاليــا الجســم  فهــي 
تســتطيع التّبــادل الغــازّي عبــر كامــل ســطح الجســم .

W  : نقل المواّد الغذائّية 
تقوُم الخاليا المغذيّة بعد انتهاء عمليّة الهضم النّهائيِّ بتوزيع نواتج الهضم على جميع خاليا الجسم لذلك ال 
تمتلُك الهيدريّة جهاز نقل متخصَّص في نقل الموادِّ الغذائيّة ويفيد الماء الّذي يحيط بجميع الخاليا في انتقال 

هذه الموادِّ .
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طرائُق الّتكاثِر عنَد الهيدرّية : 

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

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

أمأل الفراغات اآلتية بالمفاهيم المناسبة باالستعانة باألشكال الّسابقة: 	 

- في التّكاثر الجنسّي : .............  +  ..............                ................                 هيدريّة جديدة

- في عمليّة التّبرعم : خليّة بينيّة في جدار الجسم                   ................                هيدريّة جديدة 

-  تقوم الخاليا البينيّة في جدار الجسم                تعويض القسم النّاقص                 هيدريّة جديدة 
وتسّمى هذه العمليّة .............

أتمعَُّن باألشكاَل اآلتية ثمَّ أضُع أحد المصطلحات اآلتية تحت كّل شكٍل : 	 
                                 تكاثر جنسّي   -   تكاثر ال جنسّي  
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يت:
وما

معل
ىل 

ف إ
ضي

أ

ــع 	  ــد جمي ــوم بتجدي ــةُ باســتمرار وتق ــا البينيّ تنقســم الخالي
أنــواع الخاليــا فــي جــدار جســم الهيدريّة وهــي أيضاً المســؤولة 

عــن تشــكيل البراعــم و الخصــى و المبايــض . 

تحكــي األســاطيُر اإلغريقيـّـة عــن ثعبــان مائــيِّ خرافــيِّ )اســمه هيــدرا 	 
فــي اللّغــة الاّلتينيــة( يقــوُم بتجديــد رأســه إذا مــا قطــع  فــي الحقيقــة 

تتمتـّـع الهيدريـّـة بهــذه الخاصيـّـة وهــذا هــو ســبب تســميتها ولكنّهــا 
ليســت ثعبانــاً وإنّمــا مــن معائيّــات الجــوف . 

أّواًل: ما المسؤوُل عن كلٍّ مّما يأتي :  �
     أ- إفراُز األنظيمات الهاضمة .................

    ب - تثبيت الهيدريّة على الّسطوح ...............

    ت -  تنبيه الّشبكة العصبيّة  ................

    ث -  إتمام عمليّة الهضم بشكل كامل ..............

    ج  - انكماش الهيدريّة  ..............

ثانياً: أعطي تفسيراً علمّياً لكلٍّ مّما يأتي :  �
      أ- تستطيع الهيدريّة التّنفّس رغم أنَّها ال تمتلك جهاز تنفّس. 

    ب- الهيدريّة حيوان خنثى. 

ثالثاً: أين تتوّقع أن تنعدم الخاليا الاّلسعة )القارصة( في جدار جسم معائّيات الجوف؟ ولماذا؟ �

ورقة عمل: أبحث في مصادر الّتعّلم المتنّوعة: 

تعيــُش بعــُض أنــواع الطّحالــِب الخضــراِء علــى ســطح هيدريـّـة المــاء العــذب وتكُســبها اللـّـون األخضــر 	 
، مــا نــوع هــذه العالقــة ؟ وبمــاذا يســتفيد منهــا كلُّ مــن الطّحلــب األخضــر وهيدريـّـة الميــاه العــذب. 

أذكر أمثلة أخرى عن شعبة معائيّات الجوف ) الاّلسعات(.	 

الّتقويم الّنهائّي
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4 الدّر�س الرّابع

املفاهيم األساسّية

• ــريطيّة 	 ــّدودة الّش ــا ال ــش فيه ــي تعي ــةُ الّت البيئ
ــلّحة. ــريطيّة المس ــّدودة الّش ــزالء وال الع

• أقساَم جسم الّدودة الّشريطيّة العزالء.	

• الّشــريطيّة 	 للــّدودة  الحيويّــة  الوظائــف 
لعــزالء. ا

• الّشــريطيّة 	 الــّدودة  مــن  الوقايــة  طــرق 
المســلّحة. الّشــريطيّة  والــّدودة  العــزالء 

• مســّدس 	 جنيــُن  محاجــم- 
ــب-   ــٌل مذنّ ــواك- حويص األش

المضيــف.

سأتعلّم

تضــمُّ شــعبة الّديــدان المنبســطة أنواعــاً 
مــن الّديــدان جُســمها مفلطــٌح ومقّســم إلــى 
حلقــاٍت عنــد بعــِض األنــواع وغيــر مقّســم إلــى 

ــرى. ــواٍع أخ ــد أن ــاٍت عن حلق

شعبُة الّديداِن املنبسطة

Phylum Platyhelminthes

الّدودة الّشريطيّة

المتوّرقة الكبدية

البالناريا
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ــة 	  ــات النّيئ ــوم الحيوان ــاول لح ــدم تن ــاُء بع ــُح األطبّ ــاذا ينص ــاً لم ــاءلَت يوم ــل تس ه
ــة ببعــض  ــن اإلصاب ــنا م ــة أنفس ــيٌّ لحماي ــه إجــراء وقائ ــداً؟ إنّ ــّوة جيّ أوغيرالمطه
ــا  ــى جهازن ــل عل ــي تتطفّ ــزالء الّت ــريطيّة الع ــّدودة الّش ــهرها ال ــّل أش ــدان ولع الّدي

ــة. ــطِة اآلتي ــي األنش ــَر ف ــتعرفها أكث ــيَّ وس الهضم

الّنشاط األّول: البيئُة والّشكُل الخارجّي.

أفحــُص دودةً شــريطيّةً عــزالء محفوظــةً 	 
فــي الفورمــول وأالحــظُ جســمها الطّويــل 
إلكمــال  المجــاور  بالّشــكل  وأســتعين 
ــبة: ــات المناس ــة بالكلم ــات اآلتي الفراغ

........صغيــر  مــن  الــّدودة  جســم  يتألّــف   
جديــدة  حلقــات  ليعطــي  يليه........ينقســم 
ــات  ــا حلق ــات : منه ــن الحلق ــراً م ــدداً كبي وع
ــّمى...........  ــق تس ــن العن ــة م ــرة قريب صغي
ــة الجســم .  ــى نهاي ــّد حتّ ــات ..........تمت وحلق
ــي  ــة ..........وه ــّرأس أربع ــى ال ــع عل يتوّض

حلقات فتيّة

الطّول 8 - 12محلقات ناضجة

بالتّكبير 
المجهرّي

عنق

رأس

محاجم

رأس

عنق

االلتصــاق  علــى  الــّدودة  تســاعد  أعضــاء 

الــّدودة  تعيــش  إذ  الدقيــق؛  المعــي  بجــدار 

. اإلنســان  جســم  علــى  المتطفّلــة 
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     تتطفـّـل الــّدودة الّشــريطيّة العــزالء علــى المعــي الّدقيــق لإلنســان وتتثّبــت بوســاطة    
المحاجــم علــى جــدار المعــي، يتألـّـف جســم الــّدودة مــن رأس صغيــر وعنــق وعــدد كبيــر 

مــن الحلقــات والحلقــات األخيــرة الكهلــة هــي الّتــي تخــرج للوســط الخارجــّي. 

تعلّْمُت

الّنشاُط الّثاني: الوظائُف الحيوّية

أدقــقُّ النّظــر في الّصــور المجاورة 	 
ثــّم أظلـّـل الّدائــرة فــي الجــدول إلــى 
ــي  ــة الّت ــارات الّصحيح ــن العب يمي
الحيويّــة  الوظائــف  عــن  تعبّــر 
للــّدودة الشــريطيّة العــزالء كمــا 

ــاِل األّول: ــي المث ف

التكاثُرالتغذيةُ والهضُمالحركةُالحّس

تمتلُك الّدودة أعضاء 
حّس على الّرأس.

تمتلُك الّدودة 
أرجالً صغيرة 

للحركة.

تمتصُّ الّدودة 
غذاءها جاهزاً 

عن طريق سطح 
جسمها مباشرة.

الّدودة خنثى 
واإللقاح ذاتّي.

ال تمتلُك الّدودة 
أعضاء حّس على 

الّرأس

تتحرك الّدودة 
عن طريق 

تقلّص واسترخاء 
عضالت جسمها

تمتلك الّدودة 
جهاز هضم يبدأ 

بالفم.

الّدودة منفصلة 
الجنس واإللقاح 

غير ذاتّي.

تمتلُك الّدودة 
جهازاً عصبيّاً 

بسيطاً.

يوجد على كلِّ 
قطعة من جسم 

الّدودة زوائد 
للحركة.

ليس لها فم       
أو جهاز هضم.

ليس للّدودة أجهزة 
تكاثر وتتكاثر     

ال جنسيّاً.

ال تمتلك الّدودة 
جهازاً عصبيّاً.

الّدودة مجّردة من 
أعضاء الحركة.

تمتصُّ غذاَءها 
عن طريق الفم 
وسطح جسمها 

مباشرة.

كلُّ حلقة من جسم 
الّدودة تحتوي 

على جهاز تكاثر 
ذكرّي و جهاز 

تكاثر أنثوّي.
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ــٌف مــن       ليــس للــّدودة الّشــريطيّة أعضــاء حــسٍّ ولديهــا جهــاز عصبــيٌّ بســيطٌ مؤلّ
عقــد عصبيـّـة فــي الــّرأس وعصبــان يمتـّـدان علــى طــول الجســم وتمتــصُّ الــّدودة الغــذاء 
ــع  ــاً م ــل تكيّف ــس أو نق ــاز تنفّ ــا جه ــس له ــمها ولي ــطح جس ــق س ــن طري ــوم ع المهض

ــة. ــاة الطفيليّ الحي

تعلّْمُت

الّنشاُط الّثالث: دورُة حياِة الّدودة الّشريطّية العزالء.

أدقّــق النظــر فــي 	 
المجــاور  الّشــكل 
وأســــــــتعين بــــه 
ــات  ــال الفراغ إلكم

اآلتيــة:

تعيــُش الــّدودة الّشــريطيّة فــي المعــي الّدقيــق لإلنســان ؛ كيــَف تخــرُج البيــوض الملقّحــةُ الموجــودةُ . 1
ــة النّاضجــة؟ ......................... بداخــل الحلق

ــريطيّة العــزالء؟ . 2 ــّدودة الّش ــاة ال ــن دورة حي ــرُّ بجســمه مراحــل  م ــذي تم ــف الّ ــوان المضي ــا الحي م
......................

كيف تنتقل بيوض الّدودة الّشريطيّة إلى معدة األبقار؟ ................................... 3
مــاذا يخــرج مــن بيضــة الــّدودة الّشــريطيّة العــزالء بعــد أن تنحــّل قشــرتها فــي معــدة البقــر؟ . 4

.........................
إلــى مــاذا يتحــّول الجنيــن مســّدس األشــواك بعــد أْن يختــرق جــدار أمعــاء البقــر ويصــل إلــى . 5

....................... العضــالت؟ 
كيف يصل الحويصل المذنّب إلى جسم اإلنسان؟ .............................................................. 6
ماذا ينتُج عن الحويصل المذنّب بعد وصوله إلى جسم اإلنسان وانتقاله للمعي الّدقيق؟  ................ 7
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الحظت أمُّ سامٍر شحوباً في لون وجه ابنها وعندما سألته إن كان يعاني 
ألماً ما ، أخبرها أنَّه يصاب باإلسهال أحياناً وباإلمساك أحياناً أخرى فقامت 

أمُّ سامر بأخذه إلى عيادة الطّبيب وبعد أن قام الطّبيُب بفحص سامر سأله قائالً: 
: إنَّه يتناول أغذية جيّدة لكنّه  يبدو أنّك  مصاٌب بفقر الّدم هل تأكُل جيّداً؟ فتجيبُه األمُّ

ليس لديه شهيّة للطعام وهو يعاني أحياناً من اضطراباٍت عصبيٍّة، فقال الطّبيب: يمكن 
أن يكون مصاباً ببعض الّديدان وللتّأّكد من ذلك  أرجو إجراء هذا التّحليل  في المخبر 

الطّبّّي.
وبعد إجراء التّحليل أخبر الطّبيب سامراً بأنَّه مصاب بالّدودة الّشريطيّة العزالء 

وأنّه البّد أن يكون قد أصيب بها بتناول لحم بقر غير مطهّو بشكل جيّد ، 
ووصف له الّدواء المناسب، ثّم تمنّى له الّصّحة والعافية.

األعراض اّلتي تسببها الّدودة الّشريطّية العزالء:

ــّدودة 	  ــبّبها ال ــي تس ــرار الّت ــمَّ األض ــامر أه ــرض س ــن م ــتنتُج م ــا وأس ــي قرأته ــة الّت ــتعيُن بالقّص أس
ــة: ــات اآلتي ــل الفراغ ــّم أكم ــان ث ــزالء لإلنس ــريطيّة الع الّش

اإلصابة باالضطرابات الهضميّة مثل..................و.....................وفقدان...................للطّعام.

اإلصابة بـ................الّدم.

تفرز الّسموم الّتي تسبُِّب للمصاب اضطرابات.......................

الوقايُة من اإلصابة بالّدودة الّشريطّية العزالء

أســتنتُج مــن خــالل قّصــة مــرض ســامر أهــمَّ طــرق الوقايــة مــن اإلصابــة بالــّدودة الّشــريطيّة العــزالء 	 
ثــّم أكمــل الفراغــات اآلتيــة:

االمتناُع عن تناول ...........................النّيء أو غير المطهّو بشكل جيّد.	 

مراقبةُ لحوم.....................من قبل الطّبيب في المسلخ.	 

االهتماُم بنظافة.....................األبقار وعدم الّسماح لها بالّرعي في حقول تسقى بمياه ملّوثة.	 

عدُم التّغّوط  في...........................الّتي تستخدُم للّرعي.	 

أقرأُ القّصة اآلتية:	 
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إثراء

الّدودةُ الشريطيّة المسلّحة: تشبه الشريطيّة العزالَء 
بشكلها وتطفُّلها على المعي الّدقيق لإلنسان لكنّها تختلف 

عنها بما يأتي:
الّرأس مجهّز بإكليلين من األشواك إضافة إلى 	 

المحاجم األربعة.

طولها حوالي ستة أمتار.  	 

تنتقُل إلى اإلنسان عن طريق تناول لحم الخنزير.	 

تَُعدُّ الدودة المسلَّحة أكثر خطورةً من الدودة العزالء 	 
لشّدة تثبتِها بجدار المعي الّدقيق بواسطة األشواِك.

صورةٌ بالتّكبير المجهرّي لرأِس 
الّدودة الّشريطيّة المسلّحة.

النشاط الرابع: دورُة حياة الّدودة الّشريطّية المسّلحة.

زمـــــالئي 	  مـــــع  أتتـــــبُّع 
المخطَّـــطَ المجـــاور وأســـّجل 
ـــل دورة  ـــري مراح ـــي دفت ف
ــريطيّة  ــّدودة الّشـ ــاة الـ حيـ
المســـلّحة وفـــق تسلســـلها 

الّصحيـــح.

1
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أواًل: أختاُر اإلجابَة المناسبَة إلكماِل العبارة: �
تنتقــُل الّشــريطيّة العــزالء إلــى جســم اإلنســان عــن طريــق )الميــاه – الخضــار – لحــم البقــر – لحــم أ- 

الخنزيــر(.

ــر – ب-  ــاء البق ــق لإلنســان – أمع ــي الّدقي ــي )دم اإلنســان – المع ــريطيّة المســلّحة ف ــّدودة الّش ــُش ال تعي
ــر(. ــاء الخنزي أمع

يتشــّكُل فــي عضــالت األبقــار )جنيــن مســّدس األشــواك – بيضــة ملقّحــة – حويصــل مذنـّـب – دودة ج- 
كاملــة(.

ثانياً: أرّتُب المراحل اآلتية لدورة حياة الّدودة الّشريطّية العزالء ترتيباً صحيحاً: �
جنيٌن مسّدُس األشواك .	 

دودة شريطيّة كاملة.	 

بيضة ملقّحة.	 

حويصل مذنّب.	 

ثالثاً: أعطي تفسيراً علمّياً لكّل مّما يأتي: �

ليس للّدودة الّشريطيّة جهاز نقل أو تنفّس.أ- 

تتسبُّب الّدودة الّشريطيّة العزالء لإلنسان باإلصابة بفقر الّدم.ب- 

رابعاً: أقارُن بين الّدودة الّشريطّية العزالُء والّدودة الّشريطّية المسلّحة من حيث: الّرأس – الطول –  �

كيفية انتقالها إلى اإلنسان – الخطورة.

ورقة عمل : 

أبحُث عْن سبب انتشار مرض البلهارسيا في جمهوريّة مصر العربيّة.	 

أبحُث عن أنواٍع ممرضة أخرى من الّديدان المنبسطة واألمراض الّتي تسبِّبها وكيفيّة ُاإلصابِة بها.	 

أبحث في المراجع عن: دودة البالناريا - تصنيفها - وجود الجهاز الهضمّي وطرق تغذيتها.	 

الّتقويم الّنهائّي
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5 الدّر�س اخلام�س

املفاهيم األساسّية

• البيئة والّشكل الخارجيَّ لدودة األسكاريس. 	

• الوظائف الحيويّة لدى دودة األسكاريس. 	

• ببها دودة األسكاريس. 	 األضرار الّتي تسِّ

• طُُرَق الوقاية من اإلصابة بدودة األسكاريس.	

• حيّاُت البطِن 	

• ُشويكتا التّكاثِر 	

• طوٌق عصبّي 	

• يرقة	

سأتعلّم

تضــمُّ الّديــدان األســطوانيّة أنواعــاً عــّدة منهــا مــا يعيــُش حيــاة حــّرة فــي الميــاه العذبــة أو المالحــة    
ــة علــى النبــات أوالحيــوان أو اإلنســان وتســبِّب أمراضــاً خطيــرةً. أو التّربــة متطفّل

الّديــدان الدبّوســيّة: تتطفّــل داخــل 
ــاً  ــال غالب ــان ) األطف ــاء اإلنس أمع

ــص( . ــل دودة الحرق مث

ــل  ــل وتنتق ــان داء الفي ــا لإلنس ــدان الفيالري ــبّب دي تس
مــن مضيــف آلخــر مــن خــالل البعــوض وتتطفـّـل داخــل 
الجهــاز البلغمــّي مســبّبة انســداده وتراكــم الّســوائل بداخلــه 

مّمــا يــؤّدي إلــى انتفــاخ األقــدام.
الّديــدان الخطّافيـّـة: تختــرق الجلــد عندمــا يمشــي 
اإلنســان حافيــاً لتنتقــل عبــر الــّدم إلــى القصبــة 
الهوائيـّـة أو البلعــوم ليعــود بلعهــا وتثبــت فــي األمعــاء 

ــدم. وتغــّذى بال

تســبّب مــرض        الّشــعريّة:  الّديــدان 
) داء الّشــعريّة( الــذي ينتقــل إلى اإلنســان 
عــن طريــق  تنــاول لحــوم  الحيوانــات 

ــداً. ــة جي ــر المطبوخ غي

شعبُة الديدان األسطوانّية )الحبلّية(

Phylum Nemathoda
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ديدان األسكاريس )حياُت البطن(
أتساءُل وأحاوُر  زمالئي: 	 

لماذا تغسُل أّمي الخضار والفواكه جيّداً قبل تناولها؟ 	 

لماذا تنصحني أيضاً بتجنّب الطّعام والحلوى المعّرض للّذباب؟ 	 

ــدون  بــأن أغســل يــديَّ قبــل تنــاول 	  لمــاذا يؤكِّ
وبعــده؟  الطّعــام 

ــن؟ 	  ــات البط ــميّت حيّ ــاذا س ــكاريس؟ ولم ــا األس م
ــكلها؟  ــوُن ش ــف يك ــُش؟ وكي ــن تعي أي

أالحــظ الّصــورة المجــاورة، أصــف شــكلها، مــا نــوع 	 

الجنــس فيهــا وأقــارن: 

- تعيش هذه الّدودة متطفّلة في المعي الّدقيق لإلنسان.

نشاط: 

ــكل أعــاله وأحــاوُر زمالئــي  ــرة دودة أســكاريس محفوظــة فــي الفورمــول وأســتعيُن بالّش ــُص بالمكبّ أتفّح
ــِة الّصحيحــِة:  ــذي يــدلُّ علــى اإلجاب وأضــُع إشــارة صــح )√( فــي الحقــل الّ
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جسُم 	 
الّدودِة

أسطوانّي مقّسم 
إلى حلقات 

أسطوانّي 
غير مقّسم إلى 

حلقات

منبسط مقّسم إلى 
حلقات 

منبسط غير مقّسم إلى 
حلقات

لوُن 	 
الّدودة

أبيض مشوب 
بنيّة اللّونأبيض شفّاف أحمر غامقبحمرٍة خفيفة ٍ

جسُم 	 
األنثى 

أطول من الّذكر 
ونهايته مستقيمة

له طول الّذكر 
ذاته

أقصر من الّذكر 
ونهايته مستقيمة

أطول من الّذكر 
ونهايته معقوفة.

جسُم 	 
الّذكر

أقصر من األنثى 
ونهايته معقوفة 

نهاية الجسم 
مستقيمة وتحمل 

شويكتا التّكاثر

نهاية الجسم معقوفة 
وتحمل شويكتا 

التّكاثر جانب الفّوهة 
التّناسليّة.

نهايته مستقيمة وال 
يمتلك شويكتا التّكاثر.

أقارن جدولي مع جدول زميلي وأتأكّد من اإلجابة الّصحيحة.	 

     تتطفـّـل دودة األســكاريس علــى المعــي الّدقيــق 
بحمــرة  مشــوب  أبيــض  لونهــا  لإلنســان، 
خفيفــة، منفصلــة الجنــس، األنثــى طولهــا 
والّذكــر  مســتقيمة  (نهايتهــا  )20-30ســم 

طوله)15-20ســم( ونهايتــه معقوفــة. 

تعلّْمُت

الوظائف الحيوّية:
W :الحسّّ والحركُة

أتفّحص الّدودة جيّداً بوساطة المكبّرة : 	 

- ال يوجد أعضاء حّسيّة وال أعضاء حركة. 

- أالحــظُ مــع زمالئــي لوحــةً تبيـّـُن جهــازاً عصبيـّـاً بســيطاً مؤلفـّـاً 
ــة  مــن طــوٍق عصبــيٍّ حــول البلعــوم يصــدر عنــه حبــال عصبيّ

 . عــّدة أهمهــا حبــالن عصبيّــان ظهــريٌّ وبطنــيُّ

- تتحّرك الّدودة داخل المعي الّدقيق لإلنسان. 
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W  :التغذية
تمتلك دودة األسكاريس جهاز هضم بسيط )فم يحيط به )ثالث شفاه( اثنتان بطنيّتان مجهّزتان بأسنان 	 

دقيقة والثّالثة ظهريّة، بلعوم، معي، فوهة شرجيّة(. وال تمتلك غدداً هاضمةً. 

ليس للّدودة جهاز دوران وال جهاز تنفّس ولها جهاز إطراٍح بسيٍط.. .. أحاول أْن أفسَّر ذلك. 

أتتبّع دورة حياة دودة األسكاريس في الّشكل اآلتي:	 

دورة حياة دودة األسكاريس

إثراء
يحيط بجسم دودة األسكاريس 

قشيرةٌ كيتينيّةٌ تحميها من تأثير 
العصارات الهاضمة المعويّة.

يت:
وما

معل
ىل 

ف إ
ضي

أ

ــدُّ عــدوى دودة األســكاريس مــن أكثــر أنــواع  تعُّ
ــم  ــول العال ــاس ح ــا النّ ــاُب به ــي يص ــدان الّت الّدي
الســكانيّة  الكثافــة  ذات  المناطــق  فــي  وخاّصــةً 
ــدودة  ــة ب ــخيُص اإلصاب ــمُّ تش ــرة. ويت ــة والفقي العالي
األســكاريس بفحــص مخبــريٍّ  للبــراز أو مشــاهدة 

ــراِز.  ــع الب ــرج م ــّدودة تخ ال
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ــي أْن نكمــل فراغــات 	  ــا وزميل ــي خمســة أســابيع، أحــاول أن ــي جســم اإلنســان حوال ــةُ ف ــدوُر اليرق ت
ــي: ــط اآلت ــق المخطّ ــة وف مســار اليرق

القلب.............المعي

............. البلعوم ............. المعدة

ــكاريس. 	  ــدودة األس ــة ب ــةَ اإلصاب ــان نتيج ــم اإلنس ــب جس ــي تصي ــرار الّت ــي األض ــي ف ــاوُر زمالئ أح
ــة:  ــات اآلتي ــُل الفراغ ونكم

مغص شديٌد وآالم في البطن وتشارك المريض غذاءه فيصاب بـ ...................	 

تظهــُر علــى المريــض اضطرابــاٌت .................مثــل 	 
اإلســهاالت أو شــراهة للطعــام أو ........................

تسبُّب نوبات صرع في الحاالت الّشديدة.	 

قــد تســبُّب اليرقــة التهابــاٍت رئويّــة و يُصــاُب المريــض 	 
باليرقــان .

 	. ارتفاٌع في درجة الحرارة وظهور طفٍح جلديٍّ

أالحــظ الّصــور اآلتيــة وأذكــر بعــض مســبِّبات  اإلصابــة بــدودة األســكاريس وأقتــرح بعــض الحلــول 	 
للوقايــة منهــا:

..................................................... -1

 ..................................................... -2

 ..................................................... -3

 ..................................................... -4
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أواًل: أقارُن بين الدودة الّشريطّية العزالء ودودة األسكاريس من حيث:  �
                     شكل الجسم  ، الجنس )منفصل الجنس أو خنثى(، الطّول. 

ثانياً : أعطي تفسيراً علمّياً لكلٍّ مّما يأتي:  �

ال تتأثُّر دودة األسكاريس بالعصارات الهاضمة المعويّة.	 

ال تمتلُك دودة األسكاريس جهاز هضم أو جهاز دوران أو جهاز هضم متخصَّص. 	 

ثالثاً: أرسم مخّططاً لدوران يرقة دودة األسكاريس في الجسم. �

ورقة عمل:

ــى بــذور 	  ــاً فهــو قــادر علــى طــرد الديــدان والقضــاء عليهــا، كذلــك تُْغلَ يمكــُن أكُل نبــات الجــزر يوميّ
ــة كيــف  ــِم المختلف ــي مصــادر التّعلُّ ــل اإلفطــار. أبحــث ف ــه صباحــاً قب ــَرُب كأٌس من ــرع ويُش ــات الق نب
ــدان وأســّجل المعلومــات وأقرؤهــا علــى زمالئــي  ــوِم والبصــل للقضــاء علــى الّدي يمكــُن اســتخداُم الثّ

ــة الحائــط. ــّم أعرضهــا فــي مجلّ ســي ث تحــت إشــراِف مدرٍّ

أبحــث فــي المراجــع العلميـّـة عــن تصنيــف دورة حيــاة دودة الحرقــص )الّدبوســيّة( وأجيــب عّمــا يأتــي 	 
أيــن تعيــش فــي جســم اإلنســان؟ وكيــف تحــدث اإلصابــة بهــا؟ وكيــف يمكــن تجنـّـب اإلصابــة بهــا؟

الّتقويم النهائّي
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6 الدّر�س ال�ّساد�س

املفاهيم األساسّية

• البيئةُ الّتي تعيُش فيها دودةُ األرض .	

• الوظائف الحيويّة لدودة األرض .	

• أهميّة دودة األرض للبيئة.	

أشواٌك كيتينيّةٌ )أهالب( 
– الّسرج ــ كلى ابتدائيّة – 

قلوٌب كاذبة – جهاُز نقٍل 
ُمْغلَق .

سأتعلّم

تشــّكُل الّديــداُن الحلقيّــة شــعبة كبيــرة مــن الّديــدان يعيــش أغلبهــا حــّراً فــي البحــر وفــي الميــاه 
العذبــة أو التّربــة الّرطبــة وقليــٌل منهــا يعيــش حيــاةً طفيليـّـةٌ.... وتختلــف فــي طولهــا فبعضهــا أقــلُّ مــن 

1مــم ، وبعُضهــا يصــُل لمتريــن تقريبــاً.

شعبُة الديداِن الحلقّية

Phylum Annelida
• أالحــظ بتمّعــن الّصــور المختلفــة للّديــدان الحلقيـّـة المختلفــة بشــكلها الخارجــّي الموّضحــة أدنــاه، لمــاذا 	

ســميّت بالديــدان الحلقيـّـة؟
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دودُة األرِض

الّنشاُط األّول: البيئُة – الّشكُل الخارجّي.

ــة  	  ــة علميّـ ــي بجولـ ــع زمالئـ ــوُم مـ أقـ
حديقـــة  إلـــى  مّدرســـي  بإشـــراف 
ــن دودة األرض  ــث عـ ــة للبحـ المدرسـ
ــي  ــّدودة فـ ــن الـ ــُث عـ ــا: أبحـ وأتعّرفهـ
التّربـــة الرطبـــة  بـواســــطة عصـــا 
ـــه  ـــي حـــوض في ـــا ف ـــم أضعه ـــرة ث صغي
ـــّدودة  ـــظ أّن ال ـــة فأالح ـــن التّرب ـــة م طبق
تحفـــر أنفاقـــاً  فـــي التربـــة لتختبـــئ  

فيهـــا 

الشرج

السرج

الوجه الظّهرّي لدودة األرض

قــد يصــل طــول الــدودة إلــى 2 متــر 
نــادرة. حــاالت  فــي  تقريبــاً 

الفم

            عند سماعها أصواتنا أو عند توجيه ضوء عليها.

أتعّرف الّشكَل الخارجيَّ للدودة ثّم أختار العبارات الّصحيحة المعبّرة عنها :	 

W  :جسُم الّدودِة

أ- منبسط مقّسم إلى حلقات.  ب-أسطوانّي مقّسم إلى حلقات.

ج- منبسط غير مقّسم إلى حلقات.

د- أسطوانيٌّ غير مقّسم إلى حلقات.

W :لون الّدودة

  أ- بنيٌّ والوجه الظّهريُّ أقتم من البطنّي.

ب- بنيٌّ والوجهان متشابهان.

 ج- بنيٌّ والوجه البطنيُّ أقتم من الظّهرّي. 

 د- بنيٌّ للوجه الظّهرّي وأسود في الوجه البطنّي.

W : طوُل الّدودِة
     عادةً:

       أ- يصُل إلى 18 ملم.                           ب- يصُل إلى 1 سم .

      ج- يصل ُإلى 1 متر.                           د- يصُل إلى 18 سم.
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أالحــظ الّشــكل: يوجــد علــى جســم الــّدودة حلقــات منتفخــة تدعــى الّســرج تفــرز مــاّدة مخاطيـّـة تشــّكل 	 
شــرنقة تحيــط بالبيــوض الملقّحــة ويقــع الّســرج :

              أ - في نهاية جسم الّدودة.                               ب- في بداية جسم الّدودة.

             ج- في الربّع األماميِّ من جسم الّدودة.                د- على طول جسم الّدودة.

الّنشاُط الثاني: الحّس والحركُة

- أراقــُب الــّدودة وهــي تتحــّرك زحفــاً علــى ســطح 
التّربــة ويســاعُدها علــى ذلــك تقلـّـص عضــالت الجســم .

- أالحــظ اّن الــّدودة تتأثـّـر بالّصــوت والّضــوء وتختبــئ 
ــوي  ــّدودة يحت ــد ال ــى أّن جل ــك إل ــة ويعــود ذل ــي التّرب ف
علــى خاليــا تحــّس بالمؤثّــرات الخارجيّــة وينتقــُل هــذا 

ــّي. ــى الجهــاز العصب اإلحســاس إل

أتعّرف أقسام الجهاز العصبي في الّشكل اآلتي و أكمُل الفراغات اآلتية:	 

مكبّــــرة  صـــورةٌ 
للوجــه البطنــّي تظهــر 

األشــواُك عليــه 

    - يتألـّـف الجهــاز العصبــيُّ مــن ......................... فــوق البلعــوم وعقــدة 

مزدوجــة تحــت البلعــوم  و ..................... حــول البلعــوم.

    - يصدرعــن العقــدة تحــت البلعــوم حبــل عصبــيٌّ بطنــيٌّ مــزدوٌج وعليــه 

................. فــي كلِّ حلقــة مــن حلقــات الجســم.

إثراء

الناحية  علـــى  يوجـــد 
الّدودة  لجســـم  البطنيّة 
علـــى كلِّ حلقـــة مـــن 
األولى  الحلقـــات عـــدا 
أربعـــــــة  واألخيـــــرة 
األشـــواك  من  أشـــفاع 
 ) ب هـــال أل ا ( لكيتينيّة ا

على  الّدودة  تســـاعد 
الّزحـــِف.



80

الّنشاُط الّثالث:التغذيةُّ

    - تتغــّذى دودة األرض بــاألوراق النّباتيـّـة المتحلّلــة 
والّديــدان الّصغيــرة ويرقــات الحشــرات وتبتلــُع الطّين 

ــة منــه ، كيــف تســتطيع  الســتخالص المــوادِّ العضويّ

هضــم تلــك المــواد؟

ــَد  ــاُز الهضــِم عن جه
األرض دودِة 

أستنتُج أّن الّدودة تتنفّس عن طريق جلدها الرطب.

أفّسر مشاهدة ديدان األرض ميتة بعد ليلٍة مطيرٍة.

أنظــُر إلــى الّشــكل المجــاور ثــّم أمــأل الفراغــات 	 
فــي المخطّــط اآلتــي للحصــول علــى التّرتيــب 
الّصحيــح لجهــاز الهضــم فــي دودة األرض فــي 

ــي أجــزاء جســمها: ــى باق ــذاء إل ــال الغ انتق

الّشرج........................الحويصلة............................الفم

الّنشاط الرابع:الّتنّفس

    - أالحــظُ أّن دودة األرض جلُدهــا يبقــى رطبــاً 
دائمــاً وأنّهــا ال تخــرج مــن أنفاقهــا إالّ فــي الّصباح 
ــّدودة للجفــاف  ضــت ال الباكــر أو مســاًء و إذا تعرَّ
فإنّهــا تمــوت كمــا أّن جســم الــّدودة ال يحــوي 

ــٍس. جهــاز تنفّ

جلــد  أنَّ  وأالحــظُ  المجــاور  الّشــكل  إلــى  أنظــُر 
فينتقــل  الّدمويّــة  بالّشــعيرات  غنــيٌّ  الــّدودة 
غــاز................ مــن الوســط الخارجــيِّ إلــى الــّدم 

وينتقــل غــاز................ مــن .............. إلــى الوســط 
. الخارجــيِّ
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الّنشاُط الخامس: الّنقُل

لــدودة  النقــل  جهــاز 
األرض

تمتــّد الكليــة االبتدائيـّـة فــي حلقتيــن: تبــدأ بقمــع مهــّدب 
ينفتــح علــى الجــوف العــاّم للحلقــة الّتــي قبلهــا.

وأتتبّــع 	  المجــاور  الّشــكل  أتأّمــل 
ــّم  ــّدودة ث ــي جســم ال ــّدم ف مســار ال

اآلتيــة: الفراغــات  ّأكمــل 

ينتقل الّدم عبر جهاز نقل مغلق يمتّد على طول جسم الّدودة على الّشكل اآلتي:	 

 - ينتقــل الــّدم مــن الخلــف إلــى األمــام فــي ............................ ثــّم ينتقــل عبــر خمســة أشــفاع مــن القلــوب 

المســاعدة  )الجانبيــة( ليصــل إلــى وعــاء دمــويٍّ ...........ينقــُل الــّدم مــن ...............إلــى الخلف.

