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مق��دم�������ة

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين وبعد :

بين أيديكم كتاب العلوم في ثوبه الجديد..

تدور أهداف العلوم على أهداف سامية نبيلة وأهّمها على اإلطالق تعّرف الخالق 
العظيم، فالمخلوق يدّل على وجود الخالق العظيم، كما يدّل أيضًا على صفاته التي 
منها  : القدرة والعلم والحكمة والرحمة والجود. ثم يأتي بعد ذلك التزود بالمعارف 
الصحية  العادات  البيئة واكتساب  للحياة، والتفاعل اإليجابي مع  الالزمة  والمهارات 

السليمة.

ولكي تتحقق تلك األهداف البد من تظافر جهودكم مع جهد المدرسة والبيت.

اأخي الطالب / اأختي الطالبة :

من المفيد أن نصطحب كتاب العلوم أثناء الحصة ونستفيد منه. فقد صيغت معظم 
موضوعاته على اعتبار أنكم ستحاولون الوصول إلى الفكرة بأنفسكم، وتجرون األنشطة 

العملية الالزمة لذلك. كما أنه يحوي رسومًا وصورًا توضيحية.

ونطمع في أن تكون الكتب المدرسية نواة لمكتبة خاصة بكم، تفردون لها رفًا من 
رفوفها، وتضيفون إليها بعض الكتب والمجالت العلمية التي تختارونها عند زيارتكم 

إلحدى المكتبات.

وستالحظون وجود بعض الفقرات التي وضعت من أجل تغذية ميولكم العلمية 
خارج المدرسة؛ ألن من أثمن ما يحققه تعليم العلوم إغراء المتعلم بالعمل وتنمية حّبه 

في نفسه.
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اأخي المعلم / اأختي المعلمة :

يحتاج الطالب والطالبة إضافة إلى تعلم المعارف إلى  التدريب على المهارات 
الالزمة للتعلم، وتشمل بالطبع المهارات العملية ومهارات التفكير العلمي، كما يجب 
أيضًا رعاية الميول اإليجابية وتغذيتها، ويتوقع أن يتم ذلك في جو يكون فيه الطالب 
والطالبة محور التعلم، فهم الذين يجرون األنشطة ويثيرون التساؤالت ويحاولون 

الوصول إلى اإلجابة عنها. ودور المعلم والمعلمة تسهيل فرص التعلم أمامهم.
من المتوقع أال تتوفر بعض األدوات الالزمة إلجراء بعض األنشطة المقترحة 
أن يحاول  أيضًا  المتوقع  الظروف غير مالئمة، ومن  أو تكون  المقرر،  الكتاب  في 
المعلم والمعلمة إجراء تلك األنشطة بأدوات ومواد بديلة، فإن لم تستطيعوا فال أقل 
من أن يمارس أسلوبًا استقصائيًا في الوصول  إلى المعرفة، وتجنب تقديم المعلومة 

جاهزة لهم.

اأخي ولي الأمر : الطالب والطالبة

اليغيب عنك أن من أجلِّ أهداف التعليم تنمية المهارات ورعاية الميول، وهذا 
يتم بمساهمة فعالة من البيت في المساهمة في متابعة نمو الطالب والطالبة، وإعطائهم 
من  مجموعة  وتوفير  بهم،  خاصة  علمية  مكتبة  توفير  خالل  من  للتعلم  أكبر  فرصًا 
األدوات والعدد وزاوية صغيرة يمارسون فيها هواياتهم العلمية، كما أن من المهم 
استثمار المشاريع الترفيهية التي تزاولها العائلة »مثل الرحالت البرية والبحرية« في 
مي، كما ينبغي عند مراجعة دروسهم عدم االقتصار  تعويدهم ممارسة السلوك التعلُّ

على تلقينهم المعارف.
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الرموز الم�ستخدمة في كتب العلوم ومدلولتها

يرمز إىل األنشطة والتجارب العملية، التي هتدف إىل مساعدتكم عىل 
املقرر،  يتضمنها  التي  العلمية  واملفاهيم  احلقائق  وتكوين  اكتساب 
ومنها ما تقومون به فرادى أو يف جمموعات، ومنها ما يقوم به املعلم 

واملعلمة بمساعدتكم حسب نوع النشاط واإلمكانات املتاحة.