 - يســهم الــّدم فــي نقــل الغــذاء إلــى خاليــا الجســم جميعهــا كمــا ينقــل األكســجين عــن طريــق صبــاغ خــاّص 

منحــّل يشــبه خضــاب الــّدم يكســب دم الــّدودة اللـّـون األحمــر .

اإلطراح

أنظر إلى الّشكل اآلتي وأتعّرُف كيف تتخلّص دودة األرض من الفضالت بواسطة الكلى االبتدائيّة.	 

إثراء

الفضالت  التّخلّـــص من  يتّم 
فـــي جســـم دودة األرض عن 
طريـــق كلى ابتدائيّـــة )أنابيب 
كلويّـــة( يوجد منها شـــفع في 
كّل حلقة عـــدا الحلقات الثالث 

األولى والحلقـــة األخيرة .
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الّنشاُط الّسادس: الّتكاثر

ــُك دودةُ األرض الواحــدةُ جهــازي 	  تمل
تكاثــر ذكــرّي وأنثــوّي معــاً.

ــع 	  ــّم أض ــاور ث ــكل المج ــتعيُن بالّش أس
العبــارة   نهايــة  فــي  )صــّح(  كلمــة 
الصحيحــة الّتــي تصــف طريقــة تكاثــر 

الــدودة :

ُخنثـــــــى  الــــّدودة   )1
حيــث  ذاتــّي  واإللقــاُح 
تضــع الــّدودة البيــوض 
الملّقحــة وتحــاط بشــرنقة 
مخاطيّــة تفرزهــا حلقــات 
الّســرج ثــمَّ تفقــس لتخــرج 

منهــا ديــداٌن صغيــرةٌ.

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

2(  الــّدودةُ خنثى واإللقاح 
ــمُّ بالتصــاق  ــّي يت ــُر ذات غي
مــن  الّدودتيــن  مقّدمتــي 
بشــكل  البطنيّــة  النّاحيــة 
ــاف  ــادل النّط متعاكــس لتب
ثــّم تضــع الــّدودة البيــوض 
ــرنقة  ــاط بش ــة وتح الملقّح
ــات  ــا حلق ــة تفرزه مخاطيّ
الّســرج ثــّم تفقــس لتخــرج 

ــرة. ــدان صغي ــا دي منه

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

منفصلــة  الــّدودة   )3
الجنــس واإللقــاح ذاتــيٌّ 
مقدمتــي  بالتصــاق  يتــمُّ 
النّاحيــة  مــن  الّدودتيــن 
ــاف  ــادل النّط ــة لتب البطنيّ
ثــّم َتضع الــّدودة البيوض 
الملقّحــة وتحــاط بشــرنقة 
مخاطيـّـة تفرزهــا حلقــات 
الّســرج ثــمَّ تفقــُس لتخرَج 
صغيــرةٌ. ديــداٌن  منهــا 

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

منفصلــةُ  الــّدودةُ   )4
ــاح  ــس واإللقــــــ الجنــــ
غيرذاتــّي حيــُث تضــع 
الــّدودة البيــوض الملقّحــة 
وتحــاط بشــرنقٍة مخاطيّة 
ــرج  ــاٌت الّس تفرزهــا حلق
ــا  ــس لتخــرَج منه ــّم َتفقّ ث

ديــدان صغيــرة.

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

ُر أتذكَّ

:  ينتــج مــن اتّحــاد األعــراس الّذكريـّـة  اإللقــاُح الّذاتــيُّ
ــي  ــا ف ــد )كم ــرٍد واح ــي ف ــة ف ــراس األنثويّ ــع األع م
ــا اإللقــاح غيــُر الذاتــّي فينتــُج  الــدودة الّشــريطيّة( ، أّم
مــن اتّحــاد األعــراس الّذكريـّـة مــن فرد مــع األعراس 

األنثويـّـة مــن فــرد آخــر )كمــا فــي دودة األرض(.
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الّنشاُط الّسابُع: أهمّيُة دودِة األرِض في البيئِة

تربة سطحيّة
تربة سطحيّة

تربة تحت سطحيّة

تربة تحت سطحيّة

الّشــكلين المجاوريــن وأقــارن بينهمــا 	  أالحــظ 
ــة  ــي نهاي ــط( ف ــح( أو )غل ــة )ص ــع كلم ــمَّ أض ث
ــة دودة األرض  ــة الســتنتاج أهميّ ــارات اآلتي العب

للتّربــة :

التّربــة  ســماكة  زيــادة  فــي  األرض  دودة  تســهم   -
الّســطحيّة................

- تحفــر دودة األرض أنفاقــاً فــي التّربــة مّمــا يقلــل مــن 
تهويــة التّربــة ونفــوذ المــاء إليهــا .............

- تطــرح دودة األرض بــرازاً طينيّــاً غنيّــاً بالمــواّد        
العضويّــة يزيــد مــن خصوبــة التّربــة ..............

- يــزداد نمــوُّ النّباتــات فــي التّربــِة الخاليــة مــن ديــدان 
األرض .............

أنظــُر إلــى الّصــور اآلتيــة وأســتنتُج 	 
فوائــد أخــرى لــدودة األرِض.

إثراء

دودة العلق الطّبّّي:

Hirudo medicinalis

اكتشفَها العالُم العربيُّ أبو 
بكٍر الّرازي وهي تعيُش في 
المياه العذبة الّراكدة وتتغّذى 
بدماء الحيوانات حيُث تتثبت 
على جسم المضيف بواسطة 
المحاجم وتثقب الجلد وتفرُز 

موادَّ تمنُع تخثّر الدم.

وإذا شرب اإلنسان          
أو الحيوان ماء فيه ديدان 

العلق فهي تسبُِّب له 
االختناق.

يستخرج األطبّاء من 
دودة العلق ماّدة العلقين            

) الهيرودين( لصناعة 
أدويٍة مانعٍة لتخثّر الّدم.

أالحظ الّشكل االتي: أحاول ان أسّمي الّدودة في الّشكل. 

هل تنتمي للّديدان الحلقيّة؟ ما أهميتها؟
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أواًل: أكتُب المصطلح العلميَّ الموافق لكلٍّ من العبارات اآلتية: �
أ- منطقة  تفرز ماّدة مخاطيّة تحيط بالبيوض الملقّحة الّتي تضعها دودة األرض وتتألّف من بضع 

حلقات منتفخة.

ب- خمسة أشفاع من األجواف الّصغيرة يمرُّ الّدم من خاللها من الوعاء الّدمويِّ الظهريِّ إلى 
الوعاء الدمويِّ البطنيِّ في جسم دودة األرض.

ج- أنابيُب كلويّة تخلّص دودة األرض من الفضالت.

ثانياً:  أكمُل خريطة المفاهيم اآلتية: �

الّديدان

الّديدان المنبسطة

الّشـــريطيّة  الـــّدودة 
العـــزالء

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

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

دماء الحيوانات

دودة األرض

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

الّديدان االسطوانيّة...................

منهامنها

منها

تضمُّ

وتنتقل إلى 

اإلنسان 

وتعيش في:بتناول:

وتتغّذى بـ:

الّتقويم النهائّي
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ـ اإللقاح . � ـ الّطولـ  ـ شكل الجسمـ  ثالثاً: - أقارن بين الّدودة الّشريطّية العزالء و دودة األرض من حيث :   البيئةـ 
            - أقارن بين حركة دودة األرض وحركة الّديدان االسطوانّية والمنبسطة بعد مشاهدتك فيلماً حول 

الّديدان.

رابعاً: أختاُر اإلجابَة الّصحيحَة إلكماِل العبارة: �
أ- تُصنَُّف دودة العلق من الّديدان :  )المنبسطة – الحبليّة – الحلقيّة – الّشريطيّة(.

ب- تتنفَُّس دودة األرض عن طريق:)الّرئتين ــ الجلد ــ الغالصم ــ القصبات (

ج- يحوي جسم دودة األرض طوقاً عصبيّاً حول:)الفم ــ الّسرج ــ البلعوم ــ الحويصلة (

خامساً: ما الّذي يمكن أن يحدث إذا ازداد عدد ديدان األرض في تربة حديقة المدرسة ؟ �

سادساً: ال يمكن أن توجد الّديدان الحلقية في المناطق الباردة ورمال الصحراء الجاّفة، فّسر ذلك. �

نشاط :

أعاوُن زمالئي في تحضير وعاء زجاجيِّ شفّاف ونملؤه تربة رطبة مختلطة ببقايا أوراق 	 
نباتيّة وبعض ديدان األرض ثمَّ نغلق الوعاء بشبك معدنّي ناعم ٍ.

نراقب حركتها وشكلها ولونها واستجابتها للمؤثّرات المختلفة من خالل الجدران الزجاجيّة 	 
ونسّجل مالحظاتنا ومقترحاتنا لتطوير التّجربة.

أرسم الّدودة محّدداً عليها الّرأس وقطعة الّسرج.	 

ورقة عمل:

أبحث أكثرعن: - مشاريع تربية دودة األرض ومجاالت االستفادة منها.	 

                        - أهميّة الّسرج في دودة األرض.
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7 الدّر�س ال�ّسابع

شعبة مفصلّيات األرجل

Phylum Arthropods

مخترعاٌت حديثة

بجامعــة  فريــق  ابتكــر  النملــة:  روبــوُت 
ــات تحاكــي أرجــل النمــل  ســتانفورد 6 روبوت
ال يزيــد وزنهــا عــن 100غــرام ولكنّها تســتطيع 
ــن  ــرة م ــا 2طن.جــاءت الفك جــّر ســيارة وزنه

النّمــل والـّـذي يســتطيع حمــل أوزان أضعــاف 
حجمــه مســتخدماً أرجلــهُ المفصليّة الّســتّة.

املفاهيم األساسّية

صفات عّدة صفوف من مفصليّات األرجل.	 

المقارنة بين أربعة مجموعات من 	 
مفصليّات األرجل.

مفصليّاُت األرجل، 
القشريّات، العنكبوتيّات، 

كثيراُت األرجل، 
الكيتين.

سأتعلّم
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الّنشاط األّول:

فــي الّصــورة عــدد مــن الحيوانــات الّتــي تعيــُش فــي الغابــة، بعــض هــذه الحيوانــات لديــه أرجــل مؤلّفــة 	 
مــن عــدَّة قطــع متمفصلــة تســّمى أرجــل مفصليـّـة، أســّمي الحيوانــات الّتــي فــي الّصــورة ثــّم أضــع كاّلً 

منهــا فــي مكانهــا المناســب فــي الجــدول اآلتــي : 

أقارُن بين تصنيفي وتصنيف اثنين من زمالئي في الّصّف.	 

أالحظ الّصور اآلتية:	 

حيوانات لديها أرجل مفصليّةحيوانات ليس لها أرجل مفصليّة

      تُسّمى الحيوانات الّتي لديها أرجل مفصليّة مفصليّات األرجل.
تعلّْمُت

الّنشاُط الّثاني: )تصنيُف مفصلّيات األرجل(

أنظــر بتمعــن إلــى الّصــور المختلفــة اآلتيــة مــن الحيوانــات الواضحــة، وأضــُع كّل حيــوان فــي 	 
المجموعــة الّتــي تناســبه فــي الجــدول اآلتــي:
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وا إلّي في صفِّ  انضمُّ
الحشرات

                               class  Insecta 
أو سداسيّات األرجل  

نحن ننتشر في كلِّ 
البيئات.

نحن صّف العنكبوتيّات 
 class Arachnida
غالباً ما نعيش على 
اليابسة  بعض النّاس 
يصنفنا مع الحشرات 
وهذا غلط، ونحن من 

الحيوانات الاّلحمة.

نحن صّف القشريّات 
 class Cristaceans

ونضم مجموعات 
عّدة أهّمها عشاريّات 
األرجل من صّف 

لينات القصعة 
)القشريّات(  

ونعيش في الماء.

أهالً بكم في صفوف 
كثيرات األرجل نحن 
نعيش على اليابسة ، 
مثل صّف خطافيّات 
 Chilopodaاألرجل
وصفِّ مضاعفات 

Diplopoda األرجل

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

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

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

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

     تضــمُّ شــعبة مفصليـّـات األرجــل عــّدة صفــوف منهــا: صــّف الحشــرات )ولهــا ســتّة 
ــل  ــات القصعــة )مث ــة أرجــل(، وصــّف لين ــات ) ولهــا ثماني أرجــل( ، وصــّف العنكبوتيّ

عشــاريّات األرجــل(، وصفــوف كثيــرات األرجــل.

تعلّْمُت
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الّنشاط الّثالث: )غطاُء الجسم(

 تجربة

   1.أحصــُل علــى قطعــة مــن القشــيرة الّتــي تغطـّـي جســم إحــدى الحشــرات ثــّم أمســُكها بملقــط لحرقهــا علــى 
ــار فتنطلــق رائحــة كريهــة تشــبه رائحــة حــرق الّشــعرة أو الظّفر.إنَّهــا رائحــة الكيتيــن المحتــرق الــذي  النّ

يدخــل بتركيــب الّشــعر واألظافــر.

       تغطي جسَم الحشرات قشيرةُ كيتينيّة.

     يدخــُل فــي تركيــب غطــاء الجســم عنــد 
والكلــُس. الكيتيــُن  القشــريّات 

تعلّْمُت

تعلّْمُت

   2.أحصــُل علــى القشــرة الّتــي تغطـّـي جســم الّســرطان أو أحــد القشــريّات الّتــي تبــاُع فــي أســواق الّســمك 
ــة  ــمُّ الرائح ــار فنش ــى الن ــٍط لحرقهاعل ــُكها بملق ــان وأمس ــراد البحرأوالّروبي ــل ج ــة مث ــوالت البحريّ والمأك

ــابقة، فمــاذا نســتنتج؟ ........................................... ــة الّس ــي انطلقــت فــي التّجرب نفســها الّت

ــوران بســبب تفاعــل  ــى حجــٍر كلســيٍّ فنالحــظ ُحــدوث ف ــون عل ــُف قطــرات مــن حمــض اللّيم    3.أضي
الحمــض مــع الكلــس ، ثــّم أضيــف قطــراٍت مــن الحمــض علــى قشــرة الّســرطان فأالحــظُ حــدوث فــوران 

ــك؟ ........................................................ ــن ذل ــتنتُج م ــاذا أس ــاً ، فم أيض

الّنشاُط الّرابع : )أقساُم الجسم(

ـُق النّظــَر فــي األشــكال 	  أدقِـّ
بهــا  وأســتعين  المجــاورة 
اآلتيــة: الفراغــات  إلكمــال 
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للنّملــِة ثالثــةُ أشــفاع مــن األرجل المفصليّة فهي من صــّف............... ويتألّف جســمها مــن ................ 	 
وصــدر مؤلـّـف مــن ثــالث حلقات ويحمــل األرجل المفصليـّـة و .............. مقّســم إلى حلقات.

ينتمــي ســرطاُن المــاء العــذب إلــى صــفِّ ...........ويتألـّـف جســمه مــن ........................ عليــه الفــم 	 
وأعضــاء الحّس وخمســة أشــفاع مــن األرجــل المفصليـّـة و............. 

ملتــفٍّ لألســفل.

جســـمه 	  ويتألّـــف   ........... صـــفِّ  إلـــى  العنكبـــوُت  ينتمـــي 
مـــن..........و........... 

يتألّـــــف جســـم الحريـــش العــــاضِّ من...............و...........طويل 	 
ـــة. ـــراً مـــن األرجـــل المفصليّ ـــات ويحمـــل عـــدداً كبي ـــى حلق ـــم إل ومقّس

إثراء

ــات األرجــل  ــُل مفصليّ تمثّ
مــن   %  80 مــن  أكثــر 
الحيّــة  الكائنــات  أنــواع 

المعروفــة.

     يتألّــُف جســم الحشــرات مــن رأس وصــدر وبطــن، أّمــا القشــريّات والعنكبوتيّــات 
فيتألـّـُف جســُمها مــن رأس صــدريٍّ وبطــٍن، أمــا كثيــراُت األرجــل فجســمها مؤلـّـف مــن 

رأس وجــذع طويــل.

 
تعلّْمُت

الّنشاُط الخامس: )الّتنّفُس(
جرادة

أســتعيُن بالّصــور المجــاورة فــي 	 
إكمــال الفراغــات اآلتيــة:

- مــاذا يوجــد علــى جانبــي جســم 
الحشــرة؟................

ــجين  ــاز األكس ــل غ ــن يدخ ــن أي - م
ويخــرج غــاز ثنائــّي أكســيد الكربــون  

ــن جســم الحشــرة ؟  co2 م

.................................  
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إثراء
يَُعــدُّ جــراُد البحــر األمريكــّي )الكركنــد( أكبــر 
مفصليـّـات األرجــل حجمــاً ويصــل وزنــه إلــى 

20 كيلــو غــرام.

     تختلــُف أنمــاط التّنفـّـس لــدى مفصليـّـات األرجــل فمعظمهــا يتنفـّـُس بالقصبــات، لكــنَّ 
العنكبوتيـّـات لديهــا باإلضافــة للقصبــات رئــات كتبيــة. أّمــا القشــريّات فتتنفـّـُس بواســطِة 

الغالصم.

   
تعلّْمُت

عنكبوت

جراد البحر

- كيف  تتنفُّس العناكب؟......................

- كيف تتنفُّس القشريّات؟.....................

- لماذا ال تتنفّس القشريّات بالقصبات؟ 
...........................

أقــارن إجاباتــي مــع إجابــات اثنيــن 	 
مــن زمالئــي فــي الّصــّف.
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أواًل: أكتُب المصطلَح العلمّي الموافق لكلٍّ من العبارات اآلتية: �

أ- حيوانات لديها أرجل مفصليّة وتمثل 80 % من الكائنات الحيّة المعروفة.

ب- طريقة تتنفّس بها معظم مفصليّات األرجل ما عدا القشريّات.

ج- ماّدةٌ تدخل بتركيب القشرة الّتي تغطّي الجسم في الحشرة كما تدخُل بتركيب الّشعر واألظافر.

ثانياً: ما الّذي يمكُن أن يحدث إذا : �

ابتعد الّسرطان عن الماء مّدةً زمنيّة طويلة؟	 

وضعْت قطرات من حمض اللّيمون على قشرة الّروبيان )القريدس(؟	 

ثالثاً: أقارُن بين الحشرات والعنكبوتّيات من حيُث :أقسام الجسم ـ عدد األرجل المفصليّة ـ التّنّفُس . �

رابعاً: أكمل خريطة المفاهيم اآلتية : �

مفصليّات  األرجل

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

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

أرجل  ســـتّة  لديها 
مفصليّة

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

رأس صـــدرّي وبطن 
وتتنفّـــــس بطريقتيـــن 

: هما

القصعة(   )ليّنــات  القشــريّات 

من: جســـمها  ويتألّف 

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

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

رأس وجذع طويل

جسمها  مّؤلف
 من

جسمها مؤلّف من

 وتضّم:

مثلومنها
ـــي  ـــش ف وتعي

البيئـــة

الّتقويم النهائّي
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8 الدّر�س الّثامن

املفاهيم األساسّية

تصنيُف الحشرات تبعاً لنمط األجزاء 	 
الفمويّة لديها .

بعُض الوظائف الحيويّة لدى الحشرات .	 

أنماط ُالتّطّور: الكامل والنّاقص والبعيدة 	 
عن التّطّور لدى الحشرات.

 اإلبصار الفسيفسائّي ـ
 جهاز دوران مفتوح ـ

  أنابيب مالبيكي االنسالخ
 تطّور كامل ـ تطّور

ناقص ـ عديمة التّطّور .

سأتعلّم

الوظائُف الحيويُّة لدى الحرشات
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تنتشــر الحشــرات فــي كّل مــكان مــن حولنــا فــي مختلــف البيئــات ...مــا الـّـذي يســاعدها علــى 
ذلــك ؟وكيــف تتكاثــُر؟

الّنشاط األّول : الحّس والحركُة

أالحظُ الّصور الموّضحة أعاله وأستعين بها في إكمال الفراغات اآلتية: 	 

تمتلُك جميع الحشرات أرجالً مفصليّةً تساعُدها على المشي عدُدها...............	 

بعض الحشرات لديها شفعان من األجنحة للطّيران مثل .......... والجرادة و............ 	 

ــدى 	  ــر ل ــد تظه ــنُّ و.............. وق ــل ........... والم ــة مث ــا أجنح ــس لديه ــرات لي ــاك حش هن

ــر. ــم التكاث ــي موس ــا ف بعضه

للحشــرات أعضــاء حــسِّ علــى الــّرأس هــي شــفع مــن ................... للّرؤيــة وثالثــة عيــون 	 

بســيطة للتّمييــز بيــن الضــوء والظـّـالم وشــفع مــن قــرون ............ الّتــي تحــوي خاليــا حســيّة 

، وتمتلــك الحشــرات مســتقبالت ذوقيـّـة علــى األجــزاء الفمويـّـة. للحــرارة والّرطوبــة والّشــمِّ

ــران  ــة وبعضهــا لديــه أجنحــةُ للطّي      تتحــّرك الحشــرات بوســاطة األرجــل المفصليّ
ــون البســيطة  ــة والعي ــون المرّكب ــعار والعي ــرون االستش ــي ق ــا أعضــاء الحــسِّ فه أّم

ــة. ــتقبالت الذوقيّ والمس

   
تعلّْمُت
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ــُس الحشــراُت بوســاطة       تتنفّ
جهــاز تنفّــس قصبــّي.

   
تعلّْمُت

كيــف تـــــرى النّحلــــةُ األزهار؟	 

- أالحـــظُ فـــي الّصـــورة المجـــاورة 
كيــــف تـــــرى النّحلـــــة صـــورة 
هـــذه  تســــــّمى  مـــاذا  األزهـــار؟ 

الّرؤيـــة؟ فـــي  الطّريقـــة 

إثراء

الفسيفســائّي:  اإلبصـــــــــاُر 
ــدى  ــة ل ــن مرّكب ــّوُن كلُّ عي تتك
الحشــرات مــن عناصــر بصريّة 
بصــريٍّ  عنصــر  كلُّ  ويلتقــط 
الجســم  مــن  جــزء  صــورة 

مجــزأة  فالّصــورة  المرئــيِّ 
واإلبصــار فسيفســائّي .

النشاُط الثاني : تنّفُس الحشراِت

المجــاور 	  الّشــكل  إلــى  أنظــُر 
ســابقاً  تعلّمتــه  مــا  وأتّذكــُر 

اآلتيــة: الفراغــات  وأكمــل 

تتنفّــُس الحشــرات بوســاطة جهــاز 
تنفـّـس ........... حيــث يدخــل الهــواء

الجســم  إلــى  باألكســجين  المحّمــل 
إلــى  عبر........................ليصــل 
جميــع خاليــا الجســم ويخــرج الهــواء 
المحّمــل بغــاز ثنائــّي أكســيد الكربــون 

ــى الوســط الخارجــّي. ــا إل منه

جهاُز التّنفِّس القصبّي
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الّنشاُط الّثالث: تغذيُة الحشراِت

من أنا ؟من أنا ؟

ــد  ــب الجل ــا أثق ــة فأن ــة ماّص ــة ثاقب ــزاء فمويّ ــديَّ أج ل
ــا؟ ــْن أن ــدَم .. فََم ــصُّ ال وأمت

لــديَّ أجــزاء فمويـّـة ماّصــة فأنــا أتغــّذى علــى الّرحيــق 
..فََمــْن أنــا؟

لــديَّ أجــزاء فمويّــة قارضــة فأنــا أســتطيع تفتيــت 
أنــا؟ أنــواع األغذية..فََمــْن  مختلــف 

ــا أمتـــصُّ  ــة فأنـ ــة العقـ ــة قارضـ ــزاء فمويّـ ــديَّ أجـ لـ
ــا؟ ــْن أنـ ــات الطلّع..فََمـ ــغ حبّـ ــق وأمضـ الّرحيـ

لــديَّ أجــزاء فمويّــة راشــفة )إســفنجيّة( تمتــصُّ 
الغــذاء بعــد أن أفــرز اللّعــاب إلذابتــه.. فََمــْن أنــا؟

أصل ُكّل عبارة بخطّ مع ما يناسبها من الّصور:	 

الفراشة

البعوضة

الّذبابة

النّحلة
النّملة
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أنظــُر إلــى الّشــكل اآلتــي ألتعــّرف علــى الجهــاز الهضمــي الـّـذي يمــّر فيــه الغــذاُء الـّـذي تتغــّذى عليــه 	 
الجــرادة بوســاطة أجزائهــا الفمويّــة القارضــة ثــّم أكمــل الفراغــات اآلتيــة:

إلــى  الفــم  مــن  الغــذاء  يصــُل   -
ــُل  ــّم ينتق ــر.......... ث ــة عب الحويصل
ــذاء  ــن الغ ــي تطح ــى ............الّت إل
ثــّم ينتقــل إلــى .........ليتــمَّ هضــم 
عبــر  الفضــالت  وتُْطــَرُح  الغــذاء 

الجســم. خــارج  ...........إلــى 

النشاُط الرابُع: اإلطراُح
أنظر إلى الشكل المجاور وأالحظُ:	 

مــن  الــّدم  بتنقيــة  تقــوم  أنابيــب  عــدة  توجــد   -
الفضــالت وتصبُّهــا فــي المعــي الخلفــّي  الّــذي 
يمتــّص المــاء مــّرة أخــرى وتبقــى الفضالت بشــكل 
بلـّـورات لتخــرج مــع فضــالت جهــاز الهضــم عبــر 

ــب؟ ــذه األنابي ــّمى ه ــاذا تس ــرج ، م ــة الّش فتح

- أفّسر: قدرة الحشرات على العيش في بيئات فقيرة بالماء.

       تقــوُم أنابيــب مالبيكــي بــدور جهــاِز اإلطــراح   
ــة. لتخليــصِ جســم الحشــرات مــن الفضــالت النّتروجينيّ

كمــا أّن عمليــّـة االنســالخ فــي الحشــرات وســيلة للتّخلّص 
مــن أجــزاء مــن هــذه الفضــالت.

   
تعلّْمُت

الّنشاُط الخامس: الّدوراُن

شريان قصير

قلــب 

أنبوبــــــّي
فتحات 

جانبيّة

الّرأس

ــة 	  ــّم أضــع الكلمــات اآلتي ــَر فــي الّشــكل المجــاور ث أنعــُم النّظ
ــي جهــاز  ــّدم ف ــة ال ــى حرك ــّرف إل ــراغ المناســب للتّع ــي الف ف
ــة-  ــّدوران لــدى الحشــرات )شــريان قصيــر- فتحــات جانبيّ ال

ــذاء المهضــوم(. ــّي - الفضــالت – الغ ــب أنبوب قل

جهاز الّدوران
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يندفــع الــّدم داخل..........ليصــل إلــى الــّرأس عبــر ...... ثــّم ينتقــل 

الــّدم إلــى جميــع تجاويــف الجســم ليغمــر األعضــاء الّداخليـّـة ويعــود 

ــا  ــع خالي ــّدم .........لجمي ــل ال ــر.......... ينق ــب عب ــى القل ــا إل منه

الجســم وينقل.........إلــى أعضــاء اإلطــراح وهــي أنابيــب مالبيكــي.

إثراء
دوران  جهــاز  للحشــرات 
أوعيــة  بــه  ليــس  مفتــوح 
فيهــا  ينتقــل  مغلقــة  دمويّــة 

شــريان  عــدا  فيمــا  الــّدم 
قصيــر يتّصــُل بالقلــب.

الّنشاُط الّسادس : تكاثُر الحشراِت

غالبـــاً مـــا نالحـــظ وجـــود مثـــل هـــذا الحيـــوان 	 
الظّاهـــر فـــي الّصـــورة المجـــاورة علـــى 
أوراق الخـــسِّ أو الملفـــوف أو أوراق العنـــب 
ونتســـاءل إن كان مـــن الّديـــدان  أو مـــن 
الحشـــرات...أحاور زمالئـــي للتّوّصـــل إلـــى 
معلومـــات عـــن هـــذا الحيـــوان مســـتعيناً 
بالّشـــكل اآلتـــي الّـــذي يوّضـــح المراحـــل 
ــا : ــة أو دورة  حياتهـ ــا الفراشـ ــرّ بهـ ــي تمـ الّتـ

- الحشــرات حيوانــات منفصلــة الجنــس وبعــد 
ــا  ــة ..م ــوض الملقّح ــة البي ــع الفراش ــاح تض اإللق
الـّـذي يخرُج من البيضــة الملقّحــة ؟...................

- تقــوم اليرقــة بإحاطــة نفســها بشــرنقة لتتابــع 
نمّوهــا ماذا تحتوي الّشــرنقة بداخلهــا ؟...............

- عندمــا يكتمــل نمــوُّ العــذراء تتحــّول إلــى فراشــة 
لغة. با

ــدى الحشــرات  ــر ل ــة للتّكاث ــذه الطّريق - نســّمي ه
ــي يمــّر بهــا  التطــّور الكامــل ،أتتبــع المراحــل الّت
فــي الّشــكل المجــاور، وأكمــل الفراغــات فــي 

ــي: ــط اآلت المخط

................عذراء............................
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إثراء
بهــا  تقــوم  االنســالخ:عمليّة 
قشــرتها  الســتبدال  الحشــرات 
قشــرة  ببنــاء  وتقــوم  الكيتينيّــة 
ألّن  ؛  النّمــوِّ أثنــاء  فــي  جديــدة 

الكيتيــن مــاّدة غيــُر حيّــة التنمــو 
الحشــرة. نمــو  مــع 

................بعد عدة انسالخات.........................

بيضة ملقّحة

حوريّة

انسالخ

حشرة بالغة

هل تتكاثر جميع الحشرات بهذه الطّريقة ؟

لمعرفــة ذلــك أدقـّـق النّظــر فــي الّشــكل المجــاور و أكمــل 	 
الفراغــات اآلتية:

- بعــد أن تضــع الجــرادة البيــوض الملقّحــة مــاذا يخــرج مــن 
؟................. البيضة 

لهــا  البالغة،وهــل  الجــرادة  الحوريّــة  تشــبه  هــل   -
... . . . . . . . . . . . . جناحــان؟.

ــن     ــن متتاليتي ــة مرتي ــا الحوريّ ــرُّ به ــي تم ــة الّت ــا العمليّ - م
لتتحــول إلــى جــرادة بالغــة؟..................

- نســّمي هــذه الطّريقــة للتّكاثــر عنــد الحشــرات التّطــّور 
النّاقــص أوغيــر كامــل وأتّتبــع المراحــل الّتــي يمــّر بهــا فــي 
ــي: ــط اآلت ــي المخطّ ــات ف ــل الفراغ ــاور، وأكم ــكل المج الّش

نســّمي هــذه الحشــرات )عديمــة التطــّور( مثــل الّســمك الفّضــّي 
ــدا  ــا ع ــا فيم ــابهةً ألبويه ــة مش ــن البيض ــرة م ــرج الحش إذ تخ

صغــر حجمهــا وعــدم اكتمــال نمــّو أجهزتهــا التناســليّة.

أتعــّرف النّمــط الثّالــث للتّكاثــر عنــد الحشــرات مــن 	 
النّظــر إلــى الّشــكل المجــاور وأالحــظُ:

ــي تخــرج  - هــل يوجــد اختــالف بيــن الحشــرة الصغيــرة الّت
مــن البيضــة الملقّحــة وبيــن الحشــرة البالغــة ؟

:      يوجُد ثالثة أنماط لدى الحشرات تمرُّ بها في أثناء دورات حياتها وتضمُّ

التطّور الكامل أو التّام والتّطّور النّاقص وحشرات عديمة التّطّور.

   
تعلّْمُت
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أواًل: أكتُب المصطلح العلمّي الموافق لكلٍّ من العبارات اآلتية : �

         أ( عمليّة تقوم بها الحشرات الستبدال قشرتها الكيتينيّة بقشرة جديدة في أثناء النّمّو عند الحشرات.

       ب(  طريقــة للّرؤيــة عنــد الحشــرات إذ تقــوم العيــن المرّكبــة بالتقــاط صــور عديــدة ألجــزاء مــن الجســم 
المرئــيِّ لتتكــّون صــورة مجّزأة .

      حـ ( أعضاء حسِّ توجد على الّرأس لدى الحشرات للتّمييز بين الّضوء والظاّلم .

        د( تحّوٌل تمّر به الحشرة بسلسلة من التّغيّرات ومن مراحله اليرقة.

       هـ( تحّوٌل تمّر به الحشرة بسلسلة من التّغيّرات ومن مراحله الحوريّة.

ح الغلط في العبارات اآلتية : � ثانياً: أصحِّ

اإلطراُح في الحشرات يحدث بوساطة الكليتين .	 

يتنفُّس الجراد بوساطة الرئات.	 

يحتوي جهاز الّدوران عند الحشرات على أوعية دمويّة مغلقة ينتقُل فيها الّدم .	 

ثالثاً: أختار اإلجابة الّصحيحة لكلٍّ مّما يأتي: �

         - وجد أحد الّطالب في تربة حديقة المدرسة حيواناً يتألّف جسمه من جزئين ) رأس صدرّي - بطن( 

وال يوجد له قرون استشعار، فإلى أّي الّصفوف ينتمي؟

            أ( العنكبوتيّات            ب( الحشرات          جـ( القشريّات            هـ( الاّلسعات

          - ما التّكيّفات الخاّصة الّضروريّة للحشرات حتّى تسبح في الماء؟

           أ( عيون مرّكبة       ب( أرجل متحّورة        ج( زوائد طرفيّة لزجة        هـ(  أجزاء فم حاّدة

رابعاً: من أنا ؟حشرة عديمة الّتحّول أخرج من البيضة الملّقحة صغيرة لكّنني أشبُه الحشرة البالغة ثّم  �

أنمو و أصبح مثلها .

الّتقويم الّنهائّي
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وينتهي  بالّشرج..........القانصة.....................الفم

خامساً: أكمُل المخّطط اآلتي: يبدأُ جهاز الهضم عند الجرادة بـ : �

سادساً: إذا علمت أنَّ إناث البعوض تتغّذى على الّدم بينما ذكورها تتغّذى على رحيق األزهار، فماذا  �

تتوّقُع أن يكون نمط األجزاء الفموّية ألنثى البعوض؟

سابعاً: أجمُع صوراً لحشرات مختلفة من بيئتي المحلّية ثم أدرسها وأمأُل الجدول اآلتي: �

نمطُ التّطّوِرأجزاُء الفِمالبيئةُ الّتي تعيُش فيها اسُم الحشرة

ــّم أعرضــه أمــام 	  ــي الّصــّف، ث ــي ف ــن مــن زمالئ ــف اثني ــه مــع تصني ــذي وضعت ــف الّ ــارُن التّصني أق
ــّف. الّص
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9 الدّر�س الّتا�سع

املفاهيم األساسّية

التّناظــُر الجانبــّي - المكافحةُ 	 
الحيويّة.

العاّمة ملفصلّيات األرجل  الّصفاُت 
ودورها يف البيئة

مفهوم التّناظر الجانبّي.	 

أهميّة مفصليّات األرجل في البيئة.	 

أهميّة المكافحة الحيويّة في البيئة.	 

سأتعلّم
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ة ل: الصّفات العامّّ الّنشاط األوّّ

تَُعــدُّ الّصــوُر اآلتيــة عــن الّصفــات العاّمــة لمفصليـّـات األرجــل ، أتأّمــل هــذه الّصــور ثــمَّ أســتنتج الّصفــة 	 
التــي تعبـّـر عنهــا كلُّ صــورة كمــا فــي الّصــورة األولــى:

أوالً : أجســامها جانبيـّـة التّناظــر )تتألـّـف مــن قســمين 

متماثليــن علــى جانبــي محــور علــى طــول الجســِم (

ثانياً :يغطّي أجسامها:

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

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

ثالثأ: 

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

........................................
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شريان قصير

قلب أنبوبي

رابعاً  : لديها جهاز دوراٍن :

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

خامساً : أدقّق في الّصور اآلتية وأختار اإلجابة:

- الجنُس )منفصُل الجنس أم خنثى( ؟...........................

- واإللقاُح )داخليُّ أم خارجّي(؟ .................................

ــات األرجــل بأنّهــا حيوانــات       تتّصــُف مفصليّ
ــبٌّ  ــكٌل صل ــمها هي ــي جس ــر، يغطّ ــة التّناظ جانبيّ
ولديهــا أنمــاط عــّدة مــن األجــزاء الفمويّــة تكيّفــاً 
مــع نمــط الغــذاء فــي البيئــات المختلفــة وجهازهــا 
الّدورانــيُّ مــن النّمــط المفتــوح ،منفصلــة الجنــس 

واإللقــاح لديهــا داخلــّي.

   
تعلّْمُت
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الّنشاط الّثاني :)أهّمّيتها(
أنظُر إلى الّصور اآلتية وأستنتُج أهمَّ فوائد مفصليّات األرجل :	 

أّوالً :

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

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

ثانياً :
ماذا يسبُِّب غياب القشريّات

عن هذه الّسلسلة الغذائيّة؟

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

ثالثاً: بعض مفصليّات األرجل

لها أهميّة اقتصاديّة مثل:

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

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

رابعاً :
المجـــاورة  األشـــكال  إلـــى  أنظـــُر 
وأتعـــّرف بعـــّض األمثلـــة للمكافحـــة 
ــن بعـــض  ــتَفاُد مـ ــث يُْسـ ــة حيـ الحيويّـ
ـــى  ـــي القضـــاء عل ـــات األرجـــل ف مفصلي

بعـــض الحيوانـــات الضـــاّرة.

خامساً:

تنتقــُل الحشــراُت مــن زهــرة 
ــى أخــرى فتســاهُم بـــ: إل

..................................
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يتطفُّل على الّرأس أو الجسم ويتغّذى بدم اإلنسان 
وينقل إليه مرض التيفوس ، الوقايةُ منه بالنظافة 

وغلي المالبس وكيّها بمكواٍة ساخنٍة.

حيــواٌن صغيــٌر يتطفّــُل علــى جلــد اإلنســان وتحفــر 
اإلنــاث أنفاقــاً فــي الجلــد تضــع فيهــا البيــوض فتســبُّب 

ــة لمــرض الجــرب.  ــة شــديدة مرافق ــة جلديّ حّك
الجلــد  ودهــن  والصابــون  الّســاخن  بالمــاء  يعالــُج 

كبريتيّــٍة. بمراهــَم 

ينتقــُل مــن األماكــن الملّوثــة إلــى غــذاء اإلنســان فينقــل 
ــراض  ــبّبة لألم ــم المس ــن الجراثي ــر م ــدان و الكثي الديّ

مثــل )التيفوئيــد- الزحــار- الكوليــرا.....(

الوقايــةُ تكــون باالهتمــام بالنّظافــة وحمايــة الغــذاء من 
الحشــرات واالبتعــاد عــن تنــاول األغذية المكشــوفة.

ُبها( الّنشاُط الّثالث : )أهمُّّ األضرار الّتي تسبِّّ

ُالجراثيــم عــام 1902  حصــَل رونالــد روس عالــم 
أتعلمــون  للعلــوم......  نوبــل  جائــزة  علــى 
ــى  ــس )أنث ــة األنوفيلي ــه درس بعوض ــاذا ؟ ألنّ لم
بنقــل  تقــوم  أنَّهــا  الخبيــث( وأوَضــح  البعــوض 
مــرض المالريــا الـّـذي كان يفتــك بعشــرات األلــوف 

ــام. ــاس كلَّ ع ــن الن م

إضافةً لمرض المالريا تساهم بعض أنواع 	 

مفصليــاّت األرجــل فــي نقــل العديــد  مــن األمــراض إلــى اإلنســان.....أتّعّرفُها فــي الجــدول اآلتــي وأصــل 
بخــطّ بيــن كلِّ حيــوان والمــرض الــّذي يســبّبُه:

البعوض العادّي

البعوض الخبيث
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تســاهم بعــض مفصليّــات األرجــل بأضــرار اقتصاديّــة كبيــرة لإلنســان بإتالفهــا المحاصيــل الزراعيّــة 	 
كمــا فــي الّصــور اآلتيــة:

 

أواًل: ما الّذي يساعد الحشرات على انتشارها الواسع في الّطبيعة ؟ �

ثانياً: أصّحح الغلط في العبارات اآلتية : �

أ - مفصلياّت األرجل حيوانات خنثى و اإللقاح فيها ذاتّي .

ب - مفصليّات األرجل حيوانات ذات تناظر شعاعّي .

ج - تنقل أنثى البعوض العادّي مرض المالريا لإلنسان.

ثالثاً: أعلم أّن تكاثر فراشة الحرير من نمط التطّور الكامل وتتمُّ تربيتها على أشجار الّتوت.أتساءل  �
أيُّة مرحلة من حياة الحشرة تتغّذى فيها الحشرُة على ورق التّوت؟وأيّة مرحلة يستفاد منها في الحصول 

على الحرير الطبيعّي؟

رابعاً: أقارُن بين القمل والجرب من حيُث: )مكان الّتطّفل - الّضرر الّذي تسّبُبه - العالج( �

خامساً: أقترح بعض الحلول لمكافحة مرض المالريا في بعض المناطق؟ �

ورقة عمل: أبحث في مصادر الّتعلّم المتنّوعة:

     1. كيف يتمُّ إسعاف المصاب بلدغة عقرب؟ وما االستخداماُت الطّبّيّة لسمِّ العقرب؟

     2. أبحُث عن بعض الحشرات الّتي تسبب التّلف لمحصول زراعيٍّ في بيئتي المحليّة وكيفيّة مكافحتها.

 انتبه: 

تتســبَُّب بعــض مفصليـّـات األرجــل بلدغــات ســاّمة لإلنســان مثــل الحريــش العاّض 
و العقــارب  و بعــض العناكــب،  فيجــب علينــا الحــذر الّشــديد منهــا.

الّتقويم الّنهائّي
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10 الدّر�س العا�سر

املفاهيم األساسّية

البيئةَ الّتي يعيش فيها الحلزون.	 

أقسام جسم الحلزون. 	 

الوظائف الحيويّة عند الحلزون. 	 

الّصفات العاّمة للّرخويّات وتصنيفها. 	 

دور الّرخويّات في البيئة.	 

المعطُف 	 

المجسُّ 	 

القدُم العضليّة 	 

اللّساُن المبردّي 	 

جهاُز الّدوران المفتوح	 

سأتعلّم

Phylum Mollusca شعبُة الرّخويّات

 Helix الحلزون
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ــة  ــٍة لمنطق ــٍة وترفيهيّ ــٍة علميّ ــم رحل ــى تنظي ــا مــع إدارة المدرســة عل     نحــُن طــالُّب الّصــفِّ الثّامــن اتّفقن
ــى طــول  ــدُّ عل ــي تمت ــالً منظــر األشــجار الّت ــْم كان جمي ــا ك ــا الحظن ــة مــن مدرســتنا، وعندمــا وصلن قريب
مجــرى مائــّي، وجلْســنا علــى شــكل مجموعــاٍت تحــت األشــجار، ثــّم طلــب منــا المــدرس أن نجمــع أنواعــاً 
مختلفــة مــن الحلــزون، وبــدأ البعــض يجمــع مــن تحــت أوراق األشــجار الميتــة، والبعــض يجمعــه مــن تحــت 

حجــارة الحقــل والبعــض وجــده علــى جــذوع األشــجار.

جمعنا عدداً منها واحتفْظنا بها. 
    وإلخراجــه مــن القوقعــة وضعــت الحلــزون فــي مــاء 
ــا  ــة وعندم ــن القوقع ــه م ــه وقدم ــرج رأس ــدأ يُخ ــر فب فات
ســّخنت المــاء بلهــب ضعيــف أصبــح يمــّد القــدم والــّرأس 

بشــكل واضــح.
المجــاور 	  الّشــكل  مــن  الجســَم وأقســامه  أتعــّرف 

ومالحظــة األشــكال فــي الّصفحــة اآلتيــة وأكمــل 
المناســبة:  بالكلمــات  الفراغــات 

الّرأس : 
- يتوّضــع الفــم .................... وباســتخدام المكبّــرة أتعــّرف مكّونــات الفــم 
ــة واثنتــان جانبيّتــان، وعنــد  إذ يحيــط بالفــم ثالثــة................ واحــدة علويّ

فتــح الفــم نجــد أنّــه يلتصــق بالّشــفة العليــا فــّك كيتينــّي ســميك ونجــد

ــرأس ....................  ــل ال ــتمرار يحم ــّدد باس ــناً تتج ــا 16000 س ــّداً عدده ــة ج ــاناً عليه..........دقيق  لس
وينتهيــان بالعينيــن و....................لمســيان .

ي الفّوهة التّي توجد خلف المجّسين البصرييّن . - أحاور زمالئي في استنتاج وظيفة كلِّ منهما وأسمِّ

- كمــا أشــاهد القــدم العضليـّـة والمعطــف المســؤول عــن إفــراز المــواّد 
الاّلزمــة لتشــكيل ونمــوِّ القوقعــة .

........................... التفافهــا  مجــّوف  مخروطــّي  القوقعة:شــكلها 
لونهــا.......................

     يتغــّذى الحلــزوُن علــى النّباتــات بوســاطة فمــه الـّـذي يتكــّون مــن 
ثالثــة شــفاه ولســان مبــردّي عليــه عــدد كبيــر مــن األســنان الكيتينيـّـة 
ــر  ــهل تأثي ــة ليس ــزاء النّباتيّ ــت األج ــع وتفتي ــى قط ــاعد عل ــي تس الّت

العصــارات الهاضمــة.

   
تعلّْمُت

الشفاه الثالثة
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نشاط :

أتذّكُر عند وضع قطرات من الحمض على قشرة بعض أنواع القشريّات .ماذا يحدث ؟	 

أضُع قطرة من حمض كلور الماء الممّدد على القوقعة .أفّسُر ما أالحظ .

أالحــظ ُأن الفــوران نتيجــة تفاعــل ......................مــع 
الحمــِض.  

أنــزُع القوقعــة عــن جســم الحلــزون بلفِّهــا حلزونيــاً بعكــس 
اتجــاه لّفاتهــا نشــاهد أحشــاء الحيــوان الّتــي كانــت بداخلهــا 
والحلــزون يغلــق القوقعــة بغطــاء كلســيٍّ مخاطــيٍّ ويختبئ 

بداخلهــا فــي البــرد والحــرِّ الّشــديدين .
الحلزون في الشتاء

دراسة الوظائُف الحيويّة :

1- الحسُّ والحركُة : 

نشاط:
    أضــُع نباتــاً علــى بعــد متــر واحــد مــن الحلــزون فــوق لــوح مــن الزجــاج  وأالحــظ أنّــه يتجــه مباشــرة 
إليــه باســتخدام عضــالت قدمــه تــاركاً خلفــه أثــراً المعــاً وإذا لّمْســنا القــدم يدخــل الحلــزون داخــل القوقعــة .

أستعين بالشكل اآلتي لإلجابة عن األسئلة ، وأفسرها مع زمالئي :	 

لماذا اتجه الحلزون نحو النّبات ؟	 
تحّرك المجسان البصريّان في كلِّ االتجاهات .	 
سرعة اختبائه داخل القوقعة .	 

الفم

الّشفاه الثالثة
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نشاط:

نشاط:

إّن الحلــزون لديــه جهــاٌز عصبــيٌّ بســيط يتضّمــن  	 
عقــدة عصبيّــة تتفــرع إلــى أعصــاب بأنحــاِء 

ــا.  الجســم كلّه

عقدة 
دماغيّة

    أنَّ الحلــزون لديــه مجّســان بصريّــان ومجّســان لمســيّان تســاعده فــي الحصــول 
علــى غذائــه كمــا أنـّـه يختبــُئ فــي قوقعتــه الكلّســيّة فــي حــال شــعوره بالخطــر أو البــرد 
ــاً المعــاً يســاعده  أو الحــرِّ ويغلقهــا بغطــاء مخاطــيٍّ كلســّي ويتــرُك خلفــه أثــراً مخاطيّ

علــى الحركــة زاحفــاً بواســطة عضــالت قدمــه.

ــى  ــّدم إل ــوّزع ال ــن ي ــة وبطي ــن أذين ــف م ــزون يتألّ ــد الحل ــب عن       أن القل
ــه. ــون ل ــه ال ل ــّدم في ــوح، وال ــوّي مفت ــاز دم ــر جه أنحــاء الجســم عب

ــده  ــن خــالل جل ــس م ــن أن يتنفّ ــزون يمك       أّن الحل
ــدة. ــه الوحي الّرطــب أو مــن خــالل رئت

   

   

   

تعلّْمُت

تعلّْمُت

تعلّْمُت

2-الّنقل :

تمثُّل الّصورة جهاز النّقل )الّدوران(  لدى الحلزون 
وباالعتماد عليها أقوم بملء الفراغات اآلتية:

    1- يتألّف جهاز الّدوران من............و.......... 
و...................

    2- أقسام القلب هي................و.................

    

3- الّتّنفس:

   نحضــر حــوض التّشــريح ونضــع عليــه حلزونــاً ونزيــل الطّبقــة 
المخاطيّــة الّســطحيّة للحلــزون ، ومــن مالحظتــك للّشــكل المجــاور هــل 

يســتمّر الحلــزون بعمليّــة التّنّفــس ؟ ولمــاذا؟.

جهاز التّنفس لدى الحلزون
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4- اإلطراح: 
نشاط:

نشاط:

جهاز اإلطراح لدى الحلزون

   أالحظُ الّصورة اآلتية وأدقُّق في جهاز اإلطراح لدى 
الحلزون وأحاوُر زمالئي ممَّ يتألّف جهاز اإلطراح؟   

و أستنتج: يتألّف من ............... و ............... 
وفوهة إفراغيّة.

ما فائدتُهُ ؟

ــة  ــي بفوه ــب ينته ــة وحال ــن كلي ــول م ــاز الب ــّون جه      يتك
الجســم  الّســائلة مــن  الفضــالت  إفراغيّــة وهوهــامٌّ لطــرح 

ويتوّضــع فــي الكتلــة الحشــوية. 

     أنَّ الحلــزون خنثــى ومــع ذلــك فــإن َّاإللقاح 
الّذاتــّي ال يحــدث ألّن النّطــاف تنضــُج قبــل 
البيــوض ، لذلــك يتبــادُل الفــردان نطافهمــا ثــّم 

يفترقــان .

   

   

تعلّْمُت

تعلّْمُت

5- الّتكاثر :

 أدقِّــُق النظّــر فــي الّصــورة اآلتيــة فأالحــظ: عمليّــة االقتــران لــدى الحلــزون بيــن فرديــن بالّرغــم أنّــه 	 
حيــوان خنثــى.

أفكّر:  لماذا اليتمُّ الّتلقيح الّذاتّي عند الحلزون؟	 

بيوض الحلزون اقتران الحلزون

يُســـــتََخدُم  ســـــــّم  الحالزيـــن 
المخروطيّـــة فـــي عـــالج بعـــض 
إلزهايمر  ومـــرض  القلبيّة  األمراض 
واالكتئـــــاب والصــّــــرع ومـــرض 

باركنســـون.
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أهّم صفوف الّرخوّيات

 Class Gastropoda :بطنيّات القدم
مثل الحلزون البرّي، القوقعة مجّوفة

فأسيّات القدم Class Pelecypoda وتُعرف 
   Class Bivalvia :بذوات المصراعين

مثل المحار ذي القوقعة ذات المصراعين ويكون 
تنفّسه غلصمياً.

   Class Cephalopoda :رأسيّات القدم
مثل الحبّار)القوقعة داخليّة( واألخطبوط )عديم 

القوقعة( والتّنفّس غلصمّي.

نشاط : 
أالحظُ الّصور الّسابقة وأستعين بها في ملء الفراغات اآلتية بالكلمات المناسبة :	 

1- جميع هذه الحيوانات من شعبة ................ .

2-  بعضها يملك قوقعة ................ أو قوقعة ................ .

3- لها غالف يدعى ................ المسؤول عن  إفراز المواّد الاّلزمة لتشكيل القوقعة.

4- معظمها لها ................ ما عدا ذات المصراعين .
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يت:
وما

معل
ىل 

ف إ
ضي

أ

ــا 	  ــزون نحــو خمــس ســنوات ويســتخدم أحيان ــُش الحل يعي
ــواع تنخرالخشــب  ــة وبعــض األن ــة زراعيّ ــد آف ــا يع ــة كم للّزين

ــفن.  ــف الّس وتتل
البّزاق حلزون بدون قوقعة .	 
ــم 	  ــق تراك ــن طري ــاء ع ــودة الم ــة ج ــي مراقب ــتخدم ف ــر يس ــح البح بل

الّســموم فــي أنســجته كمــا أّن المحــار يمنــع تراكــم الطحالــب.
ــر 	  ــاً كبي ــاّم وأحيان ــكل ع ــر بش ــو صغي ــة وه ــزون متفاوت ــام الحل أحج

ــي. ــزون اإلفريق ــل الحل ــم مث الحج
ــمه 	  ــول جس ــغ ط ــار؛ إذ يبل ــو الحبّ ــم ه ــي العال ــات ف ــر الّرخويّ أكب

حوالــي 6 أمتــار.

الحلزون اإلفريقي كبير الحجم

     صفاُت الّرخويّات :
1- تعيش في بيئات متعدّدة.

2- أجساُمها رخوة ولها قوقعة داخليّة أو خارجيّة كلسيّة مخطّطة وملّونة .
3-لها غالف يسّمى المعطف . 

4- لها رأس ما عدا ذوات المصراعين .
5- منفصلةُ الجنس غالباً .

6- معظــم الّرخويّــات تمتلــك جهــازاً دورانيـّـاً مفتوحــاً، )مــا الفــرق بيــن الجهــاز 
الّدورانّــي المفتــوح والجهــاز الّدورانّــي المغلــق ؟(

   
تعلّْمُت
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دوُر الّرخوّياِت في البيئِة

 صدفة من المستحاثات 

األخطبوط غذاء لبعض الّشعوب

قوقعــة مخطّطــة ملّونــة تســاعد فــي 
دراســة عمــر المســتحاثات 

 اللّؤلؤ داخل المحار 

نشاط :

باالعتمــاِد علــى الّصــور الّســابقة أصــل بخــطّ العبــارات فــي العمــود األّول مــع مــا يناُســبها فــي العمــود 	 
الثاني:

العمود الثاينالعمود األول

 ينتُج اللؤلؤ	 1- الّرخويّات عنصٌر هامٌّ

في الّسلسلة الغذائيّة	 2- تتغّذى الّرخويّات

على الكثير من البقايا العضويّة	 3- يَُعدُّ حلزون الحقل والبّزاق

من آفات الحقول	 4- تشّكل الّرخويّات

لها دور في تتّبع التّاريخ الجيولوجّي	 5- الخطوط الموجودة على القوقعة

غذاٌء لبعِض الّشعوب	 6- المحاُر  
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أواًل: أختاُر اإلجابَة الّصحيحَة في كلٍّ مّما يأتي: �

1- يمتلُك فم الحلزون:     
       أ- شفتين            ب-  شفة واحدة          ج- ثالث شفاه           د- أربع شفاه 

2- التّنفُّس لدى الحلزون: 
       أ- رئوّي            ب- جلدّي                 ج- غلصمّي             د- رئوّي وجلدّي 

3- يتألّف القلب لدى الحلزون من: 
      أ- أذين وبطين      ب- أذين وبطينين       ج- بطين وأذينين       د - أذينين وبطينين 

4- يعّد جهاز الّدوران لدى الحلزون من النّمط:  
      أ- المفتوح            ب- المغلق                  ج- المغلق جزئّياً         د- نصف مفتوح 

ثانياً: أمأل الجدول بما يناسبه :  �

مثالالرخويات 

ذوات المصراعين

بطنيّات القدم

رأسيّات األرجل

ثالثاً: أختار من الاّلئحة اآلتية األطعمة المناسبة للحلزون :  �
       خس – حبوب – حشرة ميتة  - خشب  - رمل  - أوراق نباتيّة  - أزهار – دودة أرض 

رابعاً: أعطي تفسيراً علمّياً لكّل مّما يأتي :  �
أ- ال يحدُث اإللقاح الذاتّي لدى الحلزون.

ب- تعّد الّرخويّات عنصراً مهّماً في الّسلسلة الغذائيّة. 
ج- يترك الحلزون خلفه أثراً فضيّاً في أثناء حركته.

خامساً: ما السلوك الّذي يقوم به الحلزون في كّل من الحاالت اآلتية؟ �
انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير في فصل الّشتاء.	 
ارتفاع درجة الحرارة فترة النّهار بشكل كبير في فصل الّصيف.	 

ورقة عمل: 

- يعّد الحلزون من اآلفات الّزراعيّة الخطرة . ويمكن الحّد من انتشاره باستخدام المكافحة الحيويّة. 

أبحث في مصادر التّعلّم المختلفة كيف يمكن أن أقوم بذلك دون اللّجوء إلى المواّد الكيميائيّة كالمبيدات .

الّتقويم الّنهائّي
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11 الدّر�س احلادي ع�سر

املفاهيم األساسّية

• تصنيَف شوكيّات الجلد .  	
• تحديَد بيئة شوكيّات الجلد .	
• دوَر شوكيّات الجلِد في البيئة .	
• ــي بعــِض 	 ــِد ف ــِص شــوكيّات الجل اســتثماَر بعــِض خصائ

ــاِت .   الّصناع

• شوكيّاُت الجلد .	

• األقداُم األنبوبيّة .	

• التّناظُر الّشعاعّي .	

سأتعلّم

شعبُة شوكّيات الجلِد
 Phylum Echinoderms

قنفذ البحر

زنبق البحر

نجم البحر

نجم البحر أفعوانّي الّذنب

خيار البحر



118

شوكيّات الجلد كائنات بحريّة بامتياز ظهرت على سطح األرض منذ ما يقارب 500 مليون سنة 	 
وما زالت إلى يومنا هذا . استفاد باحثون من جامعة دمشق وجامعة تشرين من أشكال شوكيّات 
الجلد المتحّجرة  كالّتي تظهُر في الّصور الّسابقة ، في تحديد عمر الّصخور في أثناء تنقيبهم    

عن النّفط في منطقة تدمَر . 

الّصفاُت المشتركُة اّلتي تّمّيُز جميع أفراد شعبة شوكّيات الجلد : 
نشاط :

أنعم النظر في الّصور المختلفة لشوكيّات الجلد  وأستنتُج الّصفات المشتركة لها :	 

زنبق البحر

خيار البحر

أشواك كلسيّة

نجم البحر

قنفذ البحر

الخاصيّة األولى: ......................................................................................................	 

” أثبَت الباحثوَن في علم األرض أنَّ الجمهوريّةَ العربيّةَ السوريّةَ  والمنطقة العربيّةَ عموماً ، 
كانت قبل ماليين الّسنين مغمورة بالمياه . “

نجــــم البحــــر 
ــّي الّذنب أفعوان
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زنبق البحر

خيار البحر

نجم البحر

قنفذ البحر

يوجد في مركز الوجه العلوّي لشوكيّات الجلد فتحةُ الّشرج وفي مركز الوجه السفلّي فتحة الفم . 	 

أالحظ أنَّ جميع األسهم في الّصور تنطلق من مركز واحد .	 

أحسُب عدد الّزوايا )القطاعات( الّتي تشّكلها األسهم في كل صورة وأالحظ أهي متشابهة أم ال ؟ 	 
.................. وهل جميع شوكيّات الجلد لها العدد ذاته من القطاعات؟ ...................

أختار العبارة األكثر صّحة لتكون خاصيّة تميّز جميع شوكيّات الجلد : 	 
ً       - يبدي الوجه الفموّي )الّسفلّي( والوجه الّشرجّي )العلوّي( تشابها

      - يمتّد من كل من مركز الوجه الفمويُّ )الفم( ومن مركز الوجه الّشرجّي )الّشرج( خمسة قطاعاٍت 
متشابهٍة أو أكثر وهذا ما يسمى بالتّناظر الّشعاعّي .

الخاصيّةُ الثّانية: ......................................................................................................	 

يت:
وما

معل
ىل 

ف إ
ضي

أ

البحــر  نجــم  أذرع  عــدد  يبلــغ  قــد 
)44( ذراعــاً ويمكــن لــألذرع الطّويلــة 
ــر أن تصــل  ــة لنجــم البحــر الّصغي الّضعيف
)1.3( متــراً طــوالً ولكــن عــرض جســمه 

ــط. ــنتيمتراً فق ــغ )2٫5( س ــر يبل الّصغي

نجــــم البحــــر 
ــّي الذنب أفعوان
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األقداُم األنبوبّيُّة : 

أقدام أنبوبيّة

استعين بالّصور الّسابقة وأفّسُر لماذا سّميَْت األقدام األنبوبيّة بهذا االسم؟ وأستنتُج وظيفتها من اسمها.	 
................................................................................................................................

أالحظُ من الّصور أعاله أّن شكل القدم األنبوبيّة يشبه بالوناً أنبوبّي الّشكل يمكن ملؤه بالماء وتفريُغه . فإذا 	 
امتأل البالون بالماء فهل سينتبُج ويزداد طوله ؟ وماذا سينتج لو أفرغنا هذا البالون من الماء تدريجيّاً ؟ 

أستنتُج آلية عمل األقدام األنبوبيّة : .................................................................................	 
............................................................................................................................     

الخاصيّة الثّالثة لشوكيّات الجلد: 	 
     جميعها تمتلك ............. أنبوبيّة لها وظيفتان أساسيّتان هما : ................... و التّنفّس.

الجهاز الوعايّئ املايّئ

ب

أ

الجهــاُز الوعائــيُّ المائــّي: جهــاٌز فريــد يميـّـز شــوكيّات الجلــد عــن بقّيــة الحيوانــات فــي المملكــة الحيوانيـّـة 
وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن القنــوات المتّصلــة مــع بعضهــا ، يجــري فيهــا المــاء ليصــل إلــى األقــدام  

األنبوبيّــة ، مّمــا يمّكــنُّ األقــدام األنبوبيــة مــن التّمــدد وبالتّالــي تحّركهــا فــي اتجــاٍه معيــٍن . 
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أعّدد مكونات الجهاز الوعائّي المائّي . 	 
        1– اللّوحة المرجانيّة  2– ............... 3– ................. 4 –.................... 5 – األقدام األنبوبيّة

أنظــر إلــى األســهم الّتــي تشــير إلــى اتّجــاه حركــة المــاء فــي الّشــكل ) أ ( ثــّم أمــأل الفــراغ وأتتبّــع الّســهم 	 
باالتجــاه المناســب علــى الّشــكل )ب( ألتعــّرَف علــى مســار المــاء فــي الجهــاز الوعائــيّ المائــيّ كمــا يأتــي : 

 يدخُل الماُء من اللّوحة المرجانيّة )المصفاة (  =<.....................   =<  .............. الحلقيّة  =< 
 القنــوات الـــ ........... =< القنــوات الجانبيّــة  =<  .............. األنبوبيــة التــي توجــد علــى شــكل صفّيــن 

موازييــن لــكلِّ قنــاة شــعاعيّة . 
أالحظُ أنَّ الماء يخرج في النّهاية من القنوات الشعاعيّة عبر اللّوحة المرجانيّة )المصفاة( أيضاً . 

أستنتج الخاصيّة الرابعة لشوكيّات الجلد : 	 
        تمتلُك جميُعها جهازاً يسّمى ............................ يفيُدها في الحركة.

تصنيف شوكّيات الجلد: 
أضع الّصفات المميّزة لكّل مجموعة من مجموعات شوكيّات الجلد في مكانها المناسب: 	 

ليــس لهــا أذرع - لديهــا خمــس أذرع طويلــة وأســطوانيّة الّشــكل تســتخدمها فــي التّنقــل - كرويـّـة أو قرصيـّـة 
الّشــكل - لهــا خمــس أذرع - أغلبهــا ليــس لديهــا أشــواك ظاهــرة وبنيــة جــدار جســمها لحميـّـة تشــبه الخيــار 
- لهــا شــكل كأســّي تتفــّرع عنــه أذرع كثيــرة ريشــيّة الّشــكل نــادراً مــا تغيـّـر مكانهــا و توجــد علــى األغلــب 

مثبّتــة علــى الّصخــور فــي القــاع  . 

صف قنافذ البحر  : 
...............................
...............................
...............................
...............................

صف نجوم البحر  : 
...............................
...............................
...............................
...............................

صف أفعوانيّات الّذنب: 
...............................
...............................
...............................
...............................

صف خيار البحر: 
...............................
...............................
...............................
...............................

صف زنابق البحر  : 
...............................
...............................
...............................
...............................

أفّسر لماذا سّمَي أفعوانيَّ الّذنِب بهذا االسم ؟ ...........................................................................
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دوُر شوكّيات الجلد في البيئة: 

أنظُر إلى الّصور أعاله وأرتُّب الكائنات الحيّة الّتي بين القوسين ضمن سلسلة غذائيّة  :	 
1. )كلب البحر  -  أعشاب البحر  -  قنفذ البحر  -  سرطان البحر(. 

2. )أعشاب البحر  -  قنفذ البحر  -  أسماك مفترسة (.
3. )نجم البحر  -  عوالق نباتيّة  -  محار(.

4. )قنفذ البحر  -  أعشاب البحر  - نجم البحر(.

سرطان البحر

كلب البحر

سمك مفترس

قنفذ البحر

أعشاب البحر

محار

ــم يكــن هنــاك مــن يفتــرس قنفــذ البحــر كمــا فــي السلســلتين الغذائيّتيــن رقــم )1( و )2( ، مــا 	  إذا ل
تأثيــُر ذلــك علــى أعشــاب البحــر ؟ وهــل ســتزداُد أعــداد الكائنــات األخــرى الّتــي تتغــّذى علــى أعشــاب 

المــاء أم تتناقــُص ؟ أفّســر إجابتــي .
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

إذا تكاثــَر نجــُم البحــر بمعــّدل أكبــر بكثيــر مــن معــّدل تكاثــر المحــار، فهــْل أتوقــع أن يســتمرُّ المحــار 	 
ــة رقــم )3( أم ال ؟ أفّســر لمــاذا يســعى صيــادو المحــار وتّجــار اللؤلــؤ إلــى  ضمــن الّسلســلة الغذائيّ

التّخلّــص مــن نجــِم البحــر ؟ 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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أشــيُر إلــى سلســلة غذائيـّـة مــن الّتــي نظّمتهــا مــن الّسالســل الّســابقة والّتــي تــدّل علــى أن نجــم البحــر 	 

يمكــُن أن يتغــّذى علــى شــوكيّات جلــد أخــرى كقنفــِذ البحــِر ؟  الّسلســلة رقــم ).......(

يت:
وما

معل
ىل 

ف إ
ضي

أ

يمكــُن تشــبيه شــوكيّات الجلــد بعّمــال النّظافة 	 
ألنّهــا تتغــّذى علــى جثــث وبقايــا الكائنــات البحريـّـة 

الميّتــة وتزيلهــا مــن علــى القــاع . 
ــرة وال يمكــُن أن تدخــل مــن 	  ــا تكــوُن الفريســة كبي عندم

ــه  ــوم بإخــراج جــزء مــن أنبوب ــد نجــم البحــر يق ــم عن الف
الهضمــّي إلــى خــارج جســمه عبــر الفــم ثــم يقــوم بإفــراز 
عصــارة هاضمــة تقــوم بتفكيــك جــزء مــن الفريســة ثــم 

يقــوم بابتــالع األجــزاء الرخــوة مــن جســم فريســته.

ــكار               	  ــي ابت ــد ف ــوكيّات الجل ــات ش ــتعين بمواصف ــي وأس ــتخدم مخيلت ــة وأس ــور اآلتي ــى الّص ــر إل أنظ

ــاد . ــم االقتص ــي دع ــد ف ــدة تفي ــياء جدي ــة أش و صناع
أقترح أفكاراً جديدة في استثمار خصائِص شوكيّات الجلد في بعض الصناعات: 	 

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

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

................................................................... .3
كيف أستفيُد من الماّدة الكلّسية الّتي يترّكب منها جداُر جسم شوكيّات الجلد في الّصناعة ؟ 	 

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

محبس مفاتيح على شكل خيار البحر

حصالة نقود على شكل قنفذ البحر

آلة طائرة على شكل نجم البحر

إبريق على شكل قنفذ البحر

مصباح على شكل قنفذ البحر
وعاء على شكل قنفذ البحر

مجوهرات على شكل قنفذ البحر
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أواًل:  أذكُر ثالَث صفاٍت فريدٍة تتمّتع بها أفراد شعبة شوكّيات الجلد وال توجد في الّشعب األخرى. �

ثانياً:  أعّدُد مكونات الجهاز الوعائّي المائّي. ما وظيفته ؟ �

ثالثاً: أيُّ من الحيوانات اآلتية يمكن تقسيم جسمه إلى أكثُر من خمس قّطاعات متشابهة؟ �

             قنفذ البحر   -   خيار البحر   -   زنبق البحر  -  أفعوانيّات الّذنب 

ورقة عمل: 

ــبُّب  ــة، ويس ــاب البحريّ ــى األعش ــراً عل ــّكل خط ــر يش ــذ البح ــة لقنف ــات المفترس ــى الحيوان ــاَء عل إنَّ القض
القضــاُء علــى الكثيــر مــن الّسالســل الغذائيـّـة فــي البيئــة المائيـّـة البحريّة.أبحــث فــي مصــادر التّعلـّـم المختلفــة 

مــاذا يحــدث لــو اختفــى قنفــذ البحــر؟

الّتقويم النهائّي
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12 الدّر�س الّثاين ع�سر

املفاهيم األساسّية

• الشكَل الخارجيَّ لقنفِذ البحِر. 	

• الوظائَف الحيويّة عند قنفذ البحِر. 	
منطقةٌ قنابيّةٌ  -  منطقةٌ بيَن 
قنابيٍّة  -  لوحةٌ تناسليّةٌ  -  

فانوُس أرسطو.  

سأتعلّم

قنفذ البحر
Sea urchin

ــِة،  ــِم الوراث ــي مجــال عل ــارب ف ــُر مــن التّج ــذ البحــر الكثي ــى قنف ــَرى عل تُْج
وعلــم البيئــِة وعلــِم الجنيــِن وغيِرهــا، وكاَن مصــدراً للكثيــِر مــن المعلومــاِت 

ــة .  المهّم
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الّشكُل الخارجّي : 
تبيّـــن الّصـــوُر التّاليـــة  	 

ــد  ــيَّ ألحـ ــكَل الكلسـ الهيـ
ـــد  ـــر بع ـــذ البح ـــواع قنف أن

ــواكه.  ــزاع أشـ انتـ

الّصـــور  إلـــى  أنظـــُر 
وأســـتعين بهـــــا ألمـــــــأل 
ضمـــن  الفــــــراغات 

اآلتـــي: المخطّـــط 
يت:

وما
معل

ىل 
ف إ

ضي
اللّواقــط : تتوّضــع بيــن األشــواك 	 أ

وتبــدو غزيــرة حــول الفم وتســتخدُم 
لتنظيــف  أو  للّدفــاع  أو  للقنــص 

الجســم. 
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الهيكُل الكلسّي

الوجهُ العلوّي )الّشرجّي(: 

الوجه الّسفلّي )الفموّي( : 

أســناٌن  وبداخلــه   ............ الـــ  فتحــةُ 
الفتحــة  بهــذه  وتحيــطُ   ........... عدُدهــا 

............ غيــر  عدُدهــا  صفائــُح 

ــةُ الـــ ..............  ــُد فتح ــز توج ــي المرك ف
ــّدٍد .  ــُر مح ــا غي ــح عدده ــا صفائ ــط به تحي

 ........ عدُدهــا   ............ لوحــاٌت 
ومــن ضمنهــا اللّوحــةُ المرجانيّــة يوجــد 

علــى كلٍّ منهــا ثقــب تناســلّي . 