الطالب  هبا  يقوم  اختيارية  أنشطة  وهي  املسلية،  األنشطة  إىل  يرمز 
والطالبات ذوو امليول العلمية خارج املدرسة، وذلك ملقابلة الفروق 
حث  واملعلمة  املعلم  يرى  وقد  والطالبات،  الطالب  بني  الفردية 
الطالب والطالبات عىل إجرائها، ومناقشة نتائجها دون أن يدخل 

ذلك يف التقويم النهائي يف الفصل الدرايس.

يرمز إىل أسئلة التفكري، وهي لنواٍح علمية متعلقة بموضوع الدرس، 
يطلب منكم التفكري فيها، ووضع تصور علمي حللوهلا، بقصد اإلثارة 
واجتاهاته  التفكري  يف  العلمي  األسلوب  عىل  وتدريبكم  العلمية، 

ومهاراته ويطالب هبا يف عمليات التقويم املختلفة.

يرمز إىل مشكلة معينة متعلقة باملوضوع، هتدف إىل حتفيزكم باستخدام 
أسلوب حل  املشكالت يف التعليم بشكل مبسط.

املطلوب  والفنية  العلمية  النواحي  وهي  العملية،  املهارة  إىل  يرمز 
مراعاهتا عند إجراء التجارب واألنشطة العلمية.

م�سكلة حتتاج اإىل حل

ن�ساط عملي

ن�ساط م�سلي

�سوؤال للتفكير

مهارة عملية
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يرمز إىل األنشطة البحثية، وهي مقاالت قصرية ملواضيع صغرية متعلقة بالدرس، يبحث 
تدريب  إىل  املتاحة هلم، وهتدف  املصادر  هلا من خمتلف  إجابات  والطالبة عن  الطالب 
الطالب والطالبات عىل الطريقة العلمية يف حتديد املشكلة وكيفية معاجلتها، كام تنمي 
لدهيم مهارة البحث عن املعلومة، وجتعل من الطالب والطالبة حمورًا للعملية التعليمية، 
حيث يقومون بأنفسهم بعملية التعلم. كام هتدف إىل فتح عملية التعليم عىل املجتمع. 
دون أن يدخل يف التقويم النهائي للفصل الدرايس وإن دخل ذلك يف عمليات التقويم 

أثناء الدرس.

 يرمز إىل املعارف اإلضافية، وهي معلومات أوسع حول موضوع 
الطالب  مطالبة  دون  فقط،  العلمية  والثقافة  لالطالع  الدرس، 

والطالبات بدراستها.

بموضوع  عالقة  هلا  موجزة  معلومات  وهي  أّن،  نتذكر  إىل  يرمز 
يف  أو  سابقة،  سنوات  يف  دراستها  والطالبة  للطالب  سبق  الدرس، 

مواد أخرى، أو أهنا معلومات عامة ختدم الدرس.

يرمز إىل بعض املهارات العملية يف اإلسعافات األولية، والتي يمكن أن يقوم هبا الطالب 
أوالطالبة يف حالة حدوث بعض الظروف الطارئة والتي يمكن أن تساعد يف إنقاذ املصاب 
ونقله بطريقة سليمة إىل أقرب مركز صحي أو مستشفى، وال تدخل يف التقويم للطالب 

والطالبة.

متت االستفادة من كتب العلوم املطورة واملعدة من قبل جلنة تطوير كتب العلوم بمكة املكرمة يف بعض )املصورات، 
اجلداول، األسئلة التقويمية( من الوحدة األوىل وإسعافات من الفصل السابع.

اأتعلم بنف�سي

معـارف اإ�سافية

نتذكر اأن
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الفصل األول

يف هذ� �لعامل �جلميل �لذي ُفتحت عليه عينك، ت�شرق �ل�شم�س فيبد�أ �لنهار، وتغرب فيبد�أ 
�لليل، �لذي جتد �لنجوم فيه فر�شتها للظهور بعد �ختفاء �شوء �ل�شم�س. فتزد�ن �ل�شماء بها. ومع 

�شروق �ل�شم�س تتفّتح معظم �لزهور وتن�شط معظم �حليو�نات، ون�شتقبل يومًا جديدً�.

سورة   | كون جميل يدّل على خالق عظيم  {          
الشورى،  }إن اهلل مجيل حيب اجلامل« حديث رشيف.