ــاٍع  ــع قط ــات  م ــذه اللّوح ــن ه ــل كلٌّ م تتّص
تحــوي  القنابيّــة  بيــن  المنطقــة  يســّمى 

واللّواقــط.   ...........

لوحــاٌت ............ عدُدهــا ........ تتّصــل 
كلٌّ مــن هــذه اللّوحــات  مــع قطــاع يســّمى 
ــة تحــوي ........... تخــرج  ــة القنابيّ المنطق

منهــا األقــدام األنبوبيّــة. 

الوظائُف الحيوّيُة : 

1- الّتنّفُس : 

أنظُر إلى الّصورة وأمأل الفراغ : 	 

يتمُّ التّبادل الغازيُّ مع ماء البحر بشكٍل مباشٍر عن طريق 
الغالصم و ...................

2-الحسُّ : 
أمعن النّظر في الّشكل اآلتي وأستعيُن به إلكمال الفراغات:	 

يوجُد

يتألّف 
من
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 يتألـّـف الجهــاز العصبــيُّ عنــد قنفــذ البحــر مــن .................... تحيــط بالـــ ......... يتفــّرع عنهــا أعصــاب 
شــعاعيّة عددهــا ..... ثــم يتفــّرع عــن هــذه األعصــاب فــروٌع إلــى داخــل األقــدام األنبوبيـّـة ، يوجــد علــى كلٍّ 
مــن األشــواك و الـــ ................. و الـــ ................. خاليــا حســيّة تمّكــُن قنفــذ البحــر مــن االبتعــاد عــن 

الّضــوء عمومــاً واالختبــاء فــي شــقوق الّصخــور . 

3-الحركة: 

وأتذّكُر 	  المجاور  الّشكل  إلى  أنظُر 
 . الجهاز الوعائيَّ المائيَّ

 أضــُع المســّميات المناســبة أمــام األرقــام 
المــاء  انتقــال  ذكــر جهــة  مــع  اآلتيــة 

ضمــن كلٍّ منهــا : 

1 – .............. ينتقُل الماُء فيها من خارج الجسم إلى ................
2 – القناة الحجريّة ينتقُل الماُء فيها من المصفاة إلى ................
3 - القناة الحلقيّة ينتقُل الماُء فيها من ............. إلى ................

4 - .............. ينتقُل الماُء فيها من ................ إلى القنوات الجانبيّة
5 - .............. ينتقُل الماُء فيها من القناة الّشعاعية إلى ................

6 – ..............تمتلُئ بالماء فتنتبُج وتسبُِّب الحركةَ. 

4-الهضم : 

أ

ب
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توّضُح الّصورةُ الّسابقة مقطعاً عرضيّاً في قنفذ البحر والمطلوُب : 	 

أنظُر إلى الصورة ) ب ( وأرتُّب أقسام أنبوب الهضم  ثم أضع خطّاً تحت األجزاء الّتي لم يتمَّ 	 
تسميتُها على الّصورة : 

المعي   -  المعدة   -  الّشرج   -  المري  -  الفم   -  البلعوم  .............................................
أنظُر إلى الّصورة ) أ ( و أخّمن أين يوجد الفم والبلعوم ؟ .......................................	 
ما المسؤول عن مضَغ الطّعام ؟ ولماذا ؟ .....................................	 
ما أهميّة العضالت المرتبطة بفانوس أرسطو ؟ ...............................	 
إذا علْمت أنَّ قنفذ البحر ال يمتلُك جهاز نقل وال جهاز إطراح أختار الوظائف الّتي يقوم بها جهاز 	 

الهضم من بين الوظائف اآلتية : 
-  تبادُل الغازات التّنفّسية مع ماء البحر. 

ــى  ــا نظــراً إل ــا الجســم جميعه ــى خالي ــة المهضومــة إل ــل المــوادِّ الغذائيّ - هضــُم الغــذاء و نق
ــر  ــه بشــكل كبي طــول المعــي والتفاف

- تشكيُل الخاليا الجنسيِّة. 
- تجميــُع الفضــالت مــن جميــع أنحــاء الجســم و التخلّــِص منهــا عبــر الفوهــة الّشــرجيّة علــى 

الوجــه العلــوّي للجســِم. 

5-الّتكاثُر: 
أعاوُن زمالئي  في تتّبع مراحِل التّكاثِر وأرتّبها لدى قنفذ البحر:	 
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توّضُح الّصورة في األسفل كيفيّةَ جمع النّطاف و البويضات من قنفذ البحر داخَل المختبِر . 	 

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

أالحظُ الّصور أعاله ثم أضُع الّرمز الموافَق للّذكر أو الّرمَز الموافَق لألنثى ضمن الفراغات الّتي على 	 
الّصور أعاله ثّم أمأل الفراغات اآلتية:

كيف أميُّز بين الّذكر واألنثى ؟  ...............................................	 
هل قنفذ البحر منفصُل الجنِس أم خنثى ؟  ...................................	 
أتذّكُر دوَر قنفِذ البحِر في البيئِة : 	 

........................................ –1

........................................ –2
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أّواًل: أذكُر وظيفة كّل مّما يأتي لدى قنفذ البحر: �

       اللّواقطُ  -  القناةُ الحلقيّة   -  فانوُس أرسطو  -  اللوحةُ المرجانيّة  - الخاليا الحّسيّة .

ثانياً: كيَف نمّيُز بين كلٍّ مّما يأتي عند قنفذ البحر :  �

     أ - الوجهُ العلويُّ والوجه السفليُّ . 
   ب -  المنطقةُ القنابيّة والمنطقة بين القنابيّة  . 

   ج -  الّذكُر واألنثى . 
   د -  اللّوحةُ المرجانيّة واللّوحة التّناسليّة واللّوحة العينيّةُ . 

   و -  اليرقةُ والفرد البالغ . 
 

ورقة عمل: 

بعض أنواع قنافذ البحر ساّمة في حين يستخدم بعضها اآلخُر في غذاء اإلنسان وفي تسميِدِ بعض 	 
أنواِع التّرِب. أبحث في مصادر التّعلّم المختلفة عن أنواع قنافذ البحر الساّمة والمفيدة مع الّصور، 

وأناقش مدّرسي وزمالئي ، ثّم أعرضها في مجلّة المدرسة الحائطيّة. 

الّتقويم الّنهائّي
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أسئلُة تقويم حياة الاّلفقارّيات 
أواًل: أختاُر اإلجابَة المناسبَة لكلِّ عبارة من العبارات اآلتية : �

      1ـ حيوانان الفقاريان يغطّي جسمهما ماّدةٌ مخاطيّةٌهما :

           أـ دودة األرض والّضفدع .                             ب ـ الحلزون  والّضفدع .

         ج ـ دودة األرض والحلزون .                              دـ الحريش العاّض ودودة األرض .

      2 ـ حيوانان تتألّف أجسامهما من طبقتين خلويّتين بينهما ماّدة هالميّة هما :

          أ ـ اإلسفنج وهيدريّة الماء العذب.                        ب ـ اإلسفنج ودودة األرض .

        ج ـ هيدريّة الماء العذب ودودة األرض                   د ـ هيدريّة الماء العذب و الّدودة الّشريطيّة .

      3ـ يحيطُ بجسمها قشيرة كيتينيّة :

          أ ـ الحشرات ودودة األرض .                            ب ـ الحشرات ودودة األسكاريس .

       ج  ـ دودة األرض وهيدريّة الماء العذب .                 د ـ األسكاريس و الحلزون .

      4ـ حيوانان خنثويّان واإللقاح فيهما غيُر ذاتّي :

          أـ الّدودة الّشريطيّة العزالء والّدودة الّشريطيّة المسلّحة .        ب ـ دودة األرض و الحشرات .

      ج  ـ الحشرات والحلزون .                                                دـ دودة األرض والحلزون .

ثانياً: �
أستبعُد الكلمة الّتي ال تنتمي لكل مجموعة من المجموعات اآلتية مع التّعليل:

دودة األرض ، الفراشة ، العنكبوت  ، الحلزون  ، الّضفدع  ، األخطبوط

قشيرة كيتينيّة ، جهاز دوران مفتوح ، تناظر جانبّي ، إلقاح داخلّي.

الّدودة الّشريطيّة العزالء،الّدودة الّشريطيّة  المسلّحة، دودة األرض، األسكاريس، القمل، الجرب 
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ثالثاً: �
أصُل كلَّ مفهوم علمي من العمود األّول مع ما يناُسبه من العمود الثّاني في الجدول اآلتي :

العمود الثانيالعمود األول

أخاليا مطّوقةٌ. 1 هيدريّة الماء العذب	.

أخاليا قارصةٌ. 2 سرطاُن الماء العذب	.

أتناظٌر شعاعّي. 3 اإلسفنُج	.

أتناظٌر جانبّي. 4 الحلزوُن	.

أقوقعةٌ كلسيّةٌ. 5 قنفُذ البحِر	.

رابعاً: �

يوجُد لدى الحيوانات الالّفقاريّة طرق مختلفة لطرح الفضالت النّتروجينيّة .أذكُر اسَم الحيوان الّذي 
يطرح الفضالت في كلِّ طريقٍة من الطّرق اآلتيِة :

أ طرح ُالفضالِت مع الماء الخارج من جوف الجسم بمساعدة ظاهرة االنتثار.	.

أ طرُح الفضالِت بواسطة أنابيب كلويّة )كلى ابتدائية(.	.

أ طرُح الفضالِت بواسطة أنابيب مالبيكي.	.

أ طرُح الفضالِت بواسطة كلية واحدة وحالب وقناٍة إفراغيٍّة.	.

منها.             � كلٍّ  اسم  وأكتُب  أدناه  الموضحة  الحية  الكائنات  من  المختلفة  الصور  في  الّنظر  أنعُم  خامساً: 
ثم أستخدُم السلَّم المفتاحيَّ اآلتي لوضع األسماء مكان األرقام بحسب صفات كّل كائن:
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 سادساً: لدّي الحيوانات اآلتية: �
ــة المــاء العــذب  -  دودة األرض  - الــّدودة الّشــريطيّة المســلّحة -  )األســكاريس  -  قنفــذ البحــر  -  هيدريّ

الحلــزون  -  النّحــل  -  اإلســفنُج(.
أضُع أسماء هذه الحيوانات في مكانها المناسب وفق الجدول اآلتي:

أرجــل  لــه  الكائــن  هــل 
؟ مفصليّــة

هل له أجنحة؟هل له قوقعة؟

1

2

هــل يمتلــك أربعــة أشــفاع 
مــن  أكثــر  أم  خمســة  أم 

األرجــل؟

3

6 5 4

ال

ال

عدد كبير من األرجلخمسة أشفاع من األرجلأربعة أشفاع من األرجل

ال
نعم

نعم

نعم

نعم
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باالعتماِد على الجدول الّسابق: ما الّصفةُ الفريدةُ الّتي تميُّز كالً من شعبة معائيّات الجوف وشعبة شوكيّات 
الجلد عن غيرهما من الّشعب ؟

سابعاً: �
ــة بالمبيــدات  ــدداً  باالنقــراض وذلــَك بســبب رشِّ المحاصيــِل الّزراعيّ ــدُّ النّحــُل فــي وقتنــا الحاضــر مهَّ يَُع

الحشــريّة الّتــي تقضــي عليــه.
أ ما األضراُر الّتي يمكن أّن تنجَم عن هذه المشكلة؟	.
أ ماالحلوُل الّتي تقترُحها لمعالجِة هذِه المشكلِة؟	.

الحيواناُت التي تمتلُك هذه الخاصيّةالخاصيّة

 حيواناُت خنثى

 تمتلُك أنبوَب هضٍم

 تتنفُّس عبر سطح جسمها

 تعيُش حياة حّرة

 تمتلُك جهازاً وعائياًّ مائيّاً وأقداماً أنبوبيّة

 تمتلُك جهاَز دوراٍن

 منفصلةُ الجنس

 تمتلُك خاليا السعةً )قارصة(

 هيكلُها الخارجي ُّمكّوٌن من ماّدٍة كلسيٍّة

ًّ  ال تمتلُك جهازاً عصبيّا

 ذاُت تناظٍر شعاعّي

 ذاُت تناظِر جانبّي
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مشروُع الالّفقاريّات:
عنواُن المشروِع : الاّلفقارّياُت في بيئتنا المحلّيِة.

1- أهداُف المشروِع:

يحّدد البيئات الّتي تعيُش فيها الحيوانات الاّلفقاريّة.	 
يبين المتعلّم رأيه في أهميّة الالّفقاريّات وآثارها اإليجابيّة والسلبيّة.	 
ــا 	  ــة وطــرق حمايته ــان والبيئ ــة لإلنس ــات النّافع ــام بالالّفقاريّ ــول االهتم ــيَّ ح ــاه اإليجاب ــي االتّج ينّم

ــا. ــادة تكاثره وزي
ينّمــي روح العمــل الجماعــيِّ والبحــث عــن حلــوٍل للحــدِّ مــن انتشــار الاّلفقاريـّـات الّضــاّرة باإلنســان 	 

والبيئــة .
ينّمــي البحــث فــي مصــادر التعلـّـِم المتنّوعــة )الّشــابكة – رحــالت علّميــة – غابــات - مخابــر مركزيــة 	 

– حقــول- بحيــرات – شــاطىء البحــر ......كلٌّ حســب منطقــة ســكنه .
2- اإلعداُد والتّخطيط :

تحديُد مستلزمات المشروع .	 
توزيُع المهامِّ ضمَن المجموعة . 	 
وضُع المخطّط التّنفيذيِّ للمشروِع .	 

3- مراحل تنفيُذ المشروع : 

تحديــُد مجموعــة مــن المتعلّميــن الّراغبيــَن باالشــتراك بالمشــروع ، يطلــُب منهــم البحــُث عــن 	 
ــات الّتــي يجدونهــا فــي محيطهــم )حديقــة منــزل – حديقــة عاّمــة – المنــزل – المدرســة –  الالفقاريّ

ــخ( . ــب .... ال ــر قري نه
تصويُر الحيواناِت الّتي يتّم جمعها بآلِة تصوير عاديّة أو جّوال .	 
عرُض الّصوِر ثّم البحث عن اسِم الحيوان وكتابةُ مكاِن جمعه ،والبحُث عن فائدتِه أو ضررِه.	 
جمــُع المعلومــات مــن جميــع الطــالب المشــتركين فــي المشــروع، وترميــُم النّقــص ِعنــد البحــث فــي 	 

مصــادر التّعلـّـِم المختلفــة عــن الّصــور المناســبة . 
اقتراح الحلول المناسبة للحّد من انتشار الالّفقاريّات الّضاّرة وحماية الالّفقاريّات النّافعة .	 
التّقويُم المرحليُّ والمتابعة ُ. 	 
إعداُد التّقريِر األّولّي ومناقشته مع المدّرس، ثّم إعداد التّقرير النّهائّي .	 
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حياُة الفقارّيات

نشاط : 
ــي الّصــورة أعــاله  ــاٌت موجــودةٌ ف ــا حيوان ــرةً منه ــاٍت كثي ــد أرى حيوان ــوان  ق ــِة الحي ــي حديق ــَد زيارت عن

ــوف. ــي تضــّم ســتة صف ــاِت الّت ــى الفقاريّ تنتمــي إل

أنعُم النّظَر في صور الحيوانات الموّضحة أعاله وأحاوُل أن أسمي أكبر عدٍد منها وفق الّصفوف 

اآلتية:
صفُّ األسماك الغضروفيّة :                                           ------------------------------	 

صفُّ األسماك  العظميّة                                      --------------------------------------	 

صفُّ البرمائيّات                                -------------------------------------------------	 

 صفُّ الزواحف                             ----------------------------------------------------	 

صفُّ الطّيور                       -----------------------------------------------------------	 

صفُّ الثّدييّات                                  --------------------------------------------------	 

--

الفقاريـّـات :حيوانــاٌت تنتمــي إلــى شــعبة الحبليـّـات ) Chordates( وتقَســُم إلــى 
ــتِّة صفوٍف.    س

أتعلّم

Vertebrates

)Class Chondrichthyes(
)Class Osteichthyes(

)Class Amphibia(

)Class Reptalia(

)Class Aves(
)Class Mammalia(
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1 الدّر�س الأوّل

صّفا األسامك
Classes Fish

املفاهيم األساسّية

•  البيئةَ الّتي تعيُش فيها األسماُك.	

•  الّشكُل الخارجيُّ للّسمكة وتكيفُّها مع البيئِة. 	

• الوظائُف الحيويّة لدى األسماك.	

• األهميّة االقتصاديّة لألسماِك.                  	

• الحراشُف.	

• الّزعانُف.    	

• 	. الكيُس السباحيُّ

• الغالصُم.	

• جهاُز الّدوران المغلق	

• الخطُّ الجانبيُّ	

سأتعلّم

تقسم األسماك إلى األسماك الغضروفيّة واألسماك العظميّة.	 
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 ما الوسط الّذي تعيُش فيه الّسمكة؟	 

ماذا يحدث إذا أخرجنا الّسمكة من الماء؟ ولماذا؟	 

نشاط

أقوُم بإحضاِر سمكٍة وأضعها في حوض زجاجيٍّ .	 

أتأّمُل هذه الّسمكة وأستنتُج ما يأتي :

 شكُل هذه الّسمكة :---------------------------	 

 ما الذي يغطّي جسمها؟ -------------------------	 

 يتألّف جسُمها من :------------و-------------و---------	 

إالَم تحّورت أطرافُها؟ -------------------------------	 

أفّسُر انعدام وجود العنق :---------------------------------	 

أالحظُ العينين مفتوحتين دائماً .هل للّسمكة أجفان؟	 

أَُنعُم النظر  في الجذع .وأالحظ ُوجوَد حراشف مختلفٍة. 	 

و تتغّذى األسماُك على:-----------------------	 

ــف الجســُم مــن  ــِه حراشــُف، ويتألّ ــاً، يغطّي ــدى األســماك مغزليّ ــكُل ل يكــوُن الّش
رأٍس وجــذٍع وذيــل وعلــى جانبــي الجســم يمتــدُّ الخــطُّ الجانبــيُّ .وليــس لألســماك 
ــا  ــّذى األســماُك حســب نوعه ــاء. تتغ ــي الم ــة ف ــع الحرك ــف م ــك تكيّ ــق وذل عن

ــة الّصغيــرة . علــى النّباتــات والحيوانــات المائيّ

تعلّْمُت

تُّعدُّ األسماُك ثروةً اقتصاديّةً مهّمة تربّى  في مزارَع خاّصٍة لما لها من أهميٍّة غذائيّة وبيئيّة.

كيف يمكنك تقدير عمر الّسمكة العظميّة؟ 	 

كيف تستطيع الّسمكة الطّفو في أعماق مختلفة؟	 
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حقائق علمّية مدهشة:

ــذي  ــرش الحــوت ) Whale Shark( الّ ــو ق ــم ه ــي العال ــر األســماك ف إن أكب
يصــل طولــه فــي بعــض األحيــان )18( متــراً ويعــّد بيضــه األكبــر حجمــاً بيــن 
الحيوانــات ، ويعيــش إلــى 70 عامــاً، وهــو يبقــى داخــل الّســمكة لحيــن الفقــس 

حيــُث تخــرج الّســمكات اليافعــة بطــول بيــن 40 - 60 ســم.

في الّشكِل المجاوِر أسّمي أجزاَء الّسمكِة.	 

الوظائُف الحيوّية لألسماك
الّنشاطُ األّول :

المواد واألدواُت الالزمة ُ: ) سمك – علبة تشريح – قطعة فلّين- مكبّرة – مجهر – حوض تشريح (.	 

خطوات تنفيذ النّشاط  :	 

1 - أدرس الّشكل الخارجيَّ وأمأل الفراغات اآلتية:

أالحظُ أعضاء الحواسِّ في الّرأس وهي -----------،-----------،----------------------------،-	 

-----------

 أُمسُك الّسمكة بيدي فتنزلق بسهولة لوجود ماّدة مخاطيّة تغطّي الجسَم. بماذا تفيد الّسمكة هذه 	 

الماّدةُ؟
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أقارُن: أنزُع حرشفةً من جسم الّسمكة وحرشفة من الخطِّ الجانبّي بمساعدة معلّمي، وأتعرفُها 	 

بالّدراسة المجهريّة .

أكتشُف: تتميُّز حرشفة الخطِّ الجانبّي بوجود -------------- يميّزها عن الحرشفة العاديِّة .	 

بمقارنة حراشف الّسمكة الموجودة عندي مع حراشَف أخرى من األسماك لدى زمالئي. 	 

أالحظُ ازدياد عدد خطوط النموِّ مع زيادِة عمر الّسمكة.	 

الحراشــُف: تراكيــب عظميّــة تغطّــي الجســم وتحميــه وتخفّــف االحتــكاك فــي 
أثنــاء الّســباحة ويمكــن تحديــد عمــر الّســمكة مــن خطــوط النّمــّو.

تعلّْمُت

تمييُز الّسمك الطازج :
ــك لشــراء  ــع أحــد والدي ــاً م ــت يوم   هــل ذهب
ــازج ؟ ــمك الطّ ــاُر الّس ــم اختي ــف كان يت ــمك ؟ كي الّس

أتعلّم 
يمكــُن تمييــُز الّســمك الطـّـازج مــن خــالل بريــق العينيــن، 
لــوُن الغالصــم أحمــر قانــئ، الجلــد مــرن، وعنــد الضغط 

ــكلها  ــى ش ــود إل ــم تع ــى عضــالت الجس ــع عل باإلصب
بعــد رفــع اإلصبــع .

ــدة  ــا فائـ ــاءُل مـ أتسـ
ــيِّ  ــطِّ الجانبـ ــف الخـ حراشـ

زمالئـــي  وأناقـــُش  ووظيفتهـــا 
بذلـــك وأســـتنتُج: يتحســـُس الخـــطُّ 
وتحديـــد  المـــاء  ضغـــط  الجانبـــيُّ 
جهـــة التّيـــارات المائيّـــة واألعمـــاق 
بفضـــل األنبـــوِب العصبـــيِّ داخـــَل 

الحراشـــِف.



142

إثراء

 تفيــد األســنان الغلصميـّـة فــي عــزل المــواّد 

الطينيـّـة مــن الخيــوط  الغلصميُّــة. .

يت:
وما

معل
ىل 

ف إ
ضي

أ

أسماك القرش من األسماك الغضروفيّة  

Class Chondrichthyes الّتي لها هيكل 
غضروفّي وتعيش في البحار والمحيطات وتتغّذى 
على األسماك األصغر حجماً. وهي أقدم في الظّهور 
من األسماك العظميّة )مثل الّشبوط(. ولها حاّسة شمٍّ 

قويةٌ تفيُد في اكتشاف الفرائس داخل الماء.

أنزُع غطاء الغالصم وأتفّحص إحدى الغالصم  أالحظُ: 
لونَها الورديَّ ولها أسناٌن في الطرف المقَّعر.

)أرسم مع زمالئي غلصمة للّسمكة( .

أتساءُل عن سبب التنّوع 	 

واالختالف في أنواِع 

الّزعانِف .
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أراقب حركةَ الّسمكة في الماء وأصل بخطٍّ كلَّ عبارة في القائمة ) أ ( مع ما يناسبها من القائمة)ب(: 	 

القائمة )ب(القائمة ) أ (
دورها في الحركةالزعنفةُ

1- تقلُّص عضلة الّذيل مع الّزعنفة الّذيليّة
انحراُف الّسمكة نحو الجهة اليسرى.	 

2- تساعد الّزعنفتان المفردتان ) الظهريّة 
الّسباحةُ إلى الخلف.	 والشرجيّة( 

3- انطواُء أحد الّزعانف المزدوجة الّصدريّة 
التّوازُن.	 والبطنيّة في الجهة اليمنى من  الجسم.

اندفاُع الّسمكِة إلى األمام.	 4- انبساطُ الّزعانف المزدوجة جميعها.

5- تحّرك الّزعانف المزدوجِة جميعها إلى 
األمام.

أالحظُ الّشكَل المجاوَر وأستنتُج دور الغالصم في 	 

التّنفِّس والحركة.

أحاوُر زميلي في إكمال الفراغات اآلتية:	 

من مراقبتي لحركة الّسمكة في الماء أالحظُ :

يدخُل الماُء إلى جسم الّسمكة من ....... ويخرُج من تحت غطاء ..........	 

إذ تفتُح الّسمكةُ فمها بشكل متناوب مع ............ الغالصم.	 

عنَد خروج الماء من تحت غطائي الغالصم تندفُع الّسمكةُ إلى .......... ، أما عند خروج الماء من 	 

تحت غطاء الغالصم في إحدى الجهتين تندفُع الّسمكةُ في .....................
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ــُس األســماك بوســاطة الغالصــِم الّتــي  تتنفّ
لهــا دوٌر فــي الحركــة أيضــاً.

أتعلّم

أختاُر غذائي:

 بعــُض األســماك الموجــودة فــي األســواق تصــُل إلــى الّســوق مــن مصــادَر غيــَر معروفــٍة 

وتكــون مقطوعــة الــّرأس ومجّمــدة يجــب الحــذر مــن تناولهــا؛ ألنّهــا يمكــن أن تحتــوي علــى 

نســبة ًعاليــةً مــن الّســموم أو الملّوثــاِت.

2 - تشريُح الّسمكِة: 

 أقوُم بقصِّ جداِر جسِم الّسمكِة من أحد جوانبها من فتحة الّشرج نحو األعلى ثمَّ األمام بشكل مواٍز 	 

للخطّ الجانبيِّ حتى أصل إلى الحافّة الخلفيّة لغطاء الغالصم ، ثمَّ أضُع الّسمكة في حوض التّشريح 

المائّي وأزيُح الجدار الجانبيَّ للجسم جانباً.

أالحظُ: في النّاحيِة الظهريّة من البطن كيٌس مملوٌء بالغازات. ماذا أسّمي هذا الكيس؟

أحاوُر أحد زمالئي في تعّرف وظائف هذا الكيس.	 
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الكيــُس الّســباحيُّ :عضــٌو مجــّوٌف رقيــُق الجــدراِن يمتلُئ 
ــى الحركــة  ــّرغ منهــا ليســاعد الســمكة عل ــازات ويُف بالغ

صعــوداً وهبوطــاً فــي األعمــاِق المختلفــِة.

أتعلّم

دراسُة جهاِز الهضم :  �

أالحظُ  وأتعّرُف أقساَم جهاز الهضم : من األمام إلى الخلف  :	 

م مخطّطاً بالتّعاون مع أحد زمالئي يبيُّن مكوناِت جهاِز الهضِم لدى الّسمكة، وأطلب من 	   أصمِّ

زميل آخر إكمال الفراغات في المخطّط :

جهاز الهضم لدى األسماك

الّسبيل الهضمّي

البنكرياس..................المريءالبلعومالفم الّشرج

الغدد الملحقة

يتكّون من

تتضمنيتألّف من
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دراسُة جهاِز التنّفِس: �
أفتُح فم الّسمكة فأالحظ في داخله ومن الجانبين شقوقاً طوليةً عددها خمسة وفي كلِّ جانب بين هذه 	 

الّشقوق يوجد أربعةُ غالصَم )غنيّة بالّشعيرات الّدمويّة(.

أستنتُج : كيف تحصل المبادالُت الغازيّة بين الغالصم والماء ؟	 

  دراسُة جهاز الّدوران: �

أالحظُ الّشكل المجاور وأستنتُج:	 

يتألُّف جهاُز الّدوران لدى 

األسماك من:

القلب واألوعية الّدمويّة والّدم.

يتألُّف قلُب الّسمكة: من أذينة وبطين. أتعلّم
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أحاوُر زميلي وأستعين بالّشكل الّسابق إلكمال المخطِّط اآلتي:	 

أناقش أحد زمالئي في تفسير كلٍّ مّما يأتي: 	 

- يوجُد دورة دمويّة وحيدة لدى األسماك.

- يطلُق على جهاز الّدوران أيضاً جهاز النقل. 

- جهاُز الّدوران لدى األسماك من النّوع المغلق.

دراسُة جهاز البول لدى األسماك: �
الّســـمكة  تشـــريح  بمتابعـــة عمليّـــة 

ـــرّي  ـــّي العمـــود الفق ـــى جانب أالحـــظ عل

كليتيـــن متطاولتيـــن تتصـــل كّل كليـــة 

فـــي  الحالبـــان  ويصـــّب  بحالـــب 

ـــة.  ـــي تنتهـــي بالفوهـــة البوليّ المثانـــة الّت

الفضـــالت  الكليـــة  تســـتخلص  إذ 

وتطرُحهـــا  الـــّدم  مـــن  الّســـائلةَ 

الفوهـــة  إلـــى  ومنـــه  للحالـــِب 

البوليّـــة، ثـــّم إلـــى خـــارج الجســـم.

دراسُة جهاز الّتكاثر لدى األسماك:  �

فــي الحيوانــاِت واألســماِك عمومــاً تكــوُن الّذكــور ذات ألوان زاهيــة وواضحة عن اإلناث، وفي األســماك 

يكــون لهــا فتحــة شــرج طويلــة في الجزء الســفلي بعد الزعانــف الخلفيّة وبجوار الّذيل وجســدها مســحوب 

وطويــل، أّمــا اإلنــاث فألوانُهــا تكــون باهتــة بعــض الشــيء، وبطنهــا منتفــخ قليالً حتــى لو لم تكــن بيوضها 

مكتملــة النمــو وجســُدها يأخــذ شــكالً دائريـّـاً، وفتحــةُ الّشــرج لديهــا تكــون مروّحيــة، رغــم ذلك قــد يصعب 

ــد شــراء األســماك. ــع عن ــة اســأل البائ ــُز بينهمــا فــي بعــض المجموعــات، فــي هــذه الحال ــك التمييّ علي
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د الّســمكة الّتــي لــديَّ هــل هــي ذكــر أم أنثــى؟ مثــالً فــي األســماك الذهبيـّـة Gold fish هــذا النـّـوع 	  أحــدِّ

مــن األســماك يمكــن معرفــة الّذكــر مــن األّنثــى ، تمتــاُز األنثــى بــأن بطنهــا يكــون منتفخــاً أكثــر مــن 

الّذكــر بينمــا الّذكــر يكــون جســُمهُ أرفــع طوليــاً كذلــك غالبــاُ تكــون فتحــة الّشــرج بــارزةً قليــالً فــي 

األنثى.

األنثىالّذكر

ــٍة للنّطــاف تؤديــان إلــى  ــاٍة ناقل ــَد الّذكــر أالحــظ ُوجــود خصيتيــن بلــوٍن أبيــض، تتّصــل كلُّ منهمــا بقن عن

ــة التناســليِّة.  الفوهــة البوليّ

أمــا عنــَد األنثــى فالمبيضــان لونهمــا رمــاديٌّ وفيهمــا البيــوض. أتبــادُل مــع زمالئــي المــكاَن ألدرس جهــاز 

التّكاثــر الّذكــرّي و جهــاز التّكاثــر األنثــوّي.

ــور  ــي الّذك ــاء وتلق ــي الم ــا ف ــاث بيوضه ــي اإلن ــور، إذ تلق ــع الذك ــاُث م ــُع اإلن ــع تجتم ــل الّربي ــي فص ف

ــة. ــوض الملقّح ــّي وتتشــكل البي ــاح الخارج ــاف ويحــدث اإللق ــذي يحــوي النّط ــوّي الّ ــائل المن ــا الس بجواره
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أالحظ ُمخطّط دورة حياة الّسمكة وأفّسُر: 	 

جنين الّسمكة  الّصغير يحمل كيساً في بطنه 

مملوءاً بالموادِّ الغذائيّة.

أدرُس دماَغ الّسمكة:  �

ــرب  ــي  ال أّخ ــٍة  لك ــراٍس وبدقّ ــرط باحت ــِة بالمش ــداَر الجمجم ــُع ج ــا، أقط ــى بطنِه ــمكةُ عل ــُع الّس توض

ــمها:  ــاول رس ــاغ واح ــام الّدم ــظ أقس ــاغ، أالح الّدم

يتألُّف دماغ الّسمك من: 	 

فّصين ّشميين، المخُّ والّذي يتألّف من نصفي كرٍة مّخيّة، الفصيّن البصريّين، المخيخ، البصلة السيسائيّة.
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دوُر األسماِك في البيئِة: �

 أفّكُر وأجيب عن األسئلة اآلتية:	 

       -  ما أهميّة األسماك في البيئة ؟

          - هل يستفيد اإلنسان من األسماك ؟

          - ما القيمةُ االقتصاديّة لألسماك ؟

الحفاظ على البيئة :

 يتمُّ في بعض الّدوِل اصطياد الّسمِك بطرٍق 

غير مشروعة تؤثّر سلباً على الثّروة الّسمكيّة 

.من هذه الطرق :

1-الّصيد بالديناميت  2- الّصعق بالكهرباء. 

نشاط:
لديَّ األحياء اآلتية، )سمكةُ قرٍش – سمكة صغيرة – عوالق حيوانيّة – برغوث الماء –طحالب 	 

مائيّة خضراء( أشّكل سلسلةً غذائيّة منها )بالتعاون مع زمالئي(. 

أتساءل : ماذا يحدث للّسلسلة الغذائيّة إذا ماتت األسماك الّصغيرةَ؟ 	 

أستنتج :     - لألسماِك دوٌر مهٌم في التّوازن البيئّي .	 

                     - لألسماك أهميّة لحياة االنسان من خالل حصوله على:البروتينات والفيتامينات 

واألمالح المعدنيّة ولزيت الّسمك دور هامٌّ في النّموِّ عند األطفال.

- هناك أسماك غضروفيّة مثل )كلب الّسمك( وأسماك عظميّة مثل ) المشط، الهامور(.
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أواًل : ما المصطلح العلمّي الموافق لكلٍّ من العبارات مّما يأتي: �

1- عضــٌو مجــّوٌف رقيــُق الجــدران يمتلــُئ ويُفــرغ مــن الغــازات فــي أثنــاء حركــة الّســمكة فــي األعمــاق 

ــة المائيّة. المختلف

2-  تراكيُب عظميّة تغطي الجسم لدى األسماك وتحميه وتّخفف االحتكاك في أثناء الّسباحة.

3-  تفيد في عزل المواّد الطّينية من الخيوط الغلصميّة لدى األسماك.

ثانياً : أمأُل الفراغات بالكلمة المناسبة من الكلمات اآلتية ) الّنطاف-الماء-الّذكور-البيوض الملّقحة –  �

الخارجّي(:

في فصل الربيع تجتمع اإلناث مع --------، إذ تلقي اإلناث بيوضها في ---------- وتلقي الّذكور 

بجوارها الّسائل المنوّي الّذي يحوي ------------ويحدث اإللقاح --------- وتتشّكل -------------

ثالثاً : أرسم الّشكل الخارجيَّ للّسمكة موّضحاً عليه المسمّيات اآلتية :الخّط الجانبّي – غطاء الغالصم  �

– الّزعنفُة الذيلّية – الّزعنفة الّشرجّية.

رابعاً : أعطي تفسيراً علمياً لكلٍّ مّما يأتي: �

1-  جهاُز الدوران لدى الّسمك من النّوع المغلق .

2- يتحسسُّ الخطُّ الجانبيُّ لدى األسماك ضغط الماء ويحّدد جهة التّيارات المائيّة .

خامساً : هل تتوّقع وجود اختالف في تركيب الجهاز الهضمّي بين األسماك الّتي تتغّذى على الّنباتات  �

والّطحالب وبين األسماك المفترسة؟ فّسر ذلك.

ورقة عمل:

- األهّميّة االقتصاديّة  لتربية األسماك في مزارع خاّصة في الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة.

- كيف يمكن أن يؤثَّر تّسرُب النّفط في البحار والمحيطات ورمي مخلّفات المصانع في األنهار على 

األحياء في المياه ومنها األسماُك؟

التّمييز بين األسماك الغضروفيّة واألسماك العظميّة.

التقويم النهائي
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2 الدّر�س الّثاين

املفاهيم األساسّية

• البيئةَ الّتي يعيُش فيها الّضفدُع .	