كذلك  �جلميلة،  �أر�شنا  بينها  ومن  و�لكو�كب  و�لأقمار  �لنجوم   : مثل  �ملخلوقات  وبتاأّمل 
�ملخلوقات �ملبثوثة فيها �شغريها وكبريها، حّيها وجمادها ندرك بديع �شنع �للـه { 

        | سورة النمل.

وبتاأّمل �لنظام �لذي ت�شري وفقه جميع �حلو�دث : كيف تنبت �حلّبة؟ وكيف تزهر �لنبتة؟ وكيف 
تثمر �لزهرة ؟ 

كيف يتخّلق �لجنين؟ وكيف ينمو؟ وكيف يتغّذى؟ وكيف ُيخرج؟ ولماذ� يهرم ويموت؟

يتكّون  وكيف  لآخر؟  يوم  من  �لقمر  �شوء  يتغرّي  وكيف  تغرب؟  وكيف  �ل�شم�س؟  ت�شرق  وكيف 
�ل�شحـاب ؟ وكيف ينزل �ملطر؟  وغيـرها من �حلـو�دث �لتـي حتـدث وفـق تنظيـم يف غـايـة �لدّقـة ل 

يقّل جماًل ول �إعجازً� عن �إعجاز �خللق من �لعدم {                                                                              |
سورة                          

األعراف.
من  فن�شتفيد  �لذي يحكمها  �لنظام  �أي�شًا  وندر�س  �ملخلوقات،  تلك  ندر�س  �لعلوم  مادة  ويف 

 مل�اذا ن�درس العل�وم؟
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در��شتنا �لكثري :

1 - نتعّرف بع�س �شفات �خلالق �لعظيم مثل : �لقدرة و�لقوة و�لعظمة و�حلكمة و�لرحمة.
2 ـ نح�شل على �إجابات لأ�شئلة كثرية �شاألتها �أنت �أو �شاألها غريك عن �لكون وما فيه من خملوقات.

3 ـ نكت�شب بع�س �ملهار�ت �لعملية : كيف ن�شتخدم �مليز�ن، وكيف ن�شتخدم مقيا�س �حلر�رة 
و�أدو�ت �ملخترب، وكيف ندر�س حركة �لأج�شام.. وغري هذه �ملهار�ت.

� ـ نكت�شب بع�س �خلرب�ت �لتي تفيدنا يف حياتنا �ليومية.
و�لنقل، وتكييف  و�ل�شناعة،  �لزر�عة،  ن�شتخدمها يف  �لتي  �لو�شائل  نطور  نتعرف كيف  ـ   �

�لبيئة، و�لرتفيه...
� ـ نتعرف على كيفية مقاومة �لأمر��س، وكيفية عالجها.

� ـ ندرك �أهمية �ملحافظة على �لبيئة من عو�مل �لتلوث و�أ�شبابه.
ويمتاز عرصنا الذي نعيش فيه بأّنه عرص التقنية )األجهزة واآلالت وابتكار الوسائل التي ختتزل الوقت 
وحتفظ اجلهد( ونقابل يف حياتنا اليومّية وسائل وأجهزة خمتلفة فنحتاج إىل معرفة كيف تعمل تلك األجهزة، 
وما السبيل لصيانتها واملحافظة عليها، كام نحتاج إىل تكوين ثقافة عن الصحة والتغذية، والتقنية، والبيئة، 
والتلّوث، والكهرباء، والضوء، واألجرام الساموّية،، والتغريات التي تطرأ يف حجم املاّدة ويف تركيبها، 

والتغريات التي تطرأ يف املناخ والطقس.

وحيث يصعب حرص الفوائد التي نحصل عليها بدراستنا ملادة العلوم.
نسّجل هنا الفوائد التي نأمل أْن نحصل عليها جراء دراستنا ملاّدة العلوم )غري ما ذكر(:

................................................................................. -

................................................................................. -

................................................................................. -
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أننا نقف عىل شاطئ بحر خضم ال نرى له طرفًا. واإلنسان يتعّلم يف كّل يوم شيئًا جديدًا. لكن قدراته 
العقلية واجلسدية حمدودة، وما مجعته البرشية من علم إناّم هو ناتج هذا العقل واجلسد، فهو أيضًا حمدود.

وبني الفينة والفينة يكتشف العلامء اكتشافًا علميًا خيالف رأيًا علميًا كان سائدًا قبل هذا االكتشاف، 
حينها يرتك أولئك العلامء ذلك الرأي، ويأخذون بام ثبت هلم صحته.

ويبقى العلم البرشي قارصًا عن الكامل.. ويسعى نحوه يومًا إثر يوم.
وللعلم آداب تأملها ونناقشها، ثم نضيف إليها ما نرى أّنه يستحق اإلضافة.

1- أن هندف يف بحثنا وتعلمنا إىل تعّرف صفات اخلالق جل جالله.
2- أن نتحّرى الدقة يف كل عمٍل نعمله، أو حكم نطلقه.

3- أاّل نرّص عىل رأينا بعد أن يتبني خطؤه.
4- أاّل نحقر ما عند غرينا من العلم والرأي، بل نسأل ونبحث حتى من هو دوننا يف العلم أو السن.

5- أن نعمد إىل البحث واملناقشة اهلادئة التي نقصد فيها الوصول إىل الصواب.
6- أن ننصف غرينا، فكام أّننا نملك علاًم ورأيًا فغرينا أيضًا يملك علاًم ورأيًا.

7- أن نحرتم معلمنا ومعلمتنا، وإن حدثت هلام زّلة، أو وقع يف خطأ فليس بيننا َمْن هو معصوم عن 
اخلطأ.

........................................................................................................ -8

........................................................................................................ -9

...................................................................................................... -10
......................................................................................................  -11

من آداب تعل�م العل��وم
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من مظـاهر جمال �لكون:

الزهور املتفّتحةالكواكب والنجومالشمس املرشقة

الصغري الذي يرضعاجلنني الذي يتخّلقالثمرة اليانعة
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 أبحث عن صور مجيلة ُتظهر مجال الكون وبديع املخلوقات، ثم ألصقها هنا وأضع هلا عنوانًا مناسبًا.
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في �لف�صل �لدر��صي �لأّول ندر�س - بم�صيئة �هلل -:

مواضي�ع ت�درس�ها ف�ي هذا الع��ام

التغريات احليوكيميائيةالتغريات الكيميائيةالتغريات احليوّيــة

التغريات الفيزيائيةتركيـب املــادةخــوا�ص املــادة
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وفي �لف�صل �لدر��صي �لثاني تدر�س ـ بم�صيئة �هلل ـ :

الوظائف الم�صتركةت�صنيف املخلوقات احليةوحدة بناء املخلوق احلي
في المخلوقات الحية

التركيب وتكامله الوظيفي
في الحيوانات الفقرية

التركيب وتكامله الوظيفي
في النباتات الزهرية

اأثر القوة في الأج�صام

التــوازن
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أدوات نحت��اح إليه�ا ف�ي دراستن��ا

أن�ب�وب اخ�تب�ار دورق م�وق�د بنسن مخب��ار م�دّرج

ح��ام��ل س�اع�ة إيق�اف ماسك أنابيب اختبار حام�ل أنابيب اختبار

مجه�ر عيني م�رك��ب ع�دس��ة مكب��رة ه�اون بمدق��ة ك��أس زج�اج��ي
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مش��رط ملق��ط مق��ص

شبك�ة جم�ع حش�رات شرائح زجاجية مجهرية وأغطية الشرائح

قاعدة للتسخين )فوق موقد 
بنسن(

مقي��اس ح��رارة قم��ع
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الفصل الثاين

قال اهلل تعاىل : {          | اآلية : 20 من سورة العنكبوت.
يتأمل اإلنسان يف الكون من حولنا جيد فيه من األدلة والرباهني ما يشهد عىل وحدانيته  عندما 

)سبحانه وتعاىل(، ويدعو إىل اإلسالم وإخالص العبادة هلل وحده.
وشواهد بديع صنع اهلل يف كونه  ال تعد وال حتىص، ومن تلك الشواهد املادة التي رّكب منها هذا 

الكون، وعلم الكيمياء يعنى أساسًا برتكيب املادة ومكوناهتا وكيفية تفاعل املواد مع بعضها بعضًا.
يف هذا الفصل سندرس � بمشيئة اهلل � مفهوم املادة وخواصها. ونتوّقع بعد دراستنا هلذا الفصل 

أن نكون قادرين عىل أن :
n  نعّرف املادة.

n  نقارن بني خواص املادة يف حاالهتا الثالث.
n  نميز بني األشكال املنتظمة واألشكال غري املنتظمة.

n  نقيس حجم اجلسم غري املنتظم عمليًا.
n  نستنتج وحدات احلجم والسعة املناسبة لتحديد حجم املادة.

n  نرتب النتائج العملية يف جدول كّلام لزم األمر.