• أقساَم جسِم الّضفدع .	

• الوظائَف الحيويّة عنَد الّضفدع .	

• تكيّفات الّضفدِع مَع البيئِة.	

• الّصفات العاّمةَ للبرمائيّات	

• غشاُء الطبِل.	

• الغشاء ُالّسباحّي .	

• الشرغوُف .	

• عضُوالتّصويِت .	

سأتعلّم

صفُّ الربمائّيات 
Class Amphibia
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البيئُة والّشكُل الخارجيُّ للّضفدِع:

الّنشاُط األّول:
يفّضُل وجود ُضفدع حّي عند دراسة الّشكل الخارجّي ، ويطلب من المتعلّمين مالحظة شكل 	 

الّضفدع واستنتاُج أقسام جسمه ومحاولةُ إكمال الفراغات اآلتية مع أحد الزمالء:
   -أين يعيُش الّضفدُع؟ ---------------------------

   -أفّسُر عدم وجود عنق لدى الّضفدع ------------------------

   -أميُّز بين الطّرفين األماميّين والطّرفين الخلفيّين .-----------------------------

   -أذكُر أقسام الجسم من الخارج ------------------

أقارُن إجابتي مع إجابات زمالئي اآلخرين.

يعيــش ُالّضفــدُع قــرَب تجّمعــات 
كالمســتنقعات  العذبــة  الميــاه 
ــمه   ــُم جُس ، يُْقَس ــركُّ واألنهــار والب

وجــذٍع(. )رأٍس  قســمين  إلــى 

أتعلّم

أمّيُز:  

يمكُن التّمييُز بين الّذكر واألنثى في الّضفادع 
إذ يتميُّزالّذكر بوجود: - انتفاخ أسود على إبهام 

الطّرف األمامّي، ووجود عضو التّصويت 
يستخدُمه إلصداِر األصواِت في موسم التّزاوِج .

حقائق علمية مدهشة: 
ــّي  ــدع اإلفريق ــو الضف ــم ه ــي العال ــادع ف ــر الضف إن أكب
ــان  ــه ) 30ســم( فــي بعــض األحي العمــالق إذ يصــل طول

ــه. ــّد أرجل ــا يم عندم

1-الحسُّ : 

أالحظُ أعضاَء الحسِّ لدى الّضفدع وأمألُ الفراغاِت:	 

ــمع  ــمِّ – و---------- للّس ــة – و---------- للّش )------- للّرؤي
و----------عــاٍر رطــب يكســو الجســم ولــه دوُر لمســيٌّ
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وأتعّرُف أقساَم الّدماغ لدى الّضفدع من الّشكل المجاور 	 

وأرسُمه على الّدفتر.

2- الحركة:
هنــاك نوعــان مــن الحركــة لــدى الّضفــدع ، يتحــّرُك علــى اليابســة --------- ويســاعد علــى ذلــك طــوُل 
الطّرفيــن ------- وانثنــاُء األقســام الثاّلثــة للطـّـرف الخلفــّي بشــكل حــرف z والعضــالُت القويـّـة الّتــي تربــط 
بيــن أجــزاء الطـّـرف الواحــد ، وفــي المــاء --------- ويســاعُدعلى ذلــك وجــوُد--------------- بيــن أصابــِع 

الطّرفيــن الخلفيّيــن.

دراسُة الوظائِف الحيوّية:

الّنشاُط الّثاني:
األدواُت والمواّد الاّلزمة:	 

– أدواُت تشريح – حوض تشريح – مجهٌر( )ضفدٌع حيٌّ

مراحل تنفيذ النّشاط:	 

 - أقــوم بتخديــر الّضفــدع ووضعــه علــى ظهــره فــي حــوض التّشــريح 
ــيِّ مــن  ــّص الجــدار البطن ــدأ بق ــه  بالّدبابيــس وأب ــه مــن أطراف وتثبيت

فتحــة الّشــرج حتّــى الــّرأس  ومالحظــة األجهــزة الداخليّــة .
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3-الّتغذيُّة والهضم :

أالحظ الّصورة والّتي تظهر الّضفدَع وهو يتغّذى 	 

وأكمُل الفراغات اآلتية:
غذاء الّضفدع هو ----------------

ما فائدة اللّسان الطّويل لدى الّضفدع؟ --------

يتغــّذى الّضفــدُع علــى الحشــراِت أو يرقاتِهــا   
أو الّرخويـّـات ويســاعدها اللّســان الطّويــل المثبـّـت 
ــاه  ــدُّ باتج ــف إذ يمت ــن الخل ــّر م ــام والح ــن األم م

الفريســة بســرعٍة.

أنَّ ثلثــي التنفـّـِس عنــد الّضفــدع عــن طريــق جلــده الّرطــب الغنــّي 
بالّشــعيرات الّدمويـّـة وثلــث التّنفــس رئــوّي.

أتعلّم

أتعلّم

أتعّرُف أقساَم جهاز الهضم من التّشريح وأستنتُج األقسام بالتّرتيب وأمألُ الفراغ بما يناسُب:	 
ــي تصــّب  ــذرة والّت ــق – المســتقيم وينتهــي بالمق ــر -  -------– المعــي الّدقي ــم –---------– مــري قصي )ف

ــاس. ــة والتناســليّة ( والغــدد الهاضمــة: ------- والبنكري ــة والبوليّ ــرق الهضميّ فيهــا الطّ

4-الّتنّفُس:

أالحظُ أقسام جهاز التّنفس وأتساءل:	 
ما نوع التنفِّس عند الضفدع؟

هل للجلِد دوٌر في التّنفّس؟
أراقُب حركة الفم المستمّرة .أفّسُر ذلك.

 تجربة:

ــر  ــصُّ العصي ــي تمت ــة ٍكالّت ــال أنبوب ــوُم بإدخ أق
فــي فــم الّضفــدع وأنفــُخ بهــا الهــواء كــي تنتفــَخ 

ــان. الّرئت
أالحظُ عدم وجود عضلة الحجاب الحاجز، إذ يدخُل الهواء إلى الرئتين بخفض قاعدة الفك السفلّي 	 

. ويخرُج الهواُء من الرئتين عندما ترتفع قاعدة الفكِّ السفليِّ
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5- الّنقل:

أالحظُ القلَب من خالل الّشكل وأمألُ 	 

الفراغات:
عدُد الحجرات في القلب .-----------

يقـــوُم -----------بنقـــل المـــواّد المهضومـــة 
واألكســـجين إلـــى جميـــع أنحـــاء الجســـم 
ويعـــوُد بالفضـــالت إلـــى أماكـــَن إطراِحهـــا .

6- اإلطراُح:
أالحظُ جهاز االطراِح وأستنتُج أقسامهُ 	 

من إتمام الفراغات اآلتية:
------- مـــن  اإلطـــراِح  جهـــاُز  يتكـــّوُن   

-- تقعـــان علـــى جانبـــي العمـــود الفقـــرّي 

تصـــُل كلُّ منهمـــا بــــ------------- يصـــبُّ فـــي 

المقـــذرة .

7- الّتكاثُر: الّضفدع منفصل الجنس.

التّكاثـــر 	  جهــــــازي  أالحـــــظُ 

. مهما قســـا أ و

يمثّـــل الّشـــكل المجـــاور دورة 	 

ــه  ــتعين بـ ــدع، أسـ ــاة الّضفـ حيـ

وأتتبّـــع دورة حياتـــه موّضحـــاً 

ــكليّة  ــة والّشـ ــرات البنيويّـ التّغيّـ

ــة. الحاصلـ

- الّضفــدع منفصــُل الجنــس واإللقــاُح عنــدهُ خارجــيٌّ حيــث تضــُع األنثــى البيــوض فــي المــاء 
ثــم يلقــي الذكــُر نطافــه فوقهــا ويتــمُّ اإللقــاُح الخارجــيُّ وتتشــّكل البيــوض الملقّحــة .

- ســّميَْت البرمائيــاّت بهــذا االســم ألنّهــا فــي بدايــة حياتهــا تعيــُش في المــاء وتتنفـّـُس بالغالصم 
هــا تعيــش خــارج المــاء وتتنفُّس مــن الهــواِء الجويِّ . وعنــد اكتمــال نموِّ

أتعلّم
دورة حياة الضفدع
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تكّيفات الّضفدع مَع البيئة :

نشاٌط:

نشاٌط:

من دراسة الّضفدع والبيئة الّتي يعيُش فيها .أستنتُج تكيّفات الّضفدع مَع البيئة.	 
أمألُ الفراغات بالكلمة المناسبة )العنق –الطّرفان الخلفيّان -الغالصم –الجلد – الرئتان(

   - ألوان الّضفادع مختلفة. 

   - وجــود -------- والّذيــل عنــد شــرغوف 
ــدع. الّضف

   - انعدام ---------.

   - طول ------------ عند الّضفدع البالغ .

   - الطّبقة المخاطيّةُ تغطّي-------- .

   - وجود ----------عند الّضفدع البالغ .

أتساءل: هل للّضفادع دوٌر في التّوازن البيئّي؟ وما فائدةُ الّضفادع في البيئة؟	 

القضــاء 	  فــي  الّضفــادُع  تســاعُد 
علــى كثيــٍر مــن الحشــرات الّضــاّرة 
ــف مــن أعدادهــا؛ ألّن غذاءهــا  والتّخفي

الحشــرات. هــو  الّرئيــس 

ــق 	  ــر فيهــا طب ــدوِل يعتب ــاَك بعــُض ال هن
ــاً ومفيــداً كمــا فــي  الّضفــادع غــذاًء هامَّ

دوِل شــرِق آســيا.

الصفاُت العاّمُة للبرمائيات :

من دراسة الّضفدع أستنتج الّصفات العامة للبرمائيّات من حيُث:	 
– دورةُ الحياة – التّكيّف، وأقوم مع زمالئي بملء الجدول.                 البيئة ُ– التّنفُّس – التّكاثرُّ

التكيّفدورة الحياةالتكائرالتّنفّسالبيئة
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للبرمائيـّـاِت أنــواٌع وأشــكاٌل عديــدةٌ تنتشــُر فــي المناطــق شــبه البــاردة والغابــات 
االســتوائيّة والمناطــق الرطبــة وفــي الّشــتاء تدخل في ســبات شــتويٍّ حتـّـى الّربيع 

وهــي مــن الكائنــات متغيـّـرة درجــة الحــرارة .

أتعلّم

الّتقويم الّنهائّي
أواًل: أمأل الفراغات اآلتية بالكلمات المناسبة: �

       1- يتكــّوُن جهــاُز اإلطــراح عنــد الّضفــدع مــن ---------- تقعــان علــى جانبــي العمــود الفقــرّي تصــل 
كّل منهمــا بحالــب يصــبُّ فــي -----------.

       2- يعيــُش الّضفــدع قــرب تجّمعــات الميــاه العذبــة كالمســتنقعات و----------والبــرك يقســم جســمه إلــى 
قســمين هما ---------و---------.

ثانياً: أجيب بكلمة )صح( أو )غلط( لكّل جملة مّما يأتي : �
 1- الّضفدُع منفصُل الجنِس واإللقاُح عنَدهُ داخلّي.

 2- يتميُّز الّضفدُع الّذكر عن األنثى بوجود عضِو التّصويت .
 3- للضفدِع نوٌع واحٌد من التّنفّس وهو التّنفُّس الّرئوّي .

ثالثاً: أعطي تفسيراً علمّيا لكلٍّ مّما يأتي : �
1- ال يموُت الّضفدع إذا نُِزَعْت رئتاه .

2- لساُن الّضفدع طويل ومثبّت من األمام وحرٌّ من الخلف .

رابعاً: أقارنُ بين األسماك والضّفادع من حيث : عددُ حجرات القلب – نوع الّتنّفِس. �

تتميــز العالجــم بالّشــكل الخارجــّي  غالبــاً إذ تمتلــك جلــداً 	 
وتتحّمــل  الخلفيّــة قصيــرة نســبياً  ســميكاً خشــناً، أطرافهــا 
العيــش علــى اليابســة الجافـّـة، ولديهــا غــدد وراء العينيــن تفــرز 

ــين. ــاد المفترس ــتعمله إلبع ــاماً تس ــائالً س س

السمندل

العلجوم

الضفدع األخضر

ورقة عمل: تعّد البرمائّيات من ذوات الدّم البارد، أبحث في سلوكها عند الّتغّير في درجة حرارة الجّو 
المحيط بها عن الّدرجة المالئمة لها.أكتب تقريراً وأناقش زمالئي.



159

3 الدّر�س الّثالث

املفاهيم األساسّية

• الّشكَل الخارجيَّ للّضّب.	

• الوظائَف الحيويّة للّضّب.	

• البيئةَ الّتي تعيُش فيها الّزواحُف.	

• أهّميّة الّزواحِف في البيئة.	

• الّصفاِت العاّمة للّزواحف.          	

• الحراشُف القرنيّة	

• االنسالُخ	

• اللّساُن المشطوُر	

• اإللقاُح الّداخلي ّ	

سأتعلّم

صفُّ الزواحف
Class  Reptales 
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ــة 	  ــاً لحــرارة البيئ ــُر تبع ــرة الحــرارة؛ ألّن حــرارة أجســاِمها تتغيّ ــف مــن الحيوانات متغيّ الّزواُح
ــى أول شــباط.ٍ. المحيطــة بهــا. فالضــبُّ يدخــُل فــي الّســبات الشــتويَّ مــع بدايــة فصــل الّشــتاء حتّ

أكبُر الّزواحف الّتي عاشت على سطح األرض على اإلطالق هي الّسحالي الّرعديّة الّتي عاشت 	 
في حقب ما قبل التّاريخ ويبلغ طولها ) 30م( ووزنها ) 100طن(.

الشكُل الخارجّي لدى الضبِّ )السحلّية شوكّية الذيِل(:
النشاط األول:

أحاوُل الحصوَل على ضبٍّ حيٍّ مع زمالئي ونبحث عنه بين الحجارة في الحقول ،وهو حيواٌن 	 
يعيش في الّصحراء والبرارّي أو أالحظ  ضبّاً محنّطاً أو محفوظاً بالفورمول وأجيُب عن األسئلة 

اآلتية:
أقساُم الجسم عند الضبِّ ...........و.............و.............و............ .

يستطيع الضبُّ تحريك رأسه في كلِّ االتجاهات لوجود ............. .

................ يغطّي جسم الضبِّ

عدد األطراف عند الّضبِّ ............... .

أتفّكُر:
لمــاذا تكثــر مشــاهدة الضــبِّ فــي الّصيــف 

وتنــدُر مشــاهدتُه فــي الّشــتاء؟

يغطّـــي جســـَم الضـــبِّ 
القـــــــرنيّة  الحراشـــف 
الملتحمـــةُ الّتـــي ال تنمـــو 
مـــع نمـــوِّ الجســـم لذلـــك 
ــة  ــا بعمليـ ــُص منهـ يتخلّـ

االنســـالخ .

أتعلّم

عنقجذعذيل

رأس
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: الوظائُف الحيوّيُة لدى الضبِّ
1- الحسُّ والحركُة:
النشاطُ الثاني:

أالحظُ حركةَ الضبِّ في مقطع فيديو أو ضب حّي وأتساءل لماذا يتحّرك زحفاً؟	 

ـــد  ـــه عن ـــل ويســـتخدم أطراف ـــه الطّوي ـــاً بتمويـــج جســـمه مـــع ذيل يتحـــّرك الضـــبُّ زحف
ـــد  ـــرة واحـــدة ويســـتخدمه للضـــرب عن ـــه إذا قطـــع ولّم ـــد ذيل ـــه تجدي الّركـــض كمـــا يمكن

تعّرضـــه للخطـــر.

للضـــب عينـــان لـــكلٍّ منهمـــا ثالثـــةُ أجفـــان ولـــه فتحتـــان أنفيتـــان، هنـــاك انخفاضـــان 
فـــي قعـــر كلٍّ منهمـــا غشـــاُء الطبـــل للســـمع، لســـانُه مشـــطور فـــي نهايتـــه للتـــّذّوق 

ـــرارة. ـــّس الح ـــم وتحس والش

أتعلّم

أتعلّم

من دراسة الّشكل الخارجّي للّضّب أتعّرُف أعضاء الحواسِّ وأجيُب 	 
عن األسئلة اآلتية:

- ما عدُد األجفان لكلِّ عين؟ هل للّضّب أذنان للّسمع؟ ما شكُل اللّسان؟ وما 
فائدتُه؟

يت:
وما

معل
ىل 

ف إ
ضي

أ
ــد كثيـــر مـــن  ــا تفقـ ــُد الّضـــبُّ ذيلـــه، كمـ  يفقـ
تنشـــيط  الوزعة ويتـــّم  مثـــل  ذيلهـــا  الّزواحـــف 
مورثـــاٍت وخاليـــا خاّصـــة إلعـــادة بنائـــه مـــن جديـــد. 
فـــي  العمليّـــة  هـــذه  دراســـة  مـــن  العلمـــاء  ويأمـــُل 
 تطبيـــق نتائجهـــا لتجديـــد الغضاريـــف أوالعضـــالت. 
ــواٍن  ــراب حيـ ــعر باقتـ ــا يشـ ــه عندمـ ــد ذيلـ ــّب يفقـ فالضـ
مفتـــرس. واليمكـــُن لـــه أن يقـــوم بتجديـــده فـــي الحيـــن 

بـــل تتطلّـــب عمليّـــة التّجديـــد أكثرمـــن 60 يومـــاً 
ــدٍة. ــرة ٍ واحـ ولّمـ

الوزعة
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2- ترشيُح الّضّب:

أالحظُ الّشكل المجاور وأجيب: ما أقسام الّدماغ؟  وهل 	 
يختلف عن دماغ الّضفدع؟

اتذّكر وأحاوُل رسم دماغ الّضفدع ودماغ الّضّب على الّدفتر 
وأستنتُج االختالف في الجدول اآلتي.

دماُغ الّضّبدماُغ الّضفدع 

3- الّتغذيُة والهضُم:

أالحظُ أقسام جهاز الهضم في الّشكل اآلتي وأتساءُل بماذا تتغّذى الّزواحف؟	 

أحاوُل مع زمالئي ترتيب وتمييز أقسام جهاز الهضم على الّشكل الّذي يبدأ بالفم ثّم المريء ثّم 
...........و.......... و مستقيم ينتهي بالـ ...............

األجهزة الّداخليّة للّسحالي
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4- الّتنّفس: 
ح جهاز التّنفّس. مكّون من قصبٍة هوائيّة 	  أالحظ ُالّشكل الّسابق في أثناء تشريح الضّب الموضِّ

ورئتين إذ يأخذ األكسجين من الهواء ويطرح ثنائّي أكسيد الكربون.

5- الّنقل: 

ــكل 	  ــتعيناً بالّش ــه مس ــّرف مكّونات ــّب وأتع ــب الّض ــي قل ــُق ف أدقّ
ــدع. ــب الّضف ــن قل ــُف ع ــو يختل ــاور فه المج

أحــاوُل رســم قلــب الّضــبِّ علــى الّدفتــر واســتنتاج الفــروق بيــن قلــب 
الّضــبِّ وقلــب الّضفــدع.

للضـــبِّ جهـــاز نقـــل مكـــّون مـــن قلـــب وأوعيـــة 
أذينتيـــن  القلـــب مـــن  دمويّـــة ودم، ويتكـــّوُن 

. ــيٍّ ــوم بحاجـــز جزئـ وبطيـــن مقسـ

ـــمُّ  ـــذرة ويت ـــة المق ـــي بفتح ـــة تنته ـــن ومثان ـــن وحالبي ـــن كليتي ـــراح م ـــاز اإلط ـــّوُن جه يتك
ـــن. ـــى نيتروجي ـــوي عل ـــي تحت ـــائلة الّت ـــرُح الفضـــالت الّس ـــا ط ـــن طريقه ع

يحـــدُث التّكاثـــر عنـــد انقضـــاء أشـــهر الّشـــتاء وقبـــل بدايـــة 
فصـــل الّصيـــف، فيقتـــرُن الّذكـــُر باألنثـــى ويكـــون اإللقـــاح 
ــا  ــُع البيـــوض داخـــل حفـــرة وتغطيّهـ ــّم تضـ ــاً؛ ثـ داخليّـ
بالتّـــراب لحمايتهـــا وبعدهـــا تفقـــس بحـــرارة الّشـــمس 

وتعطـــي صغـــاراً تعتمـــد علـــى نفســـها.

أتعلّم

أتعلّم

أتعلّم

6- اإلطراح:

ــا يتكــّوُن جهــاز اإلطراح؟وأناقــُش زمالئــي 	   أالحــظُ علــى الّشــكل فــي نهايــة الّصفحــة الّســابقة مّم
فــي: مــا الفضــالت الّتــي يطرُحهــا الّضــبُّ طالمــا هــو حيــواٌن الحــٌم؟

7- الّتكاثُر:
 الّضبُّ منفصُل الجنس وأحاوُر أحد زمالئي في نوع اإللقاِح عنَدهُ ومتى يحدث؟	 
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8- االنسلُخ عند الّزواحف:
   عندمــا تطرُح الّزواحــف جلدهــا القديــم. ينمــو الجلــد الجديــد تحــت الجلــد القديــم قبــل أن يُطــَرح، وعندمــا 
ه يقــوم الّزاحــف عــادةً بالتّخلـّـص مــن جلــده القديــم عــن طريــق حــّك رأســه بقــّوة بشــيء صلــب  يكتمــُل نمــوُّ
فينشــقُّ نتيجــة لذلــك، وبعدهــا يتابــع حــكَّ جســمه وحشــره بيــن أشــياء صلبــة حتّــى يعلــق بهــا الجلــد القديــم 
ويتمّكــن مــن اإلفــالت والخــروج منــه. وباســتخدام هــذه الطّريقــة كثيــراً مايبقــى الجلــد القديــم قطعــةً واحــدةً 
ــا يجعــل االنســالخ أكثــر أهميَّــة عنــد األفاعــي  بعــد طرحــه، حتّــى الغشــاُء الّــذي يّغطــي حدقــة العيــن )ممَّ
لتســتطيع الّرؤيــة بشــكل أفضــل، إذ أنَّ قدرتهــا علــى الّرؤيــة تتضــاءل كثيــراً خــالل أيامهــا األخيــرة قبــل أن 

تســلخ جلدهــا القديــم(. 

بيئُة وتّنّوعُ الّزواحِف:

الّســلحفاةُ: منهــا مــا يعيــُش فــي البــرِّ ومنهــا مــا يعيــش فــي 
المــاء إذ تحــّورْت أطرافهــا إلــى مجاديف للّســباحة.

مبينــاً  المائيّــة  والّســالحف  البريّــة  الّســالحف  بيــن  أقــارن 
بالّصــور.

لــون  تغييــر  وتســتطيع  اليابســة  علــى  تعيــُش  الحربــاء: 
ــا لإلمســاِك  ــع ُ أطرافه ــة وتحــّوَرْت أصاب جســمها حســب البيئ

باألغصــان.ِ

األفعــى: تعيــُش فــي مختلــف البيئــات اليابســة والّصحــراء 
ــّم  ــة الّش ــام، وتكــون حاّس ــُر الّس ــا الســامُّ ومنهــا غي والمــاء منه

ــة. قويّ

التّمســاُح: يعيــُش فــي الميــاه يســاعُده ُذيلــهُ الطّويــُل علــى 
ــن  ــه الخلفييّ ــع طرفي ــن أصاب ــديٌّ بي الحركــة ويوجــد غشــاٌء جل

للمســاعدة علــى الّســباحِة. 
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أتأّمُل األشكال الّسابقة وأمألُ الجدول اآلتي:	 

األطرافالبيئةُكساُء الجسماسم الحيوان 

الّسلحفاةُ البرية

الّسلحفاةُ البحريّة

األفعى

التّمساُح

الحرباء

أهمّيةُ الّزواحف:
1- تسهُم بدور كبير في التّوازن البيئّي.

2- يستخدم ُبعض الّزواحف أو بيوضها كغذاء لدى بعض الّشعوب، أو للّزينة.
ــاكل  ــة، وتســتخدم هي ــك األحذي ــة وكذل ــس الجلديّ ــي صناعــة المالب ــود بعــض الّزواحــف ف ــتَْخَدُم جل 4- تُْس

ــة. بعضهــا للّزين
5- يستفاد  من سموم بعض األفاعي في صناعة األدوية.

6- تُْستَْخَدُم الكثيُر منها في األبحاث والتّجارب العلميِّة.

الصفاُت العاّمُة للّزواحِف:
أعاوُن زمالئي في ملِء الفراغات اآلتية:	 

1- معظُم الّزواحف تتحّرك ...............الّسبب...............
2- تتنفُّس ............... الّسبب...............

3- يغطّي جسمها .............................. للتّكيّف مع ...............
4- اإللقاُح عندها ...............وتتكاثُر بـ ...............

5- حرارتُها ...............

تكامل العلوم: 

تستخرج من سمِّ األفاعي أدويةٌ لمعالجِة الّسرطان 
وارتفاع ضغط الّدم والقصور الكلوّي وتلف خاليا 

المخِّ .
أضخم الثعابين في العالم هو ثعبان األناكوندا الذي 

يعيش في أمريكا الجنوبية ؛ إذ بلغ طول أحد أنواعه حوالي ) 11.4 - 17م ( 
ووزنه )550 كغ(.
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الّتقويم الّنهائّي
أواًل: أجيب بكلمة )صّح( أو )غلط( لكلِّ عبارة مّما يأتي: �

      1- يتكّوُن جهاز اإلطراح عند الّضّب من كليتين وحالبين ومثانٍة تنتهي بفتحٍة بوليٍّة.
      2- يمتلُك الّضّب عينان لكلٍّ منهما جفنان.

      3- يمكُن للّضبِّ تجديد ذيله إذا قطع ولّمرة واحدة.
      4- تضع أنثى الّضبِّ البيوض داخل حفرة وتغطّيها بالتّراب لحمايتها.

ثانياً: أُعطي تفسيراً علمّياً لكلٍّ مّما يأتي: �
قيام الضبِّ بعمليّة االنسالخ.

يستطيُع التّمساح الّسباحة في الماء بسهولٍة.

ثالثاً: أقارُن بين قلب الّضّب والّضفدع من حيُث: عدد الحجرات المكّونة له. �

ورقة عمل: 
يوجــُد  فــي الوطــن العربــيِّ مــا يقــارب الخمســين نوعــاً مــن األفاعــي الّتــي تعــدُّ ســاّمة  وتعــدُّ لدغــة األفعــى 
مــن أشــّد األخطــار وأكثرهــا تهديــداً للحيــاة والّتــي مــن الممكــن أن يواجههــا أيُّ شــخٍص فــي أثنــاء التّجــوال 
ــة عــن طــرق اإلســعافات  ــة الكافي ــن بالمعرف ــة، يجــب أن نكــون ملميّ ــة أوالّصحراويّ ــي المناطــق الريفيّ ف

األّوليّــة.

أبحــُث فــي مصــادر التعلـّـم المختلفــة عــن مراحــل إســعاف المصــاب بلدغــة أفعــى ســاّمٍة وأســّجلُها فــي لوحــة 
أو مطويـّـة وأناقــُش مــا حصلــُت عليــه أمــام زمالئــي بإشــراف مدّرســي.

أبحث في معجم اللّغة العربّية: �

     ما الفرق بين الحّية والّثعبان واألفعى؟
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4 الدّر�س الرّابع

• البيئاِت المختلفةَ الّتي تعيُش فيها الطّيُور.	

•  وصَف أقسام الجسم لدى الحمام األهلّي.	

• أنواَع الّريِش ، وذكر وظائفِها.	

سأتعلّم

صفُّ الطيور
Class Aves

هــل تعلــم أن أكبــر الطّيــور الّتــي تعيــش فــي وقتنــا الحاضــر هــي النّعامــة الّتــي قــد يصــل طولهــا ) 3م(  
تقريبــاً ووزن الّذكــر ) 150كــغ( ووزن األنثــى )100 كــغ(. وأصغــر الطّيــور هــو طائــر الطّنـّـان وزنــه 

أقــل مــن قطعــة العملــة وحجمــه ال يفــوق حجــم حشــرة الزيــر )5 ســم(.

يقوُل الجاحُظ : 

)ليَس كلُّ ما طاَر فهو من الّطيِر(
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أتعّرف معنى عبارة العالم )الجاحظ( من النّشاط اآلتي:	 
الّنشاط األّول: )بيئة الّطيور(

أنعــُم النظــر فــي الّصــور الموّضحــة أعــاله وأســّمي أكبــر عــدد منهــا والّذي 	 
أســتطع معرفتــه وأحــاوُر زمالئــي فــي اإلجابــِة عــن األســئلِة اآلتيِة:

س1- تعيــُش الطّيــوُر 
فــي:

الحيوانــات  بيــَن  يوجــُد  س2-  
الّســابقة  الّصــور  فــي  الموجــودة 
ــي: ــور وه ــن الطّي ــْت م ــاٌت ليس كائن

س3-  أدلُّ علــى كل صفــة  عاّمــة تشــترُك 
بهــا الطّيــوُر.

بيئة صحراويّة. 1
بيئة مائيّة. 2
بيئة الغابات. 3
البيئات جميعها.. 4

1 .. الّدجاُج والبطُّ والبطريقُّ
النّحلةُ والفراشةُ والخفّاُش.. 2
البطُّ والبطريُق والنّعامةُ.. 3
النّعامةُ والعصفوُر والبطُّ.. 4

يغطّي جسمها الّريش. 1
جميعها قادرة على الطّيران. 2
الفم على شكل منقار. 3
تحّوَر طرفاها األماميان إلى جناحين. 4
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دراسُة طائر الحماِم األهلّي:

الّنشاُط الّثاني: ) أقساُم الجسم(

أحضــُر طائــَر حمــام أهلــّي وأدرس 	 
أقســام الجســم والّشــكل الخارجّي.

علــى  وأكتــُب  زمالئــي  مــع  أتحــاور 
ــكل  ــي الّش ــراٍغ ف ــل كلَّ ف ــري مــا يقاب دفت

المقابــل.

أستعين بالشكل الّسابق وأنقُل إلى دفتري العبارات اآلتية بعد ملء الفراغات بالكلمات المناسبة:	 
ــذي يعزلــه عــن المحيــط الخارجــّي ويبقيــه دافئــاً؛ ألّن الحمــام مــن 	  ــي جســم الحمــام ............. الّ يغطّ

الحيوانــات ذوات الــّدم الحــار ) حــرارة جســمه ثابتــة(

شكل الجسم ...............يساعده على الطّيران.	 

تحّوَر الفم إلى شكل...........وال يحوي أسناناً، الفكوك على شكل منقار، فوقَهُ حفرتان أنفيّتان.	 

 لديــه شــفع مــن العيــون لــكلِّ عيــن  ثالثــةُ أجفــان ...............و............ والغشــاء الّرامــش لحمايتهــا 	 
مــن الغبــار وضــوء الّشــمس.
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يوجد بين الّريش وخلف العين  حفرتان سمعيّتان.	 

ــة 	  ــه ريــٌش كبيــرة وغــّدة دهنيّ ــف الجســم مــن............... و................ و............... وذيــل علي يتألّ
تفــرز مــاّدة دهنيّــة.

الماّدةُ الدهنيّة يفرشها الطّائر على الّريش لمنع ............بالماء.	 

تحّوَر الطّرفان األماميّان إلى شكل................ تساعُده على الطّيران. 	 

طرفــان ســفليّان لــكلِّ واحــد ثــالث.......... تتّجــه  نحــو األمــام ، وواحــدة إلــى ........ تنتهــي بمخالــب 	 
ضعيفــة تســاعُدهُ علــى اإلمســاك باألغصــان و المشــي.

يساعد العنق الطّويل على تحريك......... في كلِّ االتّجاهات.	 

ــى 	  ــوط عل ــاء الهب ــي أثن ــوازن ف ــا ويّؤمــن التّ ــى االتّجاهــاِت كلّه ــر إل ــي ........ الطّائ ــل دور هــامٌّ ف للّذي
األرض.

الّنشاُط الّثالث: )أنواُع الّريش(

أمسُك طائر الحمام وأفرد جناحه وأتعّرف أنواع الّريِش وكيفية توّضعها على الجسم.	 
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ومن ذلك أمألُ الفراغات في الجدول اآلتي:

وظيفتُهاوجوُدهانوع الريش

ماّدة عازلٌةتحت أو بين الّريش المتوّسطالّزغُب
يحافظ على حرارة الجسمتغّطي   ..........................

  .......................     ........... و...............كبيرة )قلمّية(

الّتقويم النهائّي

أواًل: أصّحُح الغلَط في العبارات اآلتية: �
اليستطيع الحمام تحريك رأسه في معظم االتجاهات.	 
للحمام ثالثة أصابع في نهاية كلِّ طرف خلفّي.	 
يغطّي الّريش الكبير كلَّ سطح جسم الحمام.	 

ثانياً: أذكُر وظيفًة واحدًة لكلٍّ مّما يأتي: الغّدة الّدهنّية ، الغشاُء الّرامُش ، الّذيل .  �

ثالثاً: أعطي تفسيراً علمّياً لكلِّ مّما يأتي: �
 أ - يبقى جسم الحمام دافئاً.

ب - يبتلع الحمام طعامه مباشرة.
ج - ال يتبلُّل الريش بالماِء.

ورقة عمل:
ــوٍر ال 	  ــة عــن طي ــِم المختلف ــي مصــادر التّعلّ أبحــُث ف

ــع ذكــر األســباِب. ــران، م تســتطيُع الطّي
ــران 	  ــة الطّي ــي ســبِب فشــل محاول ــالَء ف ــُش الّزم أناق

ــا  ــمَّ أعــرُض م ــاس. ث ــن فرن ــاس ب ــا عبّ ــاَم به ــي ق الّت
ــالء. ــى الّزم ــه عل ــا إلي توّصلن

 - الطّيـــُور: فقاريّـــات تنتمـــي إلـــى ذواِت الحـــرارة الثّابتـــة، يكســـو جســـمها الريـــش، تحـــّوَرْت 
أطرافُهـــا األماميّـــة إلـــى أجنحـــة تســـاعدها علـــى الطّيـــران وفكوكهـــا إلـــى مناقيـــر.

، يتألّف من رأٍس، وعنٍق طويل، وجذٍع، وذيٍل. -  شكل جسمها مغزليٌّ

أتعلّم
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5 الدّر�س اخلام�س

املفاهيم األساسّية

• تشريَح الحماِم األهلّي.	

• الوظائف الحيويّة لدى الحمام األهلّي.	

• الحوصلةُ	

• القا نصةُ	

• األكياُس الهوائيّة	

• عضُو التّغريِد	

سأتعلّم

الوظائُف الحيويُّة لدى الحامم

ــة  ــُن ســاحاتها، والســيما مدين ــة، يّزي ــا الحبيب ــي بالدن ــور انتشــاراً ف ــر الطّي ــن أكث ــاُم م ــدُّ الحم يَُع
ــة. ــا القديم ــَق وأبنيتِه دمش

. لنتعّرف أهمَّ الوظائف الحيويّة لدى الحمام األهليَّ
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دراسة الوظائِف الحيوّية لدى الحمام :

النشاُط األّول:

: 1- الحسُّ

أحاوُر زمالئي وأمأل الفراغات اآلتية:	 
يمتلُك الحماُم أعضاء الحواسِّ الخمسة:

التّفسيُرالّصفةُ الحاّسةُ

.....................ضعيفةالشمُّ

ألنَّ العين ذات تركيٍب يجعلها ترى األشياء القريبة والبعيدة جداً..........الّرؤية

....................قويٌّ جداًالّسمع

أما حاّستا اللّمُس والّذوُق فهما تتناسبان مع نوع الغذاء ومكان المعيشة.	 

يتألّــف الجهــاُز العصبــيُّّ مــن الّدمــاغ والنّخــاع الّشــوكّي 	 
واألعصــاب.