مف�ه��وم امل���اّدة
لبعض الكلامت التي نسمعها أو نتلفظ هبا أكثر من معنى، ومن هذه الكلامت كلمة : املاّدة.فامذا 

نقصد هبا بالتحديد؟  
يطلق العلامء كلمة : ماّدة عىل أشياء كثرية مثل : احلديد، واخلشب، والطاولة، و جدار الغرفة، والقلم، 
واهلواء، واملاء وغريها من األشياء التي من حولنا؛ وهذه املواد هلا صفات وخصائص متيز الواحدة عن 
األنشطة  نجري  الصفتني  هاتني  عىل  وللتعرف  أساسيتني،  صفتني  يف  تشرتك  مجيعًا   أهنا  غري  األخرى، 

التالية:

خ����واص امل���ادة
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هل ت�صغل �لأ�صياء مكانًا ؟  ن�ساط عملي
قليل من �حلرب، قطعة حجر،  ماء،  �شّفاف(،  كاأ�س  )�أو  : خمبار مدّرج  �إىل  نحتاج 

مكّعب من �حلديد. 

خطو�ت �لعمل :
n  منالأ �ملخبار �إىل منت�شفه باملاء.

n  ن�شيف قطرًة من �حلرب �إىل ماء �ملخبار لتلوينه.
n  ن�شع عالمة على جد�ر �ملخبار ت�شري �إىل م�شتوى �ملاء يف �ملخبار.

n  نربط طرف �خليط حول �حلجر ومن�شك طرفه �لآخر باليد.
n  ننزل �حلجر برفق ليغمر يف �ملخبـار، �شكـل )2 ـ 1(.

• ماذ� حدث مل�شتوى �ملاء؟ ................................ 

• كيف نف�ّشر ماحدث ؟ ...................................

n  �لنتيجة : �حلجر ي�شغل .................................
n  هل يحدث نف�س �لأمر عند غمر مكعب �حلديد يف �ملاء؟ ........................................
• هل ينطبق ذلك على �لأ�شياء �لتي حولنا ؟ ........................................................

نستنتج من النشاط : أن احلجر يشغل حيزًا، حيث أزاح كمية من املاء وحل حمل املاء املزاح، 
ومنه فإّن مجيع األشياء التي من حولنا تشغل مكانًا  مثل : الكريس، الغرفة، السيارة تشغل مكانًا 

من الشارع، احلقيبة، والطائرة تشغل جزًءا من الفضاء، ونحن نشغل جزًءا من الفضاء.
فاحليز : هو جزء من الفضاء يشغله جسم ما.

تـدريــب
1( نذكر مواد تشغل حيزًا غري التي ورد ذكرها.

2( غرف�ة أبع�ادها كالتايل :   طوهلا = 7م، وعرضها =5م، وارتفاعها = 3م، كم مقدار 
احلّيز الذي حتويه الغرفة عندما تكون خالية؟

شكل )2� 1( هل تشغل األشياء مكانًا؟

خمبار مدرج

خيـط

مـاء ملون

حجـر
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هل ي�صغل �لهو�ء مكانًا �أو حيزً� ؟
نحتاج �إلى : كاأ�س زجاجية، حو�س بـه كمية منا�شبة من �لماء تكفي لغمر �لكاأ�س 

فيـه تمامًا، ورقـة جافة، �شمغ.
خطو�ت �لعمل : 

n  نتاأكد من �أن �لكاأ�س جافة متامًا.
n  نل�شق �لورقة يف قاع �لكاأ�س من �لد�خل.

n  ننك�س �لكاأ�س ثم نغمره مقلوبًا برفق يف ماء �حلو�س
     حتى ينغمر متامًا. �شكل )2 ـ 2(.

• مباذ� ن�شعر ونحن نحاول غمر �لكاأ�س؟ .....................

n  نخرج �لكاأ�س برفق �إىل �أعلى، ثم من�شح جد�ره من �آثار �ملاء، ونفح�س �لورقة.
• هل �بتلت �لورقة باملاء؟ ..........................  وما �شبب ذلك؟ ...............................

نستنتج أن األوعية التي نسميها فارغة هي يف الواقع ليست فارغة باملعنى العلمي الدقيق بل 
حتتوي عيل اهلواء، ودليل ذلك عدم ابتالل الورقة باملاء؛ ألن اهلواء يمنع وصول املاء إليها.

�ملـــاء �ملعـّلــق

شكل )2� 2( هل يشغل اهلواء حيزًا؟

نحتاج إىل  :  زجاجة، سدادة مطاط ذات فتحتني، قمع، ن�ساط م�سلي
ماء، الشكل )2 � 3(.

خطو�ت �لعمل :
بإحدى  ونسّد  الفتحتني،  إحدى  يف  القمع  نجعل 
أصابعنا الفتحة الثانية، ثم نسكب املاء يف القمع نسجل 

املالحظات ................................
 نرفع األصبع عن الفتحة.

........................................................... نالحظ؟  ماذا   
شكل )2� 3( جترب�ة املعلقنح�اول أن نف�س�ر م�ا رأين�ا. ..........................................

ن�ساط عملي
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كيفية ��صتخد�م �مليز�ن ذ� �لكّفتني : 
يستخدم البقال امليزان يف قياس كتلة الفاكهة واخلضار التي يبيعها. فهل تعرف كيف تستخدمه بشكل صحيح؟ 

حركتهام  أّن  من  لنتأّكد  الكّفتني  إحدى  عىل  نضغُط   n
حرة.

التدريج، وأّن  نتأّكد من أّن املؤرّش يف منتصف   n
الكفتني متعادلتان، الشكل )2 � 4(.

n ق�د نح�تاج إل��ى ذّر بعض ال�رم�ل ف�ي إح�دى  
الكّفت�ني ملعادلتهام.

n  نضع اليشء الذي نريد قياس كتلته يف إحدى الكّفتني.
n  نضع الصنجات )الوزنات( يف الكّفة األخرى بالت�دريج، ن�بدأ بالصغرى منها، ثّم األكرب وهك�ذا،  حّتى 

تت�وازن الكّفت�ان.
n  نتأّكد من توازن الكّفتني بالنظر إىل املؤرّش، جيب أْن يكون يف منتصف التدريج.

n  جيب أْن يكون خّط النظر عمودّيًا عىل لوحة املؤرّش.
هل لالأ�صيــاء كتـلـة؟

لإلجابة عن السؤال السابق نجري النشاط التايل :
نحتاج �إىل : ميز�ن ذي كّفتني، �شنجات )�أثقال(، بع�س �لأ�شياء مثل : قلم، م�شمار، كتاب، بع�س �ملاء، 

مهارة عملية

شكل )2� 4( ميزان يف وضع متعادل الكفتني

مكّعب خ�شب، قطعة �لفّلني، ...... وغريها.ن�ساط عملي
خطو�ت �لعمل :

n  جنهز �مليز�ن بحيث يكون موؤ�شره يف منت�شف 
�لتدريج.

      �شكل )2 ـ ��أ(.
n  ن�شع �خل�شب يف �إحدى �لكّفتني، ونر�قب تو�زن �لكّفتني.

      �شكل )2 ـ �ب(.
n  ن�شع يف �لكفة �لأخرى �شنجات حتىتتو�زن �لكّفتني.

شكل )2� 5( للمواد كتلةn  نقي�س كتلة �خل�شب. 
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n  نكّرر ذلك مع بقّية �لأ�شياء. ونح�شب كتلة كل منها.
n  ن�شّجل �لنتائج يف �جلدول �لتايل.

مقــد�ر �لكتلـة��صـم �لعيـنـة

نتاأّمل يف �لنتائج �مل�شّجلة وجنيب عن �لت�شاوؤلت �لتالية :
• �أّي هذه �لأ�شياء �أكرب كتلة؟ ........................................................                       

• �أّي هذه �لأ�شياء �أكرب حجمًا؟ .....................................

• هل يكون �جل�شم �لأكرب حجمًا �أكرب كتلًة د�ئمًا ؟ ..............

هـل للهـو�ء كتـلـة؟
لالإجابة عن هذ� �ل�شوؤ�ل جنري �لن�شاط �لتايل :

نحتاج �إىل : ميز�ن ذو كّفتني، �شنجات، كرة  منفوخة جّيدً� )كرة 
�شلة �أو �أي كرة �أخرى(.   

خطو�ت �لعمل :
�لتدريج  منت�شف  يف  �ملوؤ�شر  يكون  بحيث  �مليز�ن  نهّيئ    n

و�لكفتان متو�زنتان.
n  ن�شع �لكرة �ململوءة بالهو�ء يف �أحد كّفتي �مليز�ن �شكل )2 ـ ��أ(.