ــوِّ ........ و ....... 	  ــادة نم ــف بزي ــاغ الّزواح ــن دم ــُز ع ويتمي
وضمورالفّصيّــن الّشــّميّين.

أكثــر أجــزاء الّدمــاغ تطــوراً هــي تلــك الّتــي تتحّكــم بالحركات 	 
المســؤولة عــن الطّيــران  إذ يتحّكــم .......باألنمــاِط الّســلوكيّة 
للطائــر )طريقــة التّحــّرك - التـّـزاوج - بنــاء األعشــاش(، بينما 

ينظَّــم ......... تــوازُن الطّائــر.

يمشــي الحمــام علــى األرض ، ويطيــر فــي الهــواء. وتســاعدهُ علــى الطّيــران عــّدة عوامــل : أذكــُر 	 
بعضهــا؟

الّنشاُط الّثاني: تشريُح الحماِم:
حــوُض 	   - الحمــام  طائــر  الالّزمــة:  والمــواّد  األدوات 

تشــريح- لــوازُم تشــريح - دبابيــس- زجاجــةُ ايتــر للتّخديــِر- 
قطــن.

مراحل تنفيذ النّشاط : 	 
أقــوُم بتخديــِر الطّائــِر حتــى النّهايــة الّرحيمــة بوســاطِة قطعــة 	 

قطــٍن مْشــبٍع بمحلــوِل اإليتــر عــن طريــق وضــع القطعــة عنــد 
الفتحــات التنفّســيّة أعلــى المنقــار. 
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أضــُع الحمامــة علــى ظهرهــا داخــل حــوض 	 
. التّشــريح 

ــراس 	  ــا نحــو ال ــذرة متَّجه ــن المق ــد م ــصُّ الجل أق
ــة . ــة الّرقب ــى مقدّم ال

أقــصُّ الجلــد علــى طــول الجناحيــن وأرفــع الجلــد 	 
وأثبّتــهُ بالدبابيــس فــي الحــوض.

أقـــصُّ منطقـــة الّصـــدر بحـــذر كـــي التتلـــف 	 
الّداخليّـــة.  األعضـــاء 

أتتبّع أجزاء الجهاز الهضمّي من المنقار إلى المقذرة  مستعيناً بالّشكِل:	 

أتســاءُل مــا األعضــاُء الجديــدةُ الظّاهــرةُ علــى الّرســم 	 
فــي جهــاز الهضــم لــدى الحمــام، ولــْم تــدرْس ســابقاً؟

الحوصلــةُ: هــي جــزء متســع أســفل المــريء، يتــمُّ فيهــا 	 
ــة ومــاّدة  ترطيــب الطّعــام بالمــاء، وتفــرز مــاّدة بروتينيّ

دهنيّــة لتغذيّــة الّصغــار ) لبــن الحوصلــة(.

المعدةُ: تتألّف من: 	 

ــم  ــى الهض ــاعد عل ــات لتس ــرُز أنظيم ــة تف ــرٍة أماميّ 1- حج
الكيميائــّي تســّمى المعــدةُ المفــرزةُ  تكــون ناميــة عنــد الطّيور 

الاّلحمــة. لمــاذا؟

ــٍة )القانصــة( : الطّاحنــة ، جدرانهــا ثخينــة،  2- حجــرة ٍخلفيّ
لونهــا أحمــر، تقــوم بطحــن الغــذاء قــد نجــد داخلهــا بعــض 

ــور لتســاعد فــي طحــن الغــذاء. الحصــى تبتلعهــا الطّي



175

األعوران: في نهاية المعي الّدقيق وبداية المعي الغليظ.	 

أرتّب أعضاء جهاز الهضم لدى الحمام مستعيناً بالّرسم الّسابق: 	 
- الفم الّذي اليحوي أسناناً ، .....  ، ............................................................... يلحُق بجهاز 

الهضم الكبد على اليمين، والمعثكلةُ في بداية التفاِف المعي.

2- الّتنّفس:
   - أبحــُث عــن موقــع الّرئتيــن داخــل التّجويــف 
إلــى  وتشــّعبها  الرغامــى  تفّحــص  الّصــدرّي، 

رئــة. واحــدة  كلُّ  تدخــل  قصبتيــن 

   - أرتّب أقسام جهاز التّنفّس من الّرسم المجاور.

ــة وعددهــا /9/ تتّصــل  ــاس الهوائيّ    -أالحــظُ األكي
بالّرئتيــن وتمتلــئ بالهــواء فتقلّــل مــن كثافــة الطّائــر 
فــي أثنــاء الطّيــران، كمــا تمــّدهُ بمزيد من األكســجين 

فــي أثنــاء الطّيــران أيضــاً.

   -هل سمْعَت صوت صياح الّديك – تغريد البالبل - زقزقة العصافير؟

   -الحظ عضو التغريد ) الحنجرة الّسفلى( الّذي منه تصدُر األصوات.

3- الّنقل:
أالحظ الّشكل المجاور وأحاوُر زمالئي وأجيب :	 

   - أحّدد موقع القلب وسط التّجويف الّصدرّي.
   - أمألُ الفراغات اآلتية :

   - يتألّف جهاز الّدوران من....... ،.........،..........
   - يتألّف القلب من .......... أجواف .

   - أالحظُ وجود حاجز كامل يقسم القلب إلى قسمين منفصلين:
          1- قسم أيمن يحوي دماً أحمَر قاتماً مكّون من أذينٍة 

يمنى وبطين أيمن.
          2- وقسم أيسر يحوي دماً أحمَر قانئاً يتألّف من أذين 

أيسر وبطين أيسر. 
    - أستنتُج دور الّدم في الجسم.

4- اإلطراح :

ُص الكلية تحت الّرئتين مباشرةً على جانبي العمود الفقرّي.	  أتفحَّ
الجهــاز البولــّي متخّصــص يتكــّون مــن كليتيــن، وكلُّ كليــة تتألــف مــن ثــالث فصــوص يتّصــل بهــا حالــب 

يصــبُّ فــي المقــذرة.



176

5- الّتكاثُر:
والّصــورة 	  بالّرســم   أســتعيُن 

كلٍّ  أقســام  أتتبّــع  و  المرافقــة 
األنثــوّي  التّكاثــر  جهــاز  مــن: 

الذكــرّي.           التّكاثــر  وجهــاز 
ــدى  - أالحــظُ وجــود مبيــض واحــٍد ل

ــع؟ ــي أي جهــٍة يق ــام ؟ ف ــى الحم أنث
- أتتبّــع مراحــل تكــّون البيضــة حتــى 

خروجهــا مــن المقــّذرة.

. - اإللقاُح عند الحمام: داخلّي تضع األنثى غالباً بيضتين في العشِّ
- ترقــُد اإلنــاث متعاونــة مــع الّذكــور، حتـّـى تفقــس وتعطــي فراخــاً تتغــّذى مــن األبويــن عــن طريــق الفــم 

)لبــن الحوصلــة( حتـّـى تصبــح قــادرة علــى االعتمــاد علــى نفســها.
أنظُر إلى الشكل المجاور وأستنتُج مكونات البيضة لدى الحمام.	 

  - للحمـــام أجهـــزة حـــسٍّ تســـاعُدهُ علـــى التّكيّـــف فـــي 
بيئتـــه.

ـــة  ـــى، والمثان ـــدى األنث ـــن ل ـــض األيم ـــود المبي ـــدم وج - ع
ـــران. ـــع الطي ـــاً م ـــر تكيّف ـــف وزن الطّائ لتخفي

ـــس ودوران  ـــن هضـــم وتنفّ ـــة م ـــام الّداخليّ ـــزةُ الحم -  أجه
وإطـــراح وتكاثـــر متكيّفـــة مـــع نمـــط الغـــذاء ونـــوع 

ــة. الحركـ

أتعلّم
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التقويم النهائي

أواًل: أُعطي  تفسيراً علمّياً لكلٍّ مّما يأتي: �
1- يكون جسم الحمام دافئاً.

2- حاّسة الّرؤية والّسمع قوية لدى الطيور.

3- حاّسة الشمِّ والتّذوق ضعيفة لدى الحمام األهلّي.

4- التوجد مثانة عند الحمام.

5- ال يوجد حويصل صفراوّي عند الحمام، بينما نراه عند الّدجاج.

6- يوجد مبيض واحد لدى أنثى الطّيور.

7- تكون الحجرة األماميّة من المعدة ناميةً عند الطّيور الاّلحمة.

8- يوجد بعض الحصى في القانصة.

9- تصدر بعض الطّيور أصواتا جميلة.

ثانياً: أمأل الفراغات في الجدول اآلتي : �

الوظيفةالموقع  في الجسماسم العضو

تخّلص الّدم من الفضالت النتروجينّيةعلى جانبي العمود الفقرّيالكلية

تطحن الغذاءالقسم الخلفيُّ من المعدة..............

يساعد الّطائر على الّتوازن وتنسيق الحركاتتحت المّخ بالجمجمة..............

....................................الحوصلة

..............................................المبيض

..............  و ................................األكياس الهوائّية
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6 الدّر�س ال�ّساد�س

• تكيّف مناقير الطّيور مع نوع الغذاء.	

• تكيّف أرجل الطّيور مع البيئة.	

• استنتاج الّصفات العاّمة للطيور.	

• دور الطّيور في البيئة.	

سأتعلّم

تكّيُف الطّيوِر و أهمّيُتها

البطّالنّسر
الطّنان

الحجل

البوم

البجعالهدهد

مالك الحزين
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تكّيف مناقيِر الّطيوِر مَع الغذاء والبيئة :
نشاط1:

أتأمــل مجموعــة الّصــور الّســابقة وأحــاوُر زمالئــي وأســتعين بالّصــور فــي اإلجابــِة عــن األســئلة 	 
اآلتيــة:

   - كيف أفّسُر اختالف مناقير الطّيور ؟ 

   - أكمل الفراغات في الجدول اآلتي بالمفاهيم العلميّة المناسبة:

التّفسيُرصفاُت المنقاراسُم الطائر

يساعد على التقاط الحبوب والبذور من األرضمدبَّب قصيرالحجل

ليلتقط الفرائس ويّمزُقهاحاّد  معقوف..........

....................مفلطح بأسفله كيسالبجع

....................................مالك الحزين

يتغّذى على األعشاب والّديدان والحشرات عريض مفلطح حوافّه مسنّنة...............
الّصغيرة

.....................طويل ومدبّبالهدهد

أالحــط تنّــوع أشــكال المناقيــر لــدى الطّيــور تكيفــاً مــع نمــط غذائهــا فــي الّصــورة اآلتيــة وأقــارن 	 
الصــور مــع الجــدول الســابق:
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تكّيف أرجِل الّطيوِر مع البيئِة:
نشاط2:

أالحظُ الّصورة وأجيُب عن األسئلة اآلتية:	 
   - أفّسُر ما يأتي:

يوجد بين أصابع البطِّ غشاء رقيق؟.............................

مخالب النّسر حاّدة جّداً ومعقوفة؟...............................

يستطيع اللّقلق المشي في مياه المستنقع  دون أن يتبّلل؟.........

كيف تصف مخالب الّدجاج؟ وبماذا تفيده؟	 

ما التّكيف الذي يجعل النّعامة تسير بسرعه كبيرة في الصحراء؟	 

تعــّد النّعامــة مــن أســرع 
الحيوانــات الّتــي تركــض 
علــى قدمين، فهي تســتطيع 
تصــل  لســرعة  الّركــض 
ــاعدها  ــا، يس ــى50 كم/س إل
علــى ذلــك وســادة ناميــة  
القــدم. أســفل  ومرنــة 
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نشاط3:
أعاوُن زمالئي، وأستنتُج من دراستنا الّسابقة:	 

الّصفات العاّمة للّطيور:

- تتكاثر الطّيور بالبيض، ويغطّي جسمها الّريش.

- تكيّفت مناقيرها وأرجلها مع نمط الغذاء والبيئة .

- يتأّلف قلُب الطّيور من أربِع حجرات.

- ال تمتلُك مثانه باستثناِء النّعامة.

ـــاء  ـــي أثن ـــر ف ـــة الطّائ ـــن كثاف ـــف م ـــةٍ تّخف ـــاسٍ هوائيّ ـــى أكي ـــوي عل ـــّي يحت ـــا التّنفس - جهازه
ـــة. ـــه الّداخليّ ـــى حرارت ـــيّ لكـــي يحافـــظ عل ـــران ومـــن الحـــرارة الناتجـــه عـــن نشـــاطه العضل الطّي

أتعلّم

نشاط 4:
دور الّطيور في البيئة ّ:

الفراغــات 	  وأكمــُل  اآلتيــة  الّصــور  فــي  النّظــر  أنعــُم 
: ســتنتُج وأ

ــة  ــور البيئـ ــص الطّيـ 1- تخليـ
 .............. بعـــض  مـــن 
بيئـــّي  تـــوازن   ( و........... 

حيويّـــة( ومقاومـــة 

2- وللطّيـــــــور أيضــــــــاً دور 
ر،  ألزهـــا ا . . . . . . . . . . . . . في.

لبـــذور. ا . . و..............
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 ........... مـــن  يســـتفاد   -3
الطّيـــور و ............ للحصـــول 

البروتينـــات. علـــى 

الّريــــــــش  اســـــــــــتخدام   -4
فـــــي صــــــناعات مختلفـــــــة.
)مثـــل:.........................(

................. تضـــاف   -5
لكـــي  التّربـــة  إلـــى  الطّيـــور 
ـــة  ـــا غنيّ ـــد................؛ ألنه تزي

بالفوســـفور.

الّزاجـــل  الحمـــام  اســـتخدم   -6
قديمـــاً  لنقـــل الّرســـائل الورقيّـــة.
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التقويم النهائي

أواًل: أعطي  تفسيراً علمّياً لكلٍّ مّما يأتي: �

1- منقار الّدجاج مدبّب وصغير.
2- مخالب النّسر قويّة ومعقوفة.

3- تضاف فضالت الطّيور إلى التربة الّزراعيّة.
4- تربّى طيور البطِّ واإلوزِّ بالقرب من المستنقعات.

الغذائّيتين اآلتيتين ، ماذا نسّمي نوع  � الّسلسلتين  ثانياً: أالحظ 

البيئة في رقم )1( ورقم )2(؟ ماذا تتوّقع لو غاب كلٌّ من النسر 

أو الحوت منها؟ وما تأثير ذلك على الّتوازن البيئّي؟

 

بالحجج  � بّين رأيك مدعّماً  للّصيادين؟  قوانين  البرّية وسّن  الّطيور  المحافظة على  لماذا يجب  ثالثاً:  
العلمّية المناسبة.

ورقة عمل :

ــد  ــي القطــب المتّجّم ــر ف ــور التّكاث ــف تســتطيع الطّي    - كي
ــن  ــّل م ــرارة أق ــة الح ــن أّن درج ــم م ــى الّرغ ــّي عل الجنوب

ــة؟ ــر المئويّ ــة الّصف درج
   - أبحــث فــي مصــادر التّعلـّـم عــن أســماء بعــض الطّيــور 

المهــّددة باالنقــراض، وأذكــر الّســبب. 

)1()2(
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7 الدّر�س ال�ّسابع

املفاهيم األساسّية

• ــا 	 ــش فيه ــي تعي ــة الّت ــات المختلف ــُد البيئ  تحدي
الثدييّــات.

• أهمُّ الخصائص المميّزة للثديّيات. 	

•  وصُف أقسام جسم األرنب.	

• الّصيواُن	

• الّشفةُ األرنبيّة	

سأتعلّم

صفُّ الثديّياُت 
Class Mammalia
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نشاط 1:

نشاط 2:

نشاط 3:

أتأمل الّصور الّسابقة وأحاوُر زمالئي في اإلجابِة عن األسئلة اآلتية:	 
- أسّمي الكائنات الموجودة في الّصور. وأحّدد البيئة الّتي تعيش فيها.

- ماذا يغطّي جسم كلٍّ منها؟

- أذكُر بعض الّصفات المشتركة لهذه الكائنات.

ــار  ــّي، وأث ــز الثّقاف ــي المرك ــة ف ــع بعــض الطّلب     اجتم
ــة  ــدروا عظم ــوان وق ــم الحي ــٌج عــن عال ــم برنام إعجابه
الخالــق فــي خــروج كائــن حــّي مــن كائــن حــّي آخــر، في 
بعــض المشــاهد المؤثـّـرة عــن آالم عمليـّـة الــوالدة ألنثــى 
ــات  ــماء الحيوان ــددون أس ــاء يعِّ ــدأ األصدق ــان فب الحص
األخــرى الّتــي تتكاثــر بالــوالدة، وتعيــش فــي بيئــات 

ــة . مختلف

   - أذكر أسماء لحيوانات أخرى تتكاثر 
بالوالدة.

   - على ماذا تعتمد في تغذيتها لصغارها 
بعد الوالدة؟

   - لماذا ّسميت الثدييّات بهذا االسم؟

ـــي  ـــف ف ـــات . تختل ـــّمى الثديّي ـــا تس ـــع صغاره ـــوالدة وترض ـــر بال ـــي تتكاث ـــات الّت الحيوان
ـــا. ـــش فيه ـــي تعي ـــات الّت ـــا ، والبيئ ـــا وألوانه ـــكالها وأحجامه أش

أتعلّم

دراسُة الّشكِل الخارجّي لحيوان ثديّي هو 
األرنب:

ــّدرس 	  ــاعدة الم ــاً وبمس ــاً حيّ ــُر أرنب ــي وأحض ــاون زمالئ أع
ــّي: ــكل الخارج ــة الش ــوم بدراس أق



186

   يغطّـــي جســـم األرنـــب الّشـــعر النّاعـــم ،  الّـــذي يحافـــظ علـــى حـــرارة الجســـم؛ ألّن 
ـــر،  ـــق قصي ـــن:  رأس،  وعن ـــمهُ م ـــف جس ـــة.  ويتأّل ـــرارة الثابت ـــن ذوات الح ـــات م الثديّي
ــان  ــان ، الفتحتـ ــان ، األذنـ ــس )العينـ ــاء الحـ ــّرأس أعضـ ــل الـ ــل. ويحمـ ــذع ، وذيـ وجـ

األنفيّتـــان(.  

ـــان  ـــه شـــاربان مؤلّف ـــى جانبي ـــا مشـــقوقة، عل ـــان العلي ـــه شـــفتان لحميت ـــط ب ـــم تُحي    - الف
ـــية. مـــن شـــعيرات شـــديدة الحساّس

 داخـــل الفـــم يوجـــد علـــى الفـــكِّ العلـــوّي أربعـــة قواطـــع أماميّـــة، نميـــز منهـــا اثنيـــن 
كبيريـــن ) دائمـــة النّمـــو (، واثنـــي عشـــر ضرســـاً، علـــى الفـــكِّ الســـفلّي قاطعـــان وعشـــرة 

ـــرج. ـــديدة التع ـــطوحها ش ـــراس، س أض

أتعلّم

أتعلّم

1- أكتُب على دفتري وأمأل الفراغات بالكلمات المناسبة: 

   - ملمس جسم األرنب ...........يغطّي جسمه...............

   - يتأّلف الجسم من..........و..........و........ ينتهي بذيل قصير ملتو لألعلى.

   - صيوان األذن ........، متحّرك لوجود ............ في قاعدته، سطحه أملس يتّصل بمجرى الّسمع.

   - العينــان  جانبيّتــان وبارزتــان قليــالً ، ولــكلٍّ منهــا ........... أجفــان........... و........... والغشــاء الّرامــش 
الـّـذي يحمــي العينيــن مــن الغبار.

2- أالحظ الّصورة المجاورة وأحاوُر زمالئي وأجيب عّما يأتي:

   -  كيف تبدو الّشفة العليا؟ ماذا تالحظ على جانبيها؟ 

   - أفتح فم األرنب كم سنّاً وجدت فيه؟ 

ر ذلك.    -هل يوجد أنياب في فمه؟ أفْسّ

   -أالحظ الّسطح العلوّي المتّعرج لألضراس، ما فائدة ذلك؟

   - أراقُب حركة الفم المستمّرة ، ما فائدة هذه الحركة؟

   - تخيــل لــو أّن حركــة الفــك الســفلّي توقفــت لفتــرة مــن الزمــن، 
أو قمنــا - بإزالــة القواطــع مــن أحــد الفكيـّـن مــاذا تتوقـّـع أن يحــدث؟ 

ولماذا؟
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إثراء:
قد تسمع عن حالة يخلق 

بها بعض األطفال ، كما في 
الّصورة المرافقة . وتسمى: 

الّشفة األرنبيّة.

هل تعلم:
إّن حمل األرنب من أذنيه 
يؤذيه جداً، لذا علينا الرفُق 

بالحيواِن.

نشاط 4:
أالحظُ الّصور اآلتية وأجيُب عن األسئلة:	 

األمامييّــن  الطّرفيــن  بيــن  أوازن   -    
والطّرفيــن الخلفيّيــن مــن حيــث الطّــول 

األصابــع. وعــدد 

   - كيــف يمكننــا تحديــد جنــس األرنب من 
خالل دراســة الوجه البطنــّي لألرنب؟ 
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ـــاعد  ـــب تس ـــا مخال ـــع ، وله ـــُس أصاب ـــا خم ـــكلٍّ منهم ـــران ، ل ـــان قصي ـــان األماميّ - الطّرف
ـــور. ـــر الجح ـــي حف ف

 Z  الطّرفان الخلفيّان طويالن ولكّل منهما شكل -

ـــا  ـــل ،وله ـــكل متقاب ـــع بش ـــي تتوض ـــداء الّت ـــن األث ـــفاٍع م ـــة أش ـــى خمس ـــة إل ـــى أربع -لألنث
ـــرج . ـــة الّش ـــى فتح ـــة إل ـــليّة باإلضاف ـــرى تناس ـــة وأخ ـــة بوليّ فتح

ـــى.  ـــن الخص ـــفع م ـــه ش ـــِن بداخل ـــُس الّصف ـــى كي ـــٌس يدع ـــذع كي ـــة الج ـــد نهاي ـــر عن - للّذك
ـــرج. ـــة الّش ـــب فتح ـــلية بجان ـــة تناس ـــه بولي وفّوه

أتعلّم

الّتقويم النهائّي
أواًل: أعطي تفسيراً علمّياً لكلٍّ مّما يأتي : �

   1- حركة الفكِّ السفليِّ مستمّرة عند األرنب.
  2 - الشفةُ العليا لدى األرنب مشقوقة.

  3 - أعضاُء الحواّس متطّورة عند األرنب.
  4 - الخفّاُش حيوان  قادرعلى الطّيران، لكنّه يُصنّف من الحيوانات الثديّية.

ثانياً: أعطي أمثلة عن حيوانات ثديّية أخرى غيِر الّتي وردت في الّدرس. �

ثالثاً: أكمُل الجدوَل اآلتي بالكلمات المناسبة: �

الّتكّيف غطاء الجسم البيئة الحيوان
يتّحمل العطش، أقدامه عريضة تنتهي بخّف 

يساعد على المشي  الوبر صحراويّة الجمل

الّدبُّ القطبيُّ

الّدلفين والحوت

القرد

ورقة عمل:

   - أبحــُث فــي مصــادر التّعلّــم المتعــّددة أو فــي مكتبــة المدرســة عــن الحيوانــات الثدييّــة الّتــي تعيــُش فــي 
البيئــات الّســوريّة المختلفــة.
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8 الدّر�س الّثامن

املفاهيم األساسّية

• التّطبيَق العملّي لتشريِح األرنِب.	

• وصَف أجهزة األرنب الّداخليّة.	

•  رسَم أجهزة األرنب الّداخليّة.	

• العفُج.	

• عضلةُ الحجاب الحاجز.	

• األعور.	

• الّرحم .	

• الكيس الكروّي.	

• المشيمة.	

سأتعلّم

ترشيُح األرنِب ودراسُة 
الوظائِف الحيويِّة
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أواًل- الحسُّ والحركُة:
   - من دراسِة الكِل الخارجّي لرأس األرنب ووصفه، ثمَّ التّدقيق في مّكونات دماغه، ما الّصفة الّتي 

تطلقها على أعضاء الحسِّ عنده )الّشّم، الّذوق، الّسمع، الّرؤية(؟ ولماذا؟

   - ممَّ يتألّف الجهاز العصبيُّ عند األرنب ؟

   - اعتماداً على ما درسته سابقاً ما التّطّوراُت الّتي الحظتها في دماغ األرنب؟

   - عّدد أقسام  دماغ األرنب.                   
   - قارن بين حركة األرنب وحركة الّضفدغ على اليابسة. ماذا تستنتج؟

التفكيُر الناقد:
ــب 	  ــي لألرن ــرف الخلف ــى الطّ ــاغ إل ــن أن يحــدث إذا اســتغرقت األوامــر المرســلة مــن الّدم ــاذا يمك م

دقيقــة؟

نشاط 1:)تشريح األرنب(

األدوات والمواّد الالزمة :	 
أرنب حّي ، لوح تشريح ، أدوات تشريح ، مجهر، كلوروفورم ، قطن.

 مراحل تنفيذ النّشاط:	 

 1- أّخدر األرنب بالكلوروفورم حتى النّهاية الّرحيمة وأضعه على ظهره على لوح التّشريح. 
2 -أثّبت أطرافه بالمسامير.

 3 - أرفع جلد البطن بالملقط وأقطعه بالمقصِّ طولّياً متّجهاً إلى األمام حتّى تصل قرب الفم.
 4 - أقطُع الجلد عرضيّاً على امتداد األطراف األماميّة واألطراف الخلفيّة.

 5 - أفصُل الجلد عن العضالت بواسطة اإلصبع والمشرط وأثبُّت الجلد على الجانبين بالمسامير.
.  6 - أقطُع عضالت البطن مبتدئاً من الخلف إلى األمام بواسطة الملقط والمقصِّ

 7 - أقطُع جدار البطن خلف الصدر من الجهة البطنية الظهرية موازياً األضالع.
8 - أفتح فراغ الصدر بأن أقطع على امتداد القص وعلى جانبي األضالع. 

9- أتفّحُص األعضاء الداخليّة.
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ثانيًا- الّتغذية والهضم :
اإلجابــة 	  دفتــري  علــى  وأكتــُب  زمالئــي  أحــاوُر 

: الّصحيحــة 
   - على ماذا يتغّذى األرنب ؟                                    

الفراغــات  أمــألُ  الّســابق  التّشــريح  علــى  اعتمــاداً   -    
المناســبة: بالكلمــات 

ــم مــريء  ــى.............. ، ث ــم إل ــن الف ــام م ــل الطع ينتق
ــذي  ــق الّ ــّم المعــي الّدقي ــه ................، ث ــل ، يلي طوي
ــذي  ــظ الّ ــي الغلي ــه المع ــروّي، يلي ــس الك ــي بالكي ينته
يمتــدُّ منــه األعــور إذ ينتهــي بالّزائــدة الّدوديـّـة. وبالنّهاية 

يوجــد مســتقيم  ينتهــي بفتحــة الّشــرج.          

  - يلحــُق بجهاز الهضــم غدد هاضمة مثل................ 
لــه حويصــل صفــراويُّ . تصــبُّ مفرزاتــه فــي العفــج 

ــر(. )االثني عش

إثراء:
الحيوانــات  عنــد  الطويــل  األعــور   -
العاشــبة يحــوي جراثيــم تســاعد علــى هضــم 

الســيللوز.
ــال  ــار والماعــز والجم ــات كاألبق - بعــض الثديي
تتّميــز بوجــود أربــع حجــرات في معدتهــا إحداها 

تدعــى الكــرش تّخــزن بــه الطعــام وتعيــّده إلــى 
ــذا  ــرار ل ــة االجت ــه بعمليّ ــم إلعــادة طحن الف

ــرات. دعيــت بالمجتّ

ثالثًا- التنّفس: 
  - مم َّيتألّف جهاز التّنفّس عند األرنب؟   

  - أيُّ الّرئتين أكبر؟ ولماذا؟

  - كيف تتمُّ عملية الّشهيق والّزفير؟

  - أين تقع عضلة الحجاب الحاجز؟ وما دورها؟

  - أرسُم جهاز التّنفّس على دفتري.
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رابعًا- الّنقُل : 
أالحظ  قلب األرنب، وأصنع مقطعاً طوليّاً له . 	 

   - ما عدد حجراته؟
   - ما دوُر الّشرايين واألوردة؟
   - أستنتُج أقسام جهاز الّدوران.

خامسًا- اإلطراح : 

أبحــُث بمســاعدة المــّدرس عــن الكليتيــن علــى جانــب 	 
تقــع  اليســرى  الكليــة  أنَّ  أالحــظ  الفقــرّي،  العمــود 

ــى . ــة اليمن ــن الكلي ــالً م ــفل قلي لألس
   - ماشكل الكلية ؟ ماذا تشبه ؟

تتّصــل كّل كليــة بحالــب ينفتــح علــى المثانــة الّتــي 	 
تتّصــل بالفوهــه البوليّــة .

   - ما دور الكلية في عملية اإلطراح؟
   - أرسم جهاز اإلطراح لدى األرنب .

سادسًا - الّتكاثُر:
لــدى 	  التّكاثــر  أقســام جهــاز  وأتّعــّرُف  الّشــكل،  أالحــظُ 

اآلتيــة:   الفراغــات  أمــألُ  ثــمَّ  األرنــب، 
   - يتألّف جهاز التّكاثر الّذكرّي من ................
   - يتألّف جهاز التّكاثر األنثوّي من ...............

ــاح  ــى ويحــدث إلق ــر باألنث ــرن الّذك ــد النّضــج الجنســّي يقت    - عن
داخلــّي، وتتشــّكُل ........... الملقحــة، الّتــي تتطــّور إلــى ............ 
ــد  ــمَّ تل داخــل الّرحــم تتغــّذى مــن دم األّم عــن طريــق المشــيمة ، ث
األنثــى صغارهــا وتتــمُّ تغذيتهــا عــن طريــق رضاعــة الحليــب مــن 

ــة. األثدي

صة ) هضم ، تنفس، دوران ، إطراح ، تكاثر(   - لألرنب أجهزة داخليّة متخصِّ
ـــة  ـــي عمليّ ـــاعد ف ـــّي تس ـــدرّي والبطن ـــف الّص ـــن التّجوي ـــع بي ـــز تق ـــاب الحاج ـــةُ الحج - عضل

ـــس. التنفّ
- األعوُر نامي جداً لدى األرنب يساعُدهُ في هضم السيللوز.

أتعلّم
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التقويم النهائي

أواًل: أقارُن بين الثدّييات والّطيور كما في الجدول اآلتي في ضوء ما تعلّمته في الّدرس من حيُث : �

شكُل األطراف األسنان تغذيُة الّصغار نمُط الّتكاثر غطاُء الجسم

الثديّيات

الّطيور

ثانياً: أذكُر وظيفة كلٍّ مّما يأتي لدى األرنِب :  �
   الّرحم ، األعور، الكلية ، المشيمة. 

ثالثاً: أختاُر اإلجابَة الّصحيحَة في كلٍّ مّما يأتي : �
   - يتألّف قلب األرنب من : 

أ( أذينة وبطين    ب( أذينتين وبطينين   ج( أذينتين وبطين واحد     د( أذينة واحدة وبطينين
   - أحد هذه الحيوانات ليس من الثدييّات:

         أ( الحوت          ب( الفقمة                 ج( التّمساح                    د( الخفّاش       

رابعاً: أُعطي تفسيراً علمّياً لكلٍّ مّما يأتي :  �

      أ- تَُعدُّ األبقار واألغنام من المجتّرات.
    ب- الكلية اليمنى أعلى قليالً من الكلية اليسرى لألرنب.

    حـ- تساعُد الكلية عند الثدييّات على حفظ التّوازن الّداخلّي للّدم.

خامساً: تّخيل أنك تستطيُع أن تقفز مسافة 15 متراً هل تصدق أّن األرنب يستطيع أن يقفز مسافه 10  �

أضعاف طوله؟ ما العوامُل الّتي تساعد على ذلك؟
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9 الدّر�س الّتا�سع

املفاهيم األساسّية

• تصنيَف الثدييّات.	

•  شرَح أهميّةُ الثدييّات في البيئة.	

• الّصفات العاّمة للثدييّات.	

•  مكانة اإلنسان في عالم الثّدييات.	

• الثدييّات األوليّة	

• الثدييّات الكيسيّة	

• الثدييّات الحقيقيّة	

سأتعلّم

تصنيُف الّثديّيات 

آكالت الحشرات
مثل: آكل النّمل

ها
ذيت

 تغ
قة

ري
 ط

سب
 ح

ات
ديي

الث
سم 

تق

آكالت اللّحوم
مثل: الثّعالب واألسود وتتغّذى على 

آكالت األعشاب

آكالت األعشاب
مثل: األرانب والغزالن

آكالت لحوم وأعشاب
مثل:الّراكون ومعظم الرئيسيّات

)اإلنسان والقردة(
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وتصنَُّف الثدييّات أيضاً من حيُث طريقةُ تكاثِرها:

أمثلة المشيمة كيٌس في بطِن األمِّ الّتكاثر تصّنيُف الثّدييات

آكل الّنمل الشوكي ومنقار 
البّط المتوّطن في أستراليا ال يوجد ال يوجد البيض

1- تحت صّف 
الثديّيات األولّية
Prothotheria

الكنغر يوجد ....... الوالدة
2- تحت صّف 
الثديّيات الكيسّية
Metatheria

........... والّثعلب الرمّلي ....... ....... ............

3- تحت 
صّف الثديّيات 
الحقيقّية)المشيمّية(

Eutheria

لــه  الكنغـــــــر 
جـــــراب في بطنه 
منـــه رأس  يخـــرج 
للكنغــــــِر  صغيـــرة 
لــــم يكتمـــل  الّـــذي 

بعد.  ه  نمـــوُّ

   منقــاُر البــطِّ ، خلــد المــاء  
مــن الثدييّــات األوليّــة إذ تضــع 

األنثــى البيــض وال تلــد 
وتحضنــه حتّــى يفقــس 
ــا  ــداء، إنّم ــألّم أث وليــس ل
اللبّــن   الّصغــار  تلعــق 
ــوب  ــن ثق ــيل م ــذي يس الّ

علــى بطنِهــا. 

أهمّيُة الّثديّيات : 
نشاط1:

أالحظُ الّصور اآلتية وأمألُ الفراغات بالكلمات المناسبة:	 
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   1- مصدر أساسّي .............. الحيوانّي. )لحوم وألبان(.
   2- يستفاُد من ............ أو صوفها أو ............. في صناعة السّجاد واألقمشة واأللبسة.

   3- يستخرج من الحيتان والفقمة .............. غنّية بالفيتامينات.
   4- الحفاظ على ............ البيئّي.

الّصفاُت العاّمة للّثدّيياِت:
نشاط 2:

أحاوُر زمالئي وأمألُ الجدوَل اآلتي:	 

القلب تغذية الّصغار تغذيةُ الجنين التّكاثر الّدماغ التّنفُّس كساُء الجسِم

صفــــات 
ــات الثّدييّ

   - أتســاءل رغــم كل هــذا التّشــابه بيــن الثّدييـّـات عمومــاً واإلنســان هــل يمكــُن أْن نعتبـَـرهُ ضمــن الثّدييـّـات 
رغــم الفــارق الكبيــر فــي مســتواه العقلــّي وتكريــم الخالــق لــه؟
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الّتقويم النهائّي

َط اآلتي بالمفاهيم العلمّية المناسبة: � أواًل:  باالعتماد على ما تعلّمته أكمُل المخطَّ

ثانياً: أعطي تفسيراً علمّياًّ لكلٍّ مّما يأتي: �

1- أمعاُء األرنب أطول من أمعاء الهّر.
2- يأكُل الحيوان الثّديّي كميات من الطّعام أكثُر مّما يأكلُهُ الحيوان الزاحف الّذي له الحجُم ذاته.

ثالثاً: أمأُل الفراغات بالكلمات المناسبة : �
الثّدييّات هي حيوانات ............. ترضع صغارها الحليب من ............. أو من غدد جانبيّة.

تتميـّـُز الثدييـّـات بوجــود .......... أذن، ويكــون جســمها مغطَّــى بـــ ...... و .....، كمــا تتميـّـُز بوجــود حجــاب 
حاجــز بيــن............ و ............. 

ورقة عمل:

   - أبحــُث فــي مصــادر التّعلُّــم المختلفــة عــن أهــمِّ المشــاريع الّتــي نفذتهــا الّدولــة  وتُّشــجُع عليهــا مــن أجــل 
االســتفادة القصــوى مــن الحيوانــات الثّدييـّـة الّتــي توجــُد فــي بيئــات الجمهوريـّـة العربيـّـة الســوريّة.

الثّدييّات

تصنّف إلى

مثل

مثل

مثل

األوليّة

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

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

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

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

الكنغر
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أسئلُة تقويم حياة الفقارّيات 
أواًل: اختِر اإلجابة الّصحيحة في كلٍّ مّما يأتي: �

   1- يســاعد علــى الّســباحة عنــد الّضفــدع )الكيــس الهوائــّي- الغشــاء الّســباحّي– الخــطُّ الجانبــّي- الكيــس 
الّســباحّي(.

   2- أحد األحياء اآلتية ال يمتلك مثانة بوليّة )الّضّب – الّسمك – الحمام المنزلّي -  األرنب (

   3- يوجــد عنــد ذكــر الّضفــدع ويميـّـزه عــن األنثــى )عضــو التّغريــد – الغالصــم – غشــاء الطّبــل – عضــو 
التّصويت(.

   4- األعــور الطّويــل عنــد األرنــب يحــوي جراثيــم تســاعد علــى هضم)البروتيــن– الســيللوز- الّدســم – 
ــن(. الفيتامي

ثانياً: ما المصطلح ُالمناسب لكلِّ عبارة مّما يأتي؟ �

   1- تراكيب عظميّة لها دور في حماية جسم الّسمكة، وتخفيف االحتكاك عند الّسباحة .

   2- توجد في نهاية الطّرق الهضميّة والبوليّة والتناسليّة عند الّضفدع .

   3- من أقسام جهاز الهضم عند الطّيور، جداره سميك، يقوم بسحق الطّعام .

   4- عضو مجّوف، يمتلئ بالغازات، يقوم بتعديل كثافة جسم الّسمكة مع الوسط المائّي.

   5- انتفاٌخ يوجد في نهاية المعي الّدقيق وبداية المعي الغليظ عند األرنب .

ثالثاً: ضع كلمة)صّح( أو كلمة)غلط( في نهاية كّل عبارة مّما يأتي: �

   1- تتألّف معدة الحمام من جزأين أمامّي عضلّي وخلفّي مفرز )    (.

   2- يغطّي جسم الّضبِّ حراشف قرنيّة ملتحمة تحفظ الجسم من الجفاف)   ( .

   3- يتمُّ التنفُّس عند األسماك عن طريق الّرئتين والغالصم )    (.

   4- يوجُد عند أنثى الحمام مبيض أيمن واحد )   (.

   5- جهاز الّدوران عند األسماك من النّمط المغلق )   ( .

رابعاً: اُذكر وظيفة واحدة لكلٍّ مّما يأتي: �

.    1- األسنان الغلصميّة عند الّسمك                   2- اللّسان المشطور عند الّضبِّ

   3- األعور عند األرنب                               4 - عضو التّغريد عند الحمام.  
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خامساً: أقارُن بين األرنب والحمام من حيث: �

                              )غطاء الجسم – األسنان – نمط التّكاثر– تغذية الّصغار(

سادساً: أعطي تفسيراً علمّياً لكلٍّ مّما يأتي: �

   1- تّربى بعض الثّعابين في المراكز الطبيّة .

   2- يستطيع الّضبُّ تحريك رأسه في كلِّ االتّجاهات .

   3- لألسماك أهميّة كبيرة في تغذية اإلنسان .

   4- يستطيع الّضفدع مّد لسانه لمسافة تمّكنه من التقاط الحشرات .

   5- لألرنب والّضفدع  القدرة على القفز مسافات طويلة .

سابعاً: أضُع المسّمى المناسب لكلِّ رقٍم من األرقام : �

ورقة عمل: أبحث أكثر في مصادر التعلّم المتنّوعة:           
  - في سبب عدم وجود مثانة عنَد الطّيور، وماذا ينتج عن ذلك؟
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مشروُع الفقاريّات 

صنُع حوض سمٍك منزلّي :

1- أهداف المشروع :

يحّدُد المتعلّم البيئة الّتي تعيش فيها بعض أنواع أسماك الّزينة .	 
يذكر أسماء هذه األسماك .	 
يحّدد الشروط البيئيّة الّتي يجب توافرها في حوض الّسمك المنزلّي .	 
ينّمي االتّجاه اإليجابيَّ حول االهتمام بالحيوانات والبيئة .	 
ينمّي روح العمل الجماعّي .	 
يتذّوق الحّس الجمالّي للحيوانات والبيئة .	 
ينّمي البحث في مصادر التّعلّم المختلفة )الّشابكة إن أمكن – الموسوعات العلميّة .....(	 

2- اإلعداُد والتّخطيط : 

تحديد مستلزمات المشروع .	 
توزيع المهام ِّضمن المجموعة .	 
وضع المخطّط التّنفيذي للمشروع .	 

3- مراحل تنفيُذ المشروع :

تحديد مجموعة من المتعلمين الراغبين باالشتراك بالمشروع .	 
تكليــف كلِّ متعلـّـم بتحضيــر عنصــر مــن عناصــر مســتلزمات المشــروع )حــوض زجاجــّي – أســماك 	 

حيّــة – نباتــات مائيّــة خضــراء – مضخــة أكســجين – غــذاء ســمك خــاصٍّ – حصــى نهــري للّزينــة 
– مــاء(.

مالحظة : )يمكن استبدال مضخة األكسجين بتبديل ماء الحوض يوميّاً ( .	 
جمــُع المعلومــات حــول الظّــروف المناســبة الّتــي يحتاجهــا ســمك الّزينــة الّــذي نقــوم بتربيتــه )مثــل  	 

درجــة الحــرارة المناســبة– اإلضــاءة المناســبة - أكســجين – كميّــة الغــذاء المناســبة يوميّــاً(.
نقــوم بتجهيــز الحــوض ووضــع األســماك فيــه ومراقبتــه )حركــة األســماك - اســتجابتها – المؤثـّـرات 	 

الخارجيـّـة (.
عرض الحوض في غرفة الّصفِّ على بقية الّزمالء. 	 

4- تقويم المشروع:
ــدّرس 	  ــن والم ــل المتعلّمي ــن قب ــش م ــي للمشــروع ويُناق ــر النّهائ ــة التّقري ــراد المجموع ــد أف ــرأ أح يق

وتوضــع لــه الّدرجــة النّهائيّــة وذلــك مــن خــالل مقــدار مــا تحقّــق مــن األهــداف، ثــّم تزييــن غرفــة 
الّصــّف بــه.
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1 الدّر�س الأوّل

املفاهيم األساسّية

• أصُل الحياة	

• تطّوُر الحياة	

• النظريَّة الخلويّة	

• المواّد العضويّة	

• المحيطُ االبتدائّي	

• تطّوُر حيوّي	

• الخليّة 	

سأتعلّم

أصُل الحياِة وتطوُّرها 
عىل األرض
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كثيرةٌ هي التّساؤالُت الّتي نطرُحها على أنفسنا حول:	 
- كيف نشأت الحياة والظّروف الّتي نشأ بها أّول نوٍع من الخاليا؟

- متى ظهرت النّباتاُت والحيواناُت واإلنسان؟ 

- كم من الّزمِن استغرقَْته الحياةُ حتّى وصلْت إلى ما هي عليه اليوم؟

ــرة 	  ــَل الك ــاز أص ــن اإليج ــيٍء م ــو بش ــّرف ول ــا تع ــاة علين ــأة الحي ــل نش ــي مراح ــَث ف ــل أن نبح قب
ــاة .  ــوَر الحي ــبقْت ظه ــي س ــرِة الّت ــي الفت ــّي ف ــوِّ األرِض البدائ ــة وج األرضيّ

رحلٌة عبَر األزمان تمتدُّّ إلى ملياراِت السنين.

الّنشاُط األّول: األرُض قبَل نشأة الحياة عليها:

ها ) اآلزوت  األرُض بعد تبّردها وتشّكِل المعادن والصخور وغالفُها الجوي المّكوِن من غازات أهمُّ
أو النتروجين – األكسجين – الهيدروجين – غاز ثنائّي أكسيد الكربون - بخار الماء( وأّدى تكثّف 

بخاِر الماء إلى تشّكل األمطار الّتي تكّون منها المحيطُ االبتدائي.

بــدء تبــّرد األرِض وتشــّكل غالفهــا 
الجــوّي البدائــّي

تشّكل األرُض قبل 4.6 مليار سنة

أحاور أحد زمالئي لملِء الجدول اآلتي بما يناسب.	 
   - في حالة األرض منذ ماليين الّسنين.

   - إمكانيّة وجود الماء واليابسة فيها.

   - الظّروف الّتي ساعدت على نشوء الحياة فيها.

أقارن جدولي مع جدول زمالئي اآلخرين وأصّوب الغلط.	 
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ظروُف الحياة )مناسبة – غير مناسبة (وجوُد الغالف الجوّيوجوُد الماء درجةُ الحرارة حالةُ األرض

منذ ماليين الّسنين

بعد تبُّرِدها

أرٌض من بالدي
منطقة اللجاِة السورية تّشكلت قبل ماليين 

السنيِن من الحمِم التي قذفها بركاُن جبل 
العرب اكتشفت فيها حضارةٌ تعود إلى ما قبِل 

التّاريخ ومدٌن أثريّة تزخُر بالمباني والقالع 
والقصور.  

األولـــى  المراحـــل  خـــالل  أنّـــه    
ـــةً مـــن المـــوادِّ  لنشـــأة األرض كانـــت كتل
المصهـــورة فالحـــرارة المرتفعـــة جعلـــت 
ـــاً  ـــراً صعب ـــا أم ـــاة عليه ـــن نشـــوء الحي م
ــن  ــنين لكـ ــن الّسـ ــك مالييـ ــتمر ذلـ واسـ
ـــائدة  ـــروف الّس ـــر الظّ ـــا وتغيّ ـــد تبّرده بع
لنشـــوء  مناســـبة  أصبحـــت  عليهـــا 

ــاة.  الحيـ

تعلّمت

النشاُط الثاني: مراحُل نشأِة الحياة:

نشأةُ الحياِة األولى:	 
   يشــير العالــم الروســي أوباريــن Oparin1929 إلــى أّن الّشــروط الّتــي كانــت ســائدة مــّدة تشــّكل األرض 
تختلــف عــن شــروط العصــر الحالــّي ؛ إذ كان الجــّو خاليــاً مــن األكســجين الحــّر وثنائــّي أكســيد الكربــون و 
يحتــوي علــى مزيــج مــن الهيدروجيــن والميتــان والنّشــادر وبخــار مــاء وتحــت تأثيــر أشــعة الشــمس تشــّكلت 

ــات  ــاً للكائن ــاء المطــر شــكل حســاًء مغذيّ ــّم م ــة ث مــواد عضويّ
الحيّــة. وضــع العلمــاء مجموعــةً مــن األفــكار والفرضيّــات 
لفهــم كيفيـّـة نشــوء الحيــاة علــى األرض فمنهــم مــن حــاوَل تقليــَد 
الظــروف الّتــي نشــأت فيهــا الحيــاةُ كالعالــم ســتالني ميلــر1950 

إذ توّصــل مــن التّجربــة اآلتيــة الموّضحــة بالشــكل:

الموادُّ العضوّية
هــي مــواّد كيميائيــة يدخــل فــي 
بشــكل  الكربــون  عنصــر  تركيبهــا 
بشــكل  يتوضــع  الــذي  أساســّي 

ــه ذّراُت العناصــَر  ــطُ ب سلســلة ترتب
األخــرى.
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ظروُف نشأة الحياةظروف تجربة ميلر

ماُء المطرالجهاُز المبّرد

البرُق والّشهبالّشرارةُ الكهربائيّة

المحيطُ االبتدائّيمكاُن تجّمع الموادِّ العضويّة

ــدت بعــُض المــوادِّ مــع بعضهــا وكّونـَـْت مرّكبــاٍت  إال أنـّـه نتيجــة توافــر المكّونــات األساســيّة للحيــاة فقــد اتحَّ
عضويـّـةً تعــدُّ الوحــداُت األوليـّـة لتشــكيل البروتينــات الّتــي تكّونــت منهــا المــاّدةُ الحيـّـةُ القــادرةُ علــى االنقســام 
مّمــا ســبَب زيــادةً فــي أعدادهــا بشــكٍل كبيــٍر ومــن نواتــج هــذا االنقســاِم بــدأت الخاليــا بالظّهــوِر وتشــّكلَت 
ــذه  ت ه ــتمرَّ ــوّي واس ــط العض ــذا الوس ــاِت ه ــى مكّون ــّذى عل ــةً ( تتغ ــداُت خليّ ــةٌ  ) وحي ــاٌت بدائيّ متعضيّ

المرحلــةُ مليــاَر ســنة مــن عمــر األرض.

من مالحظتي للتّجربة أحاور أحد زمالئي إلتمام اآلتي:	 

أقارن إجاباتي مع إجابات زمالئي.	 

   - الموادُّ األساسيّةُ لنشوء الحياة هي ................................

   - الموادُّ الّتي تشّكلت نتيجةَ اتحاِد الموادِّ األساسيّة هي .....................................

   - العوامُل الّتي ساعدت على اتّحاد هذه الموادِّ هي ............................................

   - مكاُن تشّكل هذه الموادِّ هو .................... ونتَج عن ذلك...............................

   - أّوُل الكائنات الحيّة الّتي ظهَرْت على األرض هي .................الّتي كانت تتغّذى من .................
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  تشـــّكلت الحيـــاةُ األولـــى فـــي المحيطـــات االبتدائيّـــة بـــدءاً مـــن مـــواّد عضويّـــة 
ـــي نشـــأَْت  ـــة األساســـيّةَ الّت ـــي شـــّكلت المـــاّدة َالحيّ ـــاُت الّت تشـــّكلَْت منهـــا البروتين
ـــداِت  ـــْت بوحي ـــي تمثّلَ ـــةُ الّت ـــةُ األوليّ ـــاُت الحيّ ـــرْت الكائن ـــث ظه ـــاةُ حي ـــا الحي منه

ـــة (. ـــةُ التغذي ـــاٌت غيريّ ـــِة )متعّضي الخليّ

   أنَّ الجراثيـــَم األّوليّـــة كانـــت أّول خليّـــة ظهـــرت ثـــّم تطـــّورْت الحيـــاةُ فظهـــَرْت الكائنـــاُت 
ـــةُ وهـــذا كان لـــه أهّميـــةٌ كبيـــرةٌ  ـــِة التّغذيـــة ثـــّم النّباتـــاُت اليخضوريّ متعـــّددة الخاليـــا غيريّ
ـــى  ـــاة عل ـــّوِر الحي ـــي تط ـــاعد ف ـــا س ـــرة مّم ـــات كبي ـــة بكمي ـــجين والطّاق ـــر األكس ـــي تواف ف
ـــى  ـــة حتّ ـــة والحيوانيّ ـــاةُ النّباتيّ ـــّورْت الحي ـــُث تط ـــة حي ـــاة الحيوانيّ ـــور الحي األرض وظه

ـــوم. ـــه الي ـــا هـــي علي ـــى م ـــْت إل وصلَ

تعلّمت

تعلّمت

الّنشاُط الّثالث: تطّوُر الحياِة على األرض 
يفترُض الباحثون أنَّ التطّوَر الكيميائيَّ قد مرَّ بثالِث مراحَل رئيسٍة هي: 	 

   1- تشّكل المرّكباِت العضويّة البسيطة األوليّة.

   2- تشّكُل الجزيئاِت العضويّة الضخمِة المعقّدة.

   3- تشّكُل الكائناِت األوليّة الّتي تتّصف: 

بكونِها صغيرةً وبسيطة ًجداً في البنية. 	 

بكونِها غيريّة التغذية تستمدُّ حاجاتِها من الوسط الذي تعيُش فيه. 	 

أحاور زمالئي ونحاول أن نرتّب َمراحَل نشأِة الحياِة بشكٍل صحيح :	 
   - طحالب وحيدة الخليّة ، برمائيات ،وحيدات خلية حيوانيّة ، جراثيم ذاتيّة التغذية ، كائنات كثيرات 

الخاليا ، فقاريّات ، إنسان ، زواحف.

التّرتيب الّصحيح هو 1- .............................................................................................

ثّم أقارن إجاباتي مع إجابات زمالئي اآلخرين.	 
ما الّذي أضافَهُ ظهوُر النّباتاِت الخضراِء على مراحِل نشأِة الحياة ؟	 

الّنشاطُ الّرابع: النظرّية الخلوّية

ــى 	  ــاً عل ــاً حيويّ ــُل مصنع ــٍة تمثّ ــن الحــّي، وكلُّ خلي ــة أبســطُ وحــدة فــي الكائ ــا ســابقاً أنَّ الخليّ تعلّْمن
ــٍة مــن اإلتقــان وهــي أصــل الكائــن الحــّي. درجــٍة عالي
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1                                   234

1855 فيرشو1839 شوان 1838 شاليدن 1655 روبرت هوك 

درَس نُُســُج نبــاِت الفلّيــن 
ــا تشــبهُ خاليــا  ووصفهــا بأنّه
ــق  ــن أطل ــو أّول م ــل وه النّح

cell ــة اســم َ الخليّ

النبــاِت  جســَم  درَس 
كل  أجســام  أّن  فوجــد 
مــن  تتألّــُف  النّباتــات 

يــا  خال

درَس جســَم الحيــواِن فوجد 
ِّالحيوانــات  أّن أجســام كل 

تتكــّوُن مــن خاليــا 

ــدة إال مــن  ــا الجدي ال تنشــأُ الخالي
بالفعــِل  موجــودةً  كانــت  خاليــا 

ــل. ــن قب م

ــْر معاً...كيــَف توّصــّل العلمــاُء إلــى  ــا العلمــاُء ولنفّك ــة كمــا بدأَه ــِم الخليّ ــةَ فــي عل ــا المعرفيّ ــدأ رحلتَن ولِنب
ــِة؟ ومــا هــو ذاَك الوصــف؟! وصــِف الخليّ

ــر  ــاة تحــت المجه ــن الحي ــاهدات م ــن وصــف مش ــوك 1632 أّول م ــان ليفنه ــم ف ــةُ: العال ــُر والخليّ المجه
ــوك(. ــرت ه ــزّي ) روب ــه اإلنكلي ــجلها تبع وس

أتتبّْع المخطَّطَ الّزمنّي لرحلِة دراسِة الخليّة:	 

مّما وصفهُ العلماُء أحّدُد مع أحد زمالئي بنود النّظريّة الخلويّة.	 
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................ .1   

................ .2   
         ................ .3   

                             ................ .4   

  وأقارن البنود الّتي وضعتها مع بنود زمالئي.	 

ـــيّةُ  ـــدةُ األساس ـــي الوح ـــر فه ـــدة أو أكث ـــٍة واح ـــن خليّ ـــة م ـــات الحيّ ـــام الكائن ـــّوُن أجس تتك
ـــل . ـــن قب ـــودٍة م ـــا موج ـــن خالي ـــُج م ـــا تنت ـــة وأّن الخالي ـــة والوظيفيّ البنيويّ

تعلّمت
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الّتقويم النهائّي
أواًل: أختاُر اإلجابَة الّصحيحَة لكلٍّ مّما يأتي: �

   1- كان نشوء الحياة أمراً صعباً خالل َالمراحِل األولى لنشأة األرض وذلك بسبب:

            ) البرودة ُالشديدة -  كميّة الغذاء قليلة  - كونها مغطاة بالمياه - الحرارة المرتفعة(

   2- المكّونات الّتي مهّدت للظّروف لنشأة الحيوانات هي: 

            ) الزواحف -  النبات األخضر- الجراثيم األّوليّة – المواد العضويّة(

   3- المرحلة األولى لنشأة الحياة هي: 

            ) البروتينات - وحيدات خلية – خاليا غير قادرة على االنقسام – المواّد العضويّة( 

   4- العالم الّذي استخدم مصطلح الخلية هو    ) شوان - فيرشو – شاليدن – روبرت هوك(

ثانياً: دلَّ على كّل عبارة تمّثل أحَد بنود النظرّية الخلوّية: �

   - الخلية هي الوحدة األساسيّة للبناِء والوظيفة في الكائنات الحيّة .
   - أجساُم جميع الكائنات الحيّة تتكّوُن من أكثر من خليّة. 

   - ال تنتُج الخاليا إالّ من خاليا مثلها موجودٍة بالفعل من قبل. 
   - تتكّون أجساُم جميع الكائنات من خليّة أو أكثر.

   - تتكّوُن جميُع النباتات من خليّة واحدة.

ثالثاً: أرّتب الكائنات اآلتية حسب تاريخ ظهورها:  �
             اإلنسان -  الّزواحف -  النّباتات الخضراء -  الثّدييّات - البرمائيّات – القردة .

رابعاً: ما التسلسل الّصحيح للّظروف التي سبقت نشوء الحياة؟ �
   أ-  تبــّرد األرض – تشــّكل الميــاه – تشــّكل الغــالف الجــوي المناســب – تشــّكل اليابســة – اتّحــاد المــواد 

لتشــكيل مــواّد عضويّــة بســيطة .
  ب - تشــّكل الغــالف الجــوّي المناســب – تشــكيل الميــاه – النّبــات األخضــر – تشــّكل مــواد قــادرة علــى 

االنقســام.
   ج - تشّكل المواّد العضويّة – وحيدات الخليّة – البروتينات – كثيرات الخاليا – النّباتات الخضراء 

ــواّد  ــكيل م ــواّد لتش ــاد الم ــاه – اتّح ــّكل المي ــوّي المناســب– تش ــالف الج ــّكل الغ ــّرد األرض–  تش    د - تب
ــى االنقســام.  ــادرة عل ــة ق ــواّد حيّ ــات – تشــكل م ــة بســيطة – تشــكل البروتين عضوي

ورقة عمل: أبحث في مصادر الّتعلّم المختلفة عن:
   1- كائنــاٍت حيـّـة عاَشــْت منــُذ مالييــِن الّســنيَن موّضحــاً تاريــخ نشــأتها وانقراضهــا والظـّـروف الّتــي كانــت 

ســائدةً فــي ذلــك العصــر.
ــنة  ــون س ــن 600 ملي ــر م ــى أكث ــدُّ إل ــذي يمت ــة الســوريّة الّ ــة العربيّ ــِخ الجيولوجــي للجمهوريّ    2- التاري

ــي. ــج بحث ــي حــوَل نتائ ــخ وأحــاور زمالئ ــذا التّاري ــاٍت عــن ه وأدون مقتطف
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2 الدّر�س الّثاين

املفاهيم األساسّية

• أنواَع األغذية وأهميّتها.	

• مصادَر األغذيِة األساسيّة.	

• أثَر اإلفراط ِ في تناول بعض األغذية .	

• عمــِل 	 فــي  األغذيــة  بعــض  نقــص  أثــَر 
. الجســم  وظائــِف 

 – -الّســّكريّات  البروتينــات 
البروتينــات - الفيتامينــات - 

األمــالُح المعدنيّــة. 

سأتعلّم

 زَُمُر األغذيِة األساسّية

ينمو اإلنسان ويزداُد عدُد خالياه . كذلك يقوُم يوميّاً بنشاطات مختلفٍة ومتنوعٍة، ويقاوُم الكثير من 
المّسببات المرضيّة. ...  فكيف تتوافر الطّاقة والموادَّ الضروريّّة الالّزمة لتحقيق ذلك؟
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ِغذاؤنا حياُتنا

يحتاج الجسم إلى الغذاء ألداء وظائفه الحيويّة. 	 
فما أنواُع هذه األغذية ؟ و ما الحاجةُ اليوميّة ُمنها ؟ ومن أين نحصُل عليها ؟

الحظ الّصور المجاورة:	 
لجســِمنا   الّضروريّــة  األغذيــةُ 

: قســمين  إلــى  تُقَســُم 
   1- أغذيّة عضويّة

   2- أغذيّة ال عضويّة 

الّنشاط األّول: األغذية العضوّية الضرورّية ألجساِمنا: 

تمثـّـل الّصــورةُ طبقــاً غذائيـّـاً متنّوعــاًّ تُشــّكل مصــدراً غذائيـّـاً متكامــالً لتلبيــِة احتياجــات جســمنا مــن 	 
المــواد والطاقــة.

تدخــل فــي تركيــب خاليــا الجســم ومــواّد 

ضروريــة )أنظيمــات - حاثـّـات(

تركيــب  فــي  تدخــل 

الخاليــا ومصــدر رئيســّي 

قــة. للطّا

تركيــب  فــي  تدخــل 

األغشــية الخلويّــة والنســج 

المــواّد  وبعــض  العصبيّــة 

للجســــــم  الضروريـــــة 

للطّاقــة. ومصــدر 

للصحـــــة  ضروريــــة 

فــي  أساســياً  دوراً  وتلعــب 

ــة  ــالت الكيميائيّ ــدوث التّفاع ح

ــي الجســم ويحتاجهــا الجســم  ف

قليلــة. بكميّــات 

ضروريّــة لقيــام الخاليــا 

بوظائفهــا ولنمــو الجســم
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مــن مالحظتــي للّصــور المذكــورة ســابقاً أعمــُل مــع أحــد زمالئــي الســتكمال بيانــاِت الجــدول اآلتــي بأهــّم 
المــواّد الغذائيّــة الّتــي يحتاجهــا جســمنا بشــكل يومــي فــي دورهــا وفــي مصدرهــا.

مصدرهاالحاجة اليوميّة منهادورها في الجسم نوُع الغذاء العضوّي

نحو 75غالمواّد الّدسمة )الدهون( 

الّسّكريّات )أحاديّة مثل ّسّكر العنب  
400غ–  متعّددة مثل النّشاء(

75غالبروتينات )الحيوانيّة – النّباتيّة(

دّعــم وجهــك نظــرك لمــاذا يجــب 	 
الغذائــي؟ بالتّــوازن  االهتمــام 

يت:
وما

معل
ىل 

ف إ
أض

- نقـــُص البروتينـــات فـــي غـــذاِء األطفـــاِل يســـبّب 
ـــُص  ـــاً وجنســـيّاً. والنّق ـــاً عقليّ قصـــوراً فـــي النمـــوِّ وتخلّف
ـــة يســـبّب الهـــزال وانتفاخـــاً  الّشـــديد بالبروتينـــات الحيوانيّ

ـــر( ـــرض  كواشـــي أورك ـــي البطـــن )م ف
  - اإلفـــراطُ فـــي تنـــاول البروتينـــات  خاّصـــةً الحيوانيّـــة  

يســـبَُّب إرهاقـــاً  للكبـــد والكليتيـــن.
- اإلفـــراطُ فـــي تنـــاول الّســـّكريّات يرهـــُق الكبـــَد 

) المعثكلـــة   ( والبنكريـــاس 

- يقال: الّسمنةُ هي بوابّةُ األمراض من مالحظتي الّصورة ومقارنة الّشريان الطّبيعّي والّشريان غير 
الطّبيعّي.   

أنصُح زمالئي )بما يخصُّ تناوَل الموادِّ الّدسمة( بما يأتي:	 
........................................................... -1
........................................................... -2
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 أهمّيُة الفيتامينات
ــاٌل فــي حــدوِث التّفاعــالِت  ــٍة لهــا دوٌر فّع ــات قليل ــةٌّ يحتاُجهــا الجســُم بكميّ ــاُت: مــواّد عضوي    - الفيتامين

ــات . ــةَ  باألمــراض المســماة عــوز الفيتامين ــا يســبُّب اإلصاب ــة فــي الجســم  ونقُصه الكيميائيّ

يت:
وما

معل
ىل 

ف إ
ضي

أ

من أسباب اإلصابة 
بالّسرطان سوء التّغذية - 
التّدخين – شرب الكحول 

دورهُ في الجسم الفيتامين
   A.له دوٌر في اإلبصار الليلّي
 D .يُكسُب العظام القّوة والّصالبة
B1.مضاّد اللتهاِب األعصاب

B12 .له دوٌر في تكوين خاليا الّدم الطّبيعّي
C.يساعُد على التئام الجروِح بسرعِة ومقاومة األسنان للتّسّوس
K.يلعُب دوراً في تخثِّر الدم

أعاوُن أحد زمالئي لملِء بيانات الجدول اآلتي من مالحظتي الّصورةَ وبيانات الجدول الّسابق.	 

 مصدرهنتائج نقص الفيتامين في الجسمالفيتامين
تأّخُر وقِف النّزف الّدموّي.

عدُم القدرة على الّرؤية في الّضوء الخافت ) العشى اللّيلي (.
تمّزِق جدار األوعية الدمويّة وحدوُث نزٍف بسيط ٍ تحت الجلِد 

خاّصةً في اللثِة ) االسقربوط(.
الخرُع )تليُّن العظام ( أو الكساُح و تأّخُر ظهور األسنان.  

اإلصابةُ بفقِر الّدم.

أفسر: إصابة بعض األفراد بمرض العشى الّليلي، التهاب الجلد، هشاشة العظام وضعفها.	 
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ثماٌر من بالدي 

ثمار تحوي فيتامين A و C بنسبٍة عاليٍة  وبعض األمالح المعدنيّة

تُــْزَرُع بكثــرٍة فــي الجــوالِن الســورّي 
وجبــل العــرب.

الغــاِب  ســهِل  فــي  بكثــرٍة  تــزرُع 
الّســوري. والّســاحل 

الّســاحل  فــي  بكثــرة  تــزرع 
لّســوري. ا

أفسر: ضرورة تناول الفواكه عند أخذ المضادات الحيويّة.	 

الّنشاُط الّثاني: الماُء واألمالُح المعدنّية )األغذية الاّلعضوّية( 

 اوالً: أهمّيُة املاء.

- يعُد الماء مكّوناً أساسيّاً لخاليا  الجسم حيث يشّكُل 65 % من وزن اإلنسان تقريباً كما يخسُر جسُمنا 
يوميّاً )1 -2( ليتر من الماء بطرق مختلفة .

ُدهُ  به ؟ فما أهميّةُ الماِء بالنسبة لجسم االنسان؟ وما هي أهّم المصادر الّتي  تزوِّ

بعُض الوظائف الّتي يقوُم بها الماُء في الجسم.	 

 %99 ُالمــاء  يشــّكل 
الّــذي  العــرق  مــن 
يطرُحــهُ اإلنســاُن عــن 

الجلــِد. طريــِق 

خلية حيوانيّة

ــاز  ــَل الجه ــطُ عم ينّش
الهضمــّي ويدخــل في 
العصــاراِت  تركيــِب 

ــِة. الهاضم

ــِص  ــي تخل ــاعُد ف يس
الجســم مــن األمــالح 
مــن  ويحــّد  الّزائــدة 
ــة  ــي الكلي ــبّها  ف ترس

والمــرارِة.    ِ

يعطـــــي الجســـــم 
وحيويـــةً  نشـــاطاً 
ونضـــارةً للبشـــرة 

لشـــعر. وا

يدخــُل فــي تركيــب 
الــّدم. خضــاب 

ـــِب  ـــي تركي ـــُل ف يدخ
الخليّــــة  والمـــــاّدة 
ـــا بنســـبة  الســـائلة فيه

ــة.  عاليـ
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من استيعابي لما سبق أدلُّ على كلِّ عبارٍة تعبُِّر عن أهميّة الماِء بالنسبة للجسم.	 
o .يساعُد الجهاز الهضميَّ على التّخلُّص من الفضالت
o . يدخُل في تركيب العظام بنسبة كبيرة
o .يقي الجسم من اإلمساك
o .)يساعُد في تنظيم حرارة الجسم وإبقائها ) 37درجة مئوية
o . يساعُد على طرِح الفضالت من الجسم
o .يَُعدُّ مصدراً رئيساً مهّماً لعنصِر الحديِد الّذي يخلُّ في تركيب الدم
o  .يدخُل في تركيب سوائل الجسم وأنسجته
o . تذوُب فيه العديُد من الموادِّ الضروريّة للخليّة
o .إكساب الجسم اللّيونة والمرونة

يت:
وما

معل
ىل 

ف إ
ضي

أ

يشــّكل المــاء %80 تقريبــاً مــن 
مــن  الكثيــر  شــرَب  فــإّن  الّدمــاغ، 
ــى  ــادراً عل ــاً وق ــاَغ رطب ــي الدم ــاء يبق الم
ــك حــاوْل  ــى، لذل ــل بمســتوياته المثل أن يعم
أن تشــرَب علــى األقــل لتريــِن مــن الّســوائل 

يوميّاً. 
ــي  ــراً ف ــالالً خطي ــدان %10 يســبب اخت فق

ــاء  ــن م ــدان20 % م ــا فق ــف. أم الوظائ
ــوت.  ــى الم ــؤّدي إل الجســم في

أذكــر أهــم الطـّـرق الّتــي يُفقــد بهــا المــاء ؟ 	 
وكيــف نعــوض ذلــك؟

ثانياً : األملُح املعدنّية.
هي عناصُر غيُر عضويٍّة وغيُر منتجٍة للطّاقة، ضروريّة لقيام الخاليا بعملها، ال يستطيع الجسُم صنعها.

؟ وما األغذيةُ الّتي توجد فيها؟	  ما أهمُّ األمالِح الّتي يحتاُج إليها الجسم ُبشكٍل أساسيِّ
 أالحظ الجدول اآلتي.

مصدُر الملحدوُر الملح في الجسم نوُع الملح

أمالح الكالسيوم
تدخُل في تركيب العظام 

واألسنان وعمل العضالت ونقل 
السيّالة العصبيّة

حليب ومنتجات األلبان - صفار 
البيض – خضار - الماء

لحوم حمراء- عدس- فواكه - تدخل في تركيب خضاب الّدمأمالح الحديد
الّسبانخ - الكبد.

أمالح 
)البوتاسيوم - الّصوديوم (

تفيُد في نقل السيّالة العصبية 
وتدخل في تركيب سوائل الجسم 
)مثل الّدم( وعصارات الجسم 

وينظّم التّوازن الحلولّي.

لحم – تمر – فواكه طازجة ويوجد 
الّصوديوم في ملح الطعام - 

الخضراوات الورقيّة 

تدخُل في تركيب حاثات الغّدة أمالح اليود
الّدرقيّة.

سمك- بعض الخضار- ماء الشرب - 
ملح طعام
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مــن مالحظتــي الجــدول الّســابق أعــاوُن أحــد زمالئــي لتحديــِد الملــِح الــذي يســبُِّب كالُ مــن الحــاالِت 	 
اآلتية:

   - تشّوهُ في العظام وتخلخُل األسنان. )................(.
   - يؤثُّر سلباً على توازِن الماء في الجسم وعمل الجهاز العصبّي . )................(.

ها الّدم. )................(.    - له دوٌر هاّم في تشكيل سوائل الجسم وأهمُّ
   - نقُصهُ يسبّب اإلصابة بفقر الّدم. )................(.

   - خلٌل في عمل الجهاز العصبّي وعدم القيام بوظيفته بالكفاءة المطلوبة . )................(.
   - نقصاُن كميّة بعض الحاثات ) موادٌّ كيميائيّة ضروريّة للجسم تفرُزها بعُض الغدد الصّم في الجسم 

.)...............(
وأقارن إجاباتي مع إجابات الّزمالء اآلخرين.