• ماذ� حدث للكفتني؟  ........................   
n  ن�شـع فـي �لكـّفـة �لأخـرى �شنجـات حـّتـى تتـو�زن �لكّفتـان،  

     �شكل )2 ـ � ب(.
• ما كتلة �لهو�ء د�خل �لكرة؟

n  نخرج �لهو�ء من �لكرة با�شتخد�م �لإبرة �خلا�شة.

ن�ساط عملي

شكل )2� 6أ(

شكل )2� 6ب(
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• هل تبقى �لكفتان متو�زنتان؟ �شكل )2 ـ �جـ(
كتلة اهلواء داخل الكرة = كتلة الكرة وهي مملوءة باهلواء - كتلتها بعد 

إخراج اهلواء.
نستنتج من التجربة أن للهواء كتلة. 

من األنشطة السابقة الحظنا أّن مجيع األشياء التي درسناها تشرتك 
يف صفتني مها :

1 - كل منها يشغل حّيزًا .فال يمكن للشيئني أن يشغال حيزًا واحدًا يف وقت واحد.
2 - كل منها له كتلة.

فاألشياء التي هلا كتلة وتشغل حيزًا يطلق عليها مواد.

ح�����االت امل���اّدة
عرفت من دراستك السابقة أّن املادة توجد يف إحدى احلاالت التالية :

شكل )2� 6ج�( لله�واء كتلة

�ملــادة : كل ما ندرك وجودها بحو��صنا وت�صغل حيزً� من �لف�صاء ولها كتلة.

�سوؤال للتفكير

هناك بعض الظواهر التي ندركها بحواسنا ولكنها ليست مادة. ماهي ؟

1- احلالة اجلامدة. مثل :  احلج�ر و ................................ و ...........................
2 - احلالة السائلة. مثل : ........................ و ........................ و ........
3 - احلالة الغازية. مثل : ........................ و ........................ و ........

وقد تتحول �ملاّدة من حالة �إىل �أخرى بالت�صخني �أو �لتربيد.
هل حتافظ �ملاّدة على �صكلها؟  
هل جلميع املواد شكل وحجم ثابت؟

�سوؤال للتفكير

• كيف يمكن حت�وي�ل امل�اء م�ن حال�ت�ه الغ�ازيّ�ة إىل حال�ت�ه السائ�ل�ة، 

ثّم إىل ح�ال�ت�ه اجل�ام�دة؟
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لإلجابة عن هذا السؤال نجري األنشطة التالية :

نحتاج �إىل : قطعة من �لثلج ، كاأ�س ت�شخني، موقد بن�شن �أو �أّي 
م�شدر حر�ري، حامل ت�شخني، �شبكة ت�شخني، �شاق حتريك.

خطو�ت �لعمل :
�أّوًل :

n  نفح�س �شالبة قطعة �لثلج )مع مر�عاة �أن يتّم 

ن�ساط عملي

شكل )2� 7( هل حيافظ املاء عىل شكله؟ �لفح�س ب�شرعة. ملاذ�؟(، �ل�شكل )2 ـ �(.
n  ن�شغط عليها بالإ�شبع.

ب�شهولة؟ ........................ �شكلها  يتغرّي  • هل 
n  �شع قطعة �لثلج يف �لكاأ�س.

�لكاأ�س؟ �شكل  تاأخذ  �أم  �شكلها  على  حتافظ  • هل 
n  ن�شّجل �لنتيجة :

�حلديد،  ومفتاح  �خل�شب،  مكعب   : مثل  �جلامدة  �ملو�د  بقّية  على  ذلك  ي�شُدق  هل   •
و�ل�شخر؟
ثـانـيـًا : 

n  ن�شع �لكاأ�س على �شبكة �لت�شخني فوق قاعدة �لت�شخني، ثّم ُن�شعل �ملوقد و ن�شّخن �لكاأ�س  
           )ن�شتخدم �شاق �لتحريك يف  حتريك �لثلج(.  

n  ن�شتمّر حّتى تن�شهر قطعة �لثلج متامًا، ثّم نطفئ �ملوقد.
n  ن�شتخدم و�قيًا  حلمل �لكاأ�س، ونحّرك �لكاأ�س. 

............................... �شكله؟  على  �ملاء  يحافظ