النشاُط الثالث: عاداٌت غذائّيٌة حسنة:
لتحقيــِق النجــاح والتّفــّوق الدراســّي والحفــاظ علــى صّحــة وســالمة أبنائنــا الطــاّلِب كاَن البــدَّ مــن التّخطيــِط 

للوجبــات المغذيـّـة المتوازنــة كأســاس للتغذيــة الصحيحة .
مــن خــالل مــا تعلّمــت دّل علــى كلِّ نصيحــٍة مفيــدٍة تنصــُح بهــا زمــالءك لتحقيــق نمــوٍّ ســليٍم وصحــٍة 	 

جيّدة . 
o .األكُل بهدوٍء ومضُغ الطّعام جيّداً مّما يسهّل هضَمه
o  .مراعاةُ النّظافة العاّمة على المائدة وفي المطبخ
o   .اإلكثاُر من تناول المشروبات الغازيّة و الوجبات الّسريعة
o .تناوُل وجبة اإلفطار؛ ألنَّها تزيُد من قدرِة الطالِب على االستيعاِب و التّحصيل
o  .تناوُل الطالِب ثالَث وجباٍت غذائيٍّة بصورٍة منتظمٍة يوميّاً وباألخصِّ وجبةَ اإلفطار

أحاور زمالئي في المزيد من العادات الغذائيّة السليمة.	 

نشاٌط عملٌي :

أوالً:  الكشُف عن كلوريِد الّصوديوم )ملح الطعام  ( في الخبز.	 
كهــا بشــكل جيــد ثــمَّ أرشــُحها وأضــُع     آخــُذ قطعــةً صغيــرةً مــن الخبــز وأغمُرهــا فــي المــاء المقّطــر  وأحرِّ

قســماً مــن  الّرشــِح فــي أنبــوب اختبــاٍر وأضيــف إليــه عــّدة قطــراٍت مــن محلــوِل نتــراِت الفضــة فيتشــّكُل 

راســٌب أبيــُض مــن كلوريــد الفضــة  وهــذا دليــٌل علــى وجــود ملــح كلوريــد الصوديــوم فــي الخبــز.

ثانياً : الكشف عن النّشاء ) متعّدد سّكر(  	 
   أضــع فــي أنبــوب اختبــار قليــالً  مــن فتــاِت الخبــز وأضيــُف إليهــا قليــالً مــن محلــوِل اليــود فيتلــّوُن الخبــُز 

باللـّـوِن األزرِق الّداكــن  وهــذا دليــٌل علــى وجــود النّشــاء. 
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الّتقويم النهائّي
أواًل: أختاُر اإلجابَة الّصحيحَة لكلٍّ مّما يأتي: �

1- يُعدُّ الغذاُء صحياً ومتوازناً إذا اشتمل على:

   - السّكريات بشكل أساسّي؛ ألنّه مصدٌر رئيٌس للطّاقة.

   - البروتينات النّباتيّة والبروتينات الحيوانيّة؛ ألنّها تدخل بشكل رئيٍس في خاليا الجسم.

َمَر الغذائيّة األساسيّة بكميّات مناسبة.    - أنواع الزُّ

   - الفيتامينات واألمالح المعدنيّة بكمياٍت كبيرٍة ألنّها ضروريّةٌ لنمّو ومقاومة األمراض.

2- أمالُح أحد العناصر اآلتية ضروريٌّ لعمل الجهاز العصبّي والجهاز العضلّي :

             )الكالسيوم  -  اليود- الحديد – المغنيزيوم(

3- المكّوُن األساسّي لخاليا الجسم هو )البروتينات – المواّد الّدسمة – الماء – الفيتامينات(

4 - المصدر الغذائّي الغنّي باليود هو لحم: )البقر - الّسمك - الّدجاج - الجمل(

)  D  ،  B   ،   C   ،   A ( 5- مرض نزف اللثّة يحدث بسبب نقص فيتامين

6 - المواّد الغذائيّة غير العضويّة تشمل:

               أ - البروتينات والّدسم.                  ب - البروتينات والفيتامينات .    

              ج - الّسّكّريات والبروتينات.             د - الماء واألمالح المعدنيّة.

 ثانياً: صّنف زمر األغذية األساسّية: �
 البروتينــات – المــواّد الّدســمة – الفيتامينــات – أمــالح معدنيّــة – مــاء إلــى أغذيــة ) نمــّو- طاقــة -  وقايــة 

أو مناعــة (

ثالثاً: أعطي تفسيراً علمّياًّ لكلٍّ مّما يأتي: �
1- إصابةُ بعض األشخاص بمرض اإلسقربوط )نزف اللّثّة(.

2- يُْنَصُح بعدم االقتصار على نوع واحد من الغذاء.

3- يُعدُّ الماء ضروريّاً لجميع الكائنات الحيّة.

4- يُْنًصُح بعدم اإلكثاِر من تناول الموادِّ الّدسمة.
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خامساً: أكمُل المخّطَط اآلتي بالمفاهيم العلمّية المناسبة: �

ورقة عمل: أبحث في مصادر التعلّم المتنّوعة عن:
1- أسباٍب أخرى للبدانة .

2- لماذا ال يستطيُع اإلنساُن هضَم السيللوز بالّرغم من أنَّه أحُد أنواع الّسّكريّات؟ ومن أين يحصُل عليه؟
3- أمراٍض ناتجٍة عن نقٍص مزمن وشديد في تناوِل البروتينات الحيوانيّة .

ثم أعرض إجاباتي أمام زمالئي وأمام مدرسّي و ألصقها في مجلّة الحائط المدرسة.	 

الفيتامينات

B1

K

Aنقصه

له دور في

له دور في

نقصه

نقصهنقصه

راً  �    رابعاً:  أمأُل حقول الجدول اآلتي باألغذية المناسبة الواجب توافرها في كلِّ  وجبة غذاٍء يومّي مفسِّ

اختياري الغذاَء المناسب للوجبة.

العشاءالغداءالفطوُر الصباحّيالوجبة

نوع األطعمة

سبُب االختيار في رأيك
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أسئلُة تقويم الوحدة 
اواًل: أختاُر اإلجابَة الّصحيحَة لكلٍّ مّما يأتي:  �

   1- أّول خليٍّة ظهَرْت للحياِة هي: 

     ) ذاتيّة التغذيّة – تتغّذى على محتوى الوسط الحيوّي – كبيرةُ الحجم – صغيرةٌ ومعقّدةُ البنية (
   2- ماّدةٌ  ضروريّةٌ و يحتاُجها الجسُم بكميّاٍت قليلٍة: 

     ) األمالح المعدنية- الفيتامينات – البروتينات – المواّد الّدسمة (
   3- الماّدةُ الّتي يُْنَصُح بتناولِها بكمياٍت كبيرٍة هي : 

     )األمالُح المعدنيّةُ- الماء – البروتينات – الّسّكريّات(
ُد الجسَم بكميّة كبيرٍة من الطاقة هي:     4- الماّدةُ التي تزوِّ

     ) الموادُّ الدسمة – البروتينات - الفيتامينات – األمالح المعدنيّة (
   5- محلوُل اليود يلّوُن النشاء باللوِن: 

     ) األحمر – األزرق – األصفر – األزرق الّداكن (

ثانياً: ماذا يحدُث لإلنساِن في كلٍّ من الحاالت اآلتية؟  �
   1- تناوُل وجبات غذائيّة تحوي اللّحَم بشكل متكّرر وبكميٍّة كبيرة.

   2- تناوُل كميٍّة قليلٍة من الماء.

   3- قلّةُ تناول الموادِّ الغذائيّة الغنيّة بالحديد.

   4- نقّص فيتامين D في الجسم.

   5- تناوُل كميّة كبيرة من الموادِّ الّدسمة. 

ثالثا: أعطي تفسيراً لكلٍّ مّما يأتي: �
   1- ظهوُر الحيوانات بعد ظهور النّباتات على سطح األرض.

   2- استخداُم ميلر لشرارٍة كهربائيٍّة في تجربته.

   3- حاجةُ العبي الّرياضة لكميّة من الغذاء أكبر من حاجة اإلنسان العادّي وبنفس العمر.

دها.     4- لم تظهِر الحياةُ على األرض إال بعد تبرُّ

   5- يُنصح بعدم اإلكثار من شرب القهوة والّشاي.
رابعا: �

   1- أرتّب الموادَّ اآلتية بحسِب نسبِة وجودها في جسم اإلنسان:
                  ) البروتينات – المواّد الّدسمة – األمالح المعدنيّة – الماء – الفيتامينات (

   2- أرتّب األحداَث اآلتية حسب زمن ظهورها:
ُل خليٍّة ذاتيّة التّغذية – الغالُف الجوّي – الفقاريّات- البروتينات (                  ) أوَّ
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البروتينات

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

مصدر للطّاقة

النّمّو وترميم األنسجة

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

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

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

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

فيتامينات

خامساً:  ما نوُع الغذاء الّذي تنصُح بتناولِه في كلٍّ من الحاالت اآلتية مفّسراً اختيارك؟ �
   1- هشاشةُ في العظام.

   2- شحوُب الوجِه والبشرة.
   3- شعوُر الطّالب بالنّعاس والخمول وضعُف النّشاط الّذهنّي.

   4- نحافةٌ شديدةٌ وهزاُل الجسم .
   5- ضعٌف في مناعة الجسم وضعٌف في مقاومِة األمراض.

سادساً: أكمِل المخّطَط اآلتي بالمفاهيم العلمّية المناسبة: �

ظهور  � حّتى  دها  تبرُّ من  بدءاً  األرض  على  الحياِة  نشوِء  مراحَل  تمّثُل  مفاهيم  خريطَة  صّمْم  سابعاً: 
الحيوانات الفقارّية.

ثامناً: ماذا تتوّقُع أْن يحدث في كلٍّ من الحاالت اآلتية؟  �
   1- عدُم ظهوِر النّباتاِت الخضراِء.

   2- عدُم تكثف بخار الماء المراحل األولى من نشوء الحياة.

   3- لو بقيت الخاليا األولى غيريّة التّغذية.

والبلداِن  � الّسورّية  العربّية  الجمهورّية  في  الّتي حدثت  الجيولوجّية  الحركات  آخر  أبحث عن  تاسعاً: 
العربّية األخرى وعن مكاِن وزماِن حدوثها .
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مشروع الوحدة  
  ُزَمُر األغذيِة األساسّية

هرمنا الغذائي     عنواُن المشروع : 

تصميم لوحة تمثل مخطط الهرم الغذائّي 1- أهداُف المشروع 

المهاراُت الّتي ينّميها المشروع	 

معرفةُ أسماِء زمر األغذيِة األساسيّة.	 
يبني المتعلّم رأيَهُ في هذه األغذية وفوائدها 	 

على صّحة وحياة اإلنسان. 
ينّمي االتّجاه اإليجابّي حول االهتمام بنوعيّة 	 

الغذاء الذي يجُب أن يتناولهُ. 
تنميةُ روِح العمل الجماعّي وتعزيُز الوعيِّ 	 

. الّصّحيِّ والتّوازِن الغذائيِّ
البحُث في مصادر التّعلّم المختلفة اإللكترونيّة 	 

والورقيّة.

2- اإلعداُد والتّخطيطُ للمشروع

تحديُد مستلزماِت المشروِع	 
للمتعلّميَن حريّة االختيار من أدواٍت متاحٍة لهم  )صوٌر 

– أو مجّسماُت للمواّد الغذائيّة - مواّد كرتونيّة – 
خشبيّة – مواّد تثبيت  - سائلة - معدنيّة  (

توزيع المهام ضمن المجموعة	 
يختاُر كلُّ طالب نوعاً من األغذية األساسيّة التي 

يفّضلُها .
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وضُع المخطّط التنفيذّي للمشروع

3- مراحل تنفيُذ المشروع 

بالمشــروع  باالشــتراك  الّراغبيــن  الطــالِّب  تحديــُد   -
مجموعــات.  فــي  وتوزيعهــم 

ــي  ــر ف ــي تتواف ــارة والّت ــِة المخت ــن األغذي ــث ع - البح
الرئيســة  الغذائيّــة  المــاّدِة  وتحديــُد  الطّالــب  بيئــة 

فيهــا. الموجــودة 
- يختــاٌر كلُّ طالــٍب مادتَــهُ الغذائيّــة المفّضلــة بحيــث 
طــالب  علــى  جميعهــا  األغذيــة  مصــادر  تتــوّزع 

للتّكــرار. تجنبــاً  المجموعــة 
لمادتــه  ــم  مجسَّ أو  عــن صــور  طالــٍب  كلُّ  يبحــُث   -

. الغذائيّــة 
الخاّصــة بهــا والّتــي تتضّمــُن  المعلومــات  - يجمــُع 
المــاّدة الرئيســة فيهــا ونســبتها فــي جســم اإلنســان 
ــا  ــن تناوله ــراط م ــاَر اإلف ــه وآث ــى لتناول ــة المثل والكميُ

وآثــار نقصهــا مــن الجســم .
- فــي نهايــِة الفصــِل يحضــُر كّل طالــب صــوراً أو مجســم 
الّتــي  والمعلومــات  أختارهــا  الّتــي  الغذائيّــة  المــاّدة 
ــّي  ــرم الغذائ ــم اله ــى مجّس ــا عل ــا وتثبيته ــا عنه جمعه
المعــرض  أو  المدرســة  فــي مجلّــة حائــط  ووضعــه 

ــّي.  العلم
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املفاهيم األساسّية

• مفهوَم التّكيّف.	

• أنماطَ التّكيّف مع أمثلة لكّل منها.	

• الّربــط َبيــن تكيّــف األحيــاء والبيئــة الّتــي 	
ــا. ــش فيه تعي

• مفهوم الّسلوك وأنواَعه مع أمثلة.	

• 	Adaptation التّكيف

• 	Behaviour الّسلوك

• 	Nich العّش البيئّي

سأتعلّم

التكيف والسلوك
Adaptation and Behaviour
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   إذا قمت أنت وزمالؤك بزيارة إلحدى حدائق الحيوانات ماذا سترى ؟	 

  سترى في هذه الحديقة الكثير من الحيوانات المختلفة عن بعضها بالّشكل والحركة ونوع الغذاء وال يمكن 
لحيوان أن يعيش مكان اآلخر لذلك توضع كلُّ منها على حدة ليتوافر لها ما تحتاُجه من رعاية حسب بيئتها 

الّتي تكيّفت معها وأتت  منها فالتكيّف له أنواع وأشكال كثيرة لنتعرفها. 

Behavioural Adaptation )نشاط 1: )الّتكّيُف السلوكّي
أدقٌِّق في الّصور اآلتية وأجيب عن 	 

األسئلة :

هجرة الطّيور

هجرة األسماك
لماذا تهاجر الطّيور؟ ومتى ؟

لماذا تهاجر األسماك؟ ومتى ؟
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إثراء
مــن  الّســلمون  أســماك  تهاجــر 
ــع  ــار لوض ــع األنه ــى ينابي ــار إل البح
ــراخ  ــود الف ــّم تع ــر ث ــوض والتّكاث البي

إلــى موطــن أبائهــا األصلــّي فــي 
البحــر.

   أّن الحيوانـــات تقوم بســـلوك معيّن)الهجرة( 
لتتكيّـــف مـــع الظّـــروف المتغيّـــرة بحثـــاً عـــن 
الغـــذاء والمـــأوى وأحيانـــاً بهـــدف التّكاثـــر 

كأســـماك الّســـلمون.

   أنَّ بعـــض الحيوانـــات تقـــوم بتعديـــل بعـــض وظائفهـــا الحيويـــةّ تكيفـــا مـــع حياتهـــا 
ـــي  ـــف حـــرارة جســـمه ف ـــّد لســـانه باســـتمرار لتخفي ـــب بم ـــام الكل ـــل قي ( مث ـــيٌّ ـــٌف وظيف )تكيّ
ـــر  ـــعور بالخط ـــد الّش ـــه عن ـــن نفس ـــاً ع ـــمَّ دفاع ـــان الّس ـــُث الثعب ـــديد وينف ـــرِّ الّش ـــات الح أوق

ـــا. ـــون أعدائه ـــن عي ـــاء ع ـــا لالختف ـــر لونه ـــاء بتغيي ـــوم الحرب وتق

تعلّمت

تعلّمت

نشاط 2: الّتكّيف الوظيفّي
بالنظِر إلى الّصور اآلتية أحاوُر زمالئي وأفّسُر ما يأتي:	 

حرباءثعبانكلب

.    - يحتاج الكلب لمدِّ لسانه باستمرار في أوقات الحرِّ
   - تنفث األفعى الّسّم عندما تشعر بالخطِر دفاعاً عن نفسها.

   - تتلّوُن الحرباء بلون البيئة الّتي تعيش فيها.

نشاط 3: )الّتكّيف الّشكلي(

أحــاور زمالئــي فــي الّصــور اآلتيـّـة وأتّذكــر كيــف تكيّفــت هــذه الحيوانــات )األرانب-الطّيور-الّدببــة( 	 
مــع بيئتهــا مــن دراســتنا الّســابقة لهــا؟
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ــن  ــا وتّؤمـ ــش ببيئتهـ ــي العيـ ــتمرار فـ ــتطيع االسـ ــكليا لتسـ ــف شـ ــات تتكيّـ   أنَّ الحيوانـ
. ــكليَّ ــف الشـ ــّمى التكيّـ ــا يسـ ــذا مـ ــرة وهـ ــة كثيـ ــرق مختلفـ ــةّ بطـ ــا الضروريّـ حاجاتهـ

تعلّمت

دببةعصفورأرنب

أكمل الفراغات اآلتية :	 
   - تختلُف الطّيوُر بأشكال مناقيرها تبعا ًلنوع ..................

   - يستطيع األرنب القفز بوساطة ..................

   - يستطيع الّدّب القطبّي تحّمل البرد الّشديد؛ ألنّه لديه................. سميك يغطّي جسمه .

أستنتُج أنماط التكّيِف :

أنماط التّكيّف

تكيّف سلوكّي:
قــدرة الكائــن الحــّي علــى االســتجابة 
ــلوك  ــة بس ــة الطارئ ــرات البيئيّ للمؤثّ

ــور. ــن مثــل هجــرة الطّي معيّ

تكيّف شكلّي:
يشــمل الّصفــات والتّراكيب 

الجســميّة للكائــن الحّي.
ــد  ــر عن ــوع المناقي ــل تنّ مث

الطّيــور.

تكيّف وظيفّي:
ــل بعـــض    ــى تعديـ ــتمُل علـ يشـ
الوظائـــــف الّداخليـّــــة فـــــي 
جســـم الكائـــن الحـــّي اســـتجابةً 
مثـــل  المختلفـــة  للمؤثّـــرات 
إفـــراز الّســـمِّ عنـــد الثّعابيـــِن.
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نشاط 4: )تكّيف الجمل(
أحــاوُر زمالئــي عــن مقولــة :)الجمــُل ســفينةُ الّصحــراِء( حيــُث يوجــد الجمــل فــي الباديــة الّســوريّة 	 

منــذ القــدم وأســتنتُج أهــّم التّكيّفــات الّتــي ســاعَدْته للعيــش فــي الّصحــراء.

أنظُر إلى الّصور الّسابقة  وأمأل الفراغات بالكلمات المناسبة وأجيب:	 
   - يغطّي جسم الجمل ........... يساعده على ............ ،  له شفةٌ علويّة .......... تمكنّه من تناول 

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

   - عيناه لهما رموش كثيفة تحميه ......... و..........  .

   - فتحتا األنف غائرتان لحمايته من ............ والجفاف. 

   - صيوانا األذنين .............. لحمايته من الحرِّ والّرمل .

   - يترّكز الّدهن في .......... و يخّزن الماء في ........... مّما يساعده على تحّمل ............. لعّدة أسابيع .

   - يفقد القليل من .............. بعمليّة التعّرق. 

   - أطرافه طويلة ينتهي كّل منها ............... يساعده على المشي في الّصحراء. 

   -  يحّرك الطّرفين اليمينيّين بالتناوب مع الطّرفين اليسارييّن ليستطيع التّوازن على الّرمل وعدم الغوص 
فيه لذلك سّمي ................. الّصحراء.

إثراء
 وقد يكون للجمل سنٌم أو سنماِن: كما تستخدم بعض الجمال 

للّسباِق والبعض اآلخر للّسفِر.
إن الجمل له القدرة على مقاومة الجفاف القاسي، إذ يمكنه أن 

يفقد 30% من ماء جسمه بينما يموت اإلنسان بفقده 13% من 
ماء جسمه.
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تكّيف النبات

أنواع من الّصبار

نبات الملفوف

جذور النّباتات الّصحراويّة

أالحظُ صور النّباتات الّسابقة وأجيب عن األسئلة:	 
   - أدقّق في صورتي الملفوف وأالحظ شكله الكروّي في أيّها يكون النتح أكثر؟ ولماذا ؟

   - لماذا تمتدُّ جذور نباتات المناطق الجافّة عميقاً في التّربة مثل الفستق الحلبّي؟

   - لماذا أوراق الّصنوبر إبريّة؟

   - كيف يستطيع الّصبار أن يحتفظ بالماء ويتحّمل حرارة الّصحراء لفترة طويلة من دون امتصاِص الماء؟

   أنَّ النباتـــات تتكيّـــف مـــع قّلـــة المـــاء بعـــدة أشـــكال فمنهـــا الـــذي تمتـــدُّ جـــذوره إلـــى 
ـــار  ـــاء كالّصب ـــّزُن الم ـــا يخ ـــا م ـــّي ومنه ـــدة ٍعـــن ســـطح األرض كالفســـتق الحلب ـــاٍق بعي أعم

ـــح. ـــة النّت ـــن عملي ـــف م ـــا لتخفّ ـــى بعضه ـــه عل ـــف أوراق ـــوف فتلتّ ـــا الملف أّم

تعلّمت
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نشاط 5: تكّيف الّنباتات الّشوكّية )الّصبار(

   للصبّار قدرةٌ عجيبةٌ على تحّمل المعيشة في الّصحراء فهو يستطيع البقاء حياًّ لسنين في شمس الّصحراء 
الحارقة من دون ماٍء. 

أدقّق في الّصور اآلتية:	 

أوراق شوكية
ساق عصيرية

أتأّمُل صور الّصبار أعاله وأمأل الفراغات بالكلمات المناسبة الستنتاج طرق التّكيّف لديه:	 
   1- أوراقه صغيرة ................ لتقليل التبّخر وتفيُدهُ في حمايته من األعداء.

   2- ساقهُ ............ تعمل على .............. لتّحمل جفاف الّصحراء.

   3- ساقهُ  مغطّى بطبقة شمعيّة للتّقليل من ................

   4- له .......... عميقة في التّربة وأخرى ............. المتصاص الماء عند هطول األمطار. 

   5- له ثغور)مسامات( عميقة وقليلة تسمح بتبادل القليل من ................. مع الوسط الخارجّي ليالً .
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هل تعلم فوائد نبات الصبار؟
1- يستخدم في التّغذية.

2 - يستخرج منه ماّدة هالميّة تستخدم للبشرة المحروقة.
3 - زيت الّصبار مفيد للّشعر والمعدة .

4 - عصيره يقوي الجهاز المناعّي وغني بالفيتامينات والمعادن. 
5 - يمكن أن يكون ملجأ لبعض الحيوانات.

6- يصنع الّصبار مادة البنتوزان وهي ماّدة )غرويّة – ّسّكريّة( لها قدرة على تّشرب 
الماِء وتخزينِه.

نشاط 6: )العش البيئي(

أنظــُر إلــى الّصــورة الّســابقة وأدقـّـُق مــا الحيوانــات الّتــي تعيــش فــي أعلــى الّشــجرة ؟)عّددهــا( ومــا 	 
ــه ؟ أيــن  ــف كلٌّ منهــا ؟مــا حاجاتُ ــي تعيــش علــى أرض الغابــة ؟)عّددهــا( كيــف تكيّ الحيوانــات الّت

يســكن كلٌّ منهــا ؟ مــا دوره ؟ وماوظيفتــه فــي الطّبيعــة؟ 
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ـــُش  ـــات تعي ـــن الحيوان ـــراً م ـــاك عـــدداً كبي    أّن هن
ــه  فـــي البيئـــة نفســـها مـــن دون أن تتنافـــس ألنّـ
لـــكلٍّ منهـــا احتياجاتُـــه ومتطلباتـــه الخاّصـــة مـــن 
)غـــذاء- تكاثـــر- حمايـــة( و تســـّمى هـــذه الحالـــة 

)العـــش البيئـــي( .

تعلّمت

نستنتُج أن التكّيف هو: قدرة الكائن الحي على البقاء واالستمرار في بيئة معيّنة من صفات  أو سمات 
يمتلكها الكائن الحّي.

  الّسلوك عند الكائنات الحّية
ــاُر كلمــات الّســلوك 	  توّضــح الّصــور اآلتيــة أنواعــاً مختلفــة مــن الّســلوك النّباتــيِّ والحيوانــيِّ أخت

ــة لــكل ّصــورة: ــذي تقــوم بــه كلٌّ مــن الكائنــات الحيّ المناســب الّ
العراك – االجتماعّي – التّغذّي – رعاية الّصغار- التّكاثر – طلب المأوى – االستطالع – الهروب من 

األعداء.  

النحل والنملنبات الجّرة

يصطاد نبات الجّرة الحشرات ليتغذى 
عليها  فهو سلوك ............

يعيش النّمل والنّحل حياة اجتماعيّة 
منظمة فهو سلوك ............
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الطاووس

الحبار

العصافير

القطط

الخلد

الكنغر

يكون ذيل الطّاووس في موسم التّكاثر 
كبيراً وجميالً  فهو سلوك ............

يدافع الحبّار عن نفسه بنفث الحبر 
في الماء ليختبئ من أعدائه فهو سلوك 

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

تعتني العصافير بصغارها فتؤّمن لها 
الطّعام فهو سلوك ............

تمارس الكثير من الحيوانات حبَّ 
االستطالًع  فهو سلوك ............

يحفر الخلد أنفاقاً كثيرة كالمتاهة في 
التّراب  فهو سلوك ............

يلجأ بعض أفراد الحيوانات من النوع 
الواحد للعراك كنوع من التّسلية   فهو 

سلوك ............



234

ــا تمّكـــن  ــقة الّتـــي تقـــوُد إلـــى وظيفـــة مـ ــة ٌمـــن الحـــركات المنّسـ ــلوُك: مجموعـ السـ
صاحبهـــا مـــن الوصـــول إلـــى غايـــة أو غـــرض مـــادّي أو معنـــوّي وهـــو مشـــترك بيـــن 

جميـــع أفـــراد النّـــوع الواحـــد ولـــه نوعـــان:

  الّسلوك الفطرّي  ، الّسلوك المكتسب.

تعلّمت

الّسلوُك املكتسُب

قطّة تفتح البابببغاء يقود دراجة

دالفين تتدّرب
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   - هل جميع أفراد هذه األنواع الحيوانيّة تستطيع القيام بهذه الحركات ؟
   - كيف استطاعت هذه الحيوانات القيام بهذه المهارات )الببغاء – الّدالفين(؟

   أّن هـــذه المهـــارات اكتســـبتها الحيوانـــات بعـــد التّدريـــب وّســـمي هـــذا الّســـلوك الّســـلوك 
لمكتسب. ا

ـــوع الواحـــد  الّســـلوك المكتســـب: هـــو ســـلوٌك خـــاصٌّ بالفـــرد وال تقـــوم بـــه جميـــع أفـــراد النّ
ـــة. يكتســـبه الفـــرد بعـــد مـــروره بخبـــرة تعليميّ

تعلّمت

نشاط:
أحّدد أّي سلوك فطرّي وأّي سلوك مكتسب فيما يأتي:	 

صــراخ الطّفــل بعــد الــوالدة مباشــرة ً– القفــز عنــد الّضفــدع – قيــادة الّســيّارة – اللّعــب بالكــرة  - تخزيــن 
الحبــوب عنــد النّمــِل.

 سلوٌك فطريٌّ                                                  سلوٌك مكتَسٌب
..................                                                ..................
..................                                                ..................
...................                                               ..................
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الّتقويم الّنهائّي
أواًل: أضع المصطلح العلمّي المناسب لكلٍّ مّما يأتي : �

   1- المكان الّذي يعيش فيه الحيوان أو النّبات  وتتوافُر له في المكان احتياجاتُه كلُّها يسّمى ...........

   2- الّسلوك الّذي نتعلّمه من بيئتنا نسّميه سلوكاً ...........

ثانياً: أعطي تفسيراً علمّياً لكلٍّ مّما يأتي :  �
   1- القوارض الّصحراويّة  ال تحتوي غدداّ عرقيّةً. 

   2- االستجابة عند الحيوان أوضُح من النّباتات.

ثالثاً: أكمل المخّطط اآلتي اآلتية بالمفهوم العلمّي المناسب.  �

نشاط:
 قم برحلة علميّة مع مدّرسك لدراسة التّنّوع النّباتّي والحيوانّي في منطقتك المحليّة .	 

   - حّدد أهدافاً للّرحلة في مجال ) المعرفة، المهارات، مشاعرك(. 
   - حّدد أنواع الحيوانات البّريّة والّداجنة وسلوك تكيّفها.

   - ما أنواع النّباتات الّزراعيّة والبّريّة في منطقتك؟ وما سبل المحافظة عليها؟ 
   - بيّن رأيك: كيف تحافظ على التّنّوع النّباتّي والحيوانّي في منطقتك المحليّة؟

   - كيف نظّمت الّرحلة؟ وما التّعليمات الّتي طبّقت من حيث: ) التّنظيم، الطّريق، إثارة الحماس، ...(؟

ورقة عمل:
أبحث في مصادر التّعلّم المختلفة عن:	 

   1- تكيّف الفقارياّت بشكّل عاّم.
   2- الّسلوك المكتسب وفائدته.

أنماط التّكيّف

وظيفّيسلوكّي

أشكال المناقير
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أسئلُة تقويم الوحدة 
أوال: ما هي بيئتك الّتي تعيش فيها؟ هل بيئة ساحلّية أم بيئة صحراوّية؟ �

تبعاً لنوع البيئة الّتي تعيش فيها. أذكر أسماء بعض النّباتات الّتي تنمو فيها، ثّم أبيُّن كيفية تكيّف هذه النّباتات 
مع هذه البيئة.

ثانيا: أقارن بين الّسلوك المكتسب والّسلوك الفطرّي في الجدول اآلتي: �

الّسلوك المكتسب  الّسلوك الفطرّي معيار المقارنة

التّشابه في جميع أفراد النّوع الواحد

الحاجة لمرور الفرد بخبرة تعليميّة

يتعلق بالقدرات الخاّصة للفرد

ثالثا: أنظر الى الّصورتين اآلتيتين وأقارن بين الّثعلب القطبّي والثعلب الّصحراوّي. �

ثعلب قطبّي ثعلب صحراوّي

 وأستنتج تكيّف كّل منها مع بيئته من حيث:

1- طول األطراف             2- صيوان األذن             3- شكل الوجه.
 رابعا: لدينا غابة تعيش فيها الحيوانات اآلتية: �

                        النّمر- الفأر-  األرنب -  حمار الوحش -  النّسر-  البوم - الّضبع
أضع هذه الحيوانات في مجموعتين بحسب ) العش البيئي ( لكل مجموعة.

المجموعة الثّانية
)عّش بيئّي ثاني(

المجموعة األولى
)عش بيئّي أّول(

ورقة عمل: أبحث في مصادر الّتعلّم المختلفة:
1- عن هجرة أسماك الّسلمون وهجرة أسماك االنقليس )ثعبان الّسمك ( من حيث:

           أ- المكان األصلّي          ب- المكان الّذي تهاجر إليه            ج-أسباب الهجرة.
2-عن بعض الحيوانات الّتي تعيش في بيئتك المحليّة وأدرس التّكيّفات الّشكليّة والوظيفيّة الّتي لديها 

 وتساعدها على الحياة في بيئتها.
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مشروُع الوحدة
أهداُف المشروع: 

   1.  تنميةُ المعارِف )البحث عن بعض الطّيور المهاجرة وأسباب هجرتها-  تحليُل سلوك هجرة الطّيور-
كتابة التّقارير(.

   2.  مهارات البحث في مصادر التّعلُّم المختلفة . 
   3.  تنمية قيم التّعاون والعالقات االجتماعيّة.

   4.  تنمية االتّجاهات نحو االهتمام بالطّيور وتقدير قيمة الّسلوك الفطرّي.

مراحُل تنفيذ المشروع:
يعمل الطاّلب في مجموعات وفق ما يأتي: 

   1- تحديد اسم المشروع : ) اختيار نوع من الطّيور المهاجرة() الّسنونو- اللّقالق.............(.
   2- تخطيط المشروع: ويتّضمُن :

         أ- تحديد أهداف المشروع : ويمكن التّوّجه باألهداف اآلتية:
                       متى تهاجر تلك الطّيور من بالدنا ومتى تعود إلينا؟

                       ما األسباب الّتي تدفعها للهجرة؟
                       إلى أين تهاجر وما الطّريق الّذي تسلكه ؟

                       كيف يتم تنظيم الّسير خالل الهجرة ؟
                       كم تبلغ مسافة الطّيران وكم يبلغ زمنه بين محطّات االستراحة؟

                       ماذا نسّمي سلوك الهجرة عند الطّيور؟ ولماذا؟
                       ما القيمة المتعلّمة من هجرة الطّيور؟

       ب-استراتيجيّات تنفيذ المشروع ويتضّمن :
                 - تحديد أفراد المجموعات .

                 - توزيع المهام بين أفراد المجموعة الواحدة بحيث يبحُث كّل طالب في مهّمة محّددة.
                 - تحديُد الزمن الاّلزم للمشروع.

                 - تحديُد الوسائل والطّرق المساعدة في تحقيق أهداف المشروع  .
تنفيذ المشروع ويتضمَّن:

    - يقوم كلُّ طالب بتنفيذ المهّمة المحّددة له في المصادر أو ميدانيّاً. 
    - كتابة ُالتّقرير العلمّي األولّي .

    - مناقشةُ التّقرير األولّي .
    - كتابةُ التّقرير النهائّي .

تقويُم المشروع : يقرأُ أحد أفراد المجموعة التّقرير النهائّي للمشروع ويناقُش من قبل المتعلّمين والمّدرس 
وتوضُع له الّدرجة النهائيّة وذلك من مقدار ما تحقّق من األهداِف.
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الفهرست
ص الدراسي األول

الف
الدرسالوحدة

رقم 

الصفحة

عدد 

الحصص
الوحدة األولى

حياة النبات

162-االمتصاص والنقل لدى النبات.
2132-التركيب الضوئي.

3212-التنفس واالطراح لدى النبات.
341أسئلة تقويم الوحدة 

381مشروع الوحدة

الوحدة الثانية: حياة الحيوان 

حياة الالفقاريات

1411-شعبة االسفنجيات.
2481-شعبة معائيات الجوف.

3542-هيدرية الماء العذب.
4642- شعبة الديدان المنبسطة.

5711-شعبة الديدان األسطوانية.
6772-شعبة الديدان الحلقية.

7861-شعبة مفصليات األرجل.
8932- الوظائف الحيوية لدى الحشرات.

91021- الصفات العامة لمفصليات األرجل ودورها في البيئة.
101082- شعبة الرخويات – الحلزون.

111172-شعبة شوكيات الجلد.
121252- قنفذ البحر.

1321أسئلة تقويم حياة الالفقاريات. 
1361مشروع الالفقاريات. 

ص الدراسي الثاني
الف

  حياة الفقاريات

11382-صفوف األسماك.

21522-صف البرمائيات.
31592-صف الزواحف.
41672- صف الطيور.

51722- الوظائف الحيوية لدى الحمام.
61782- تكيف الطيور وأهميتها.

71842- صف الثدييات.
81892- تشريح األرنب ودراسة الوظائف الحيوية.

91942- تصنيف الثدييات.
1981أسئلة تقويم حياة الفقاريات.

2001مشروع الفقاريات.
الوحدة الثالثة

أصل وتطور 

الحياة

12022- أصل الحياة وتطورها على األرض.
22102- زمر األغذية األساسية.

2191أسئلة تقويم الوحدة.
مشروع الوحدة.

2211

الوحدة الرابعة

التكيف والسلوك
2242التكيف والسلوك.

2371أسئلة تقويم الوحدة.
2381مشروع الوحدة.
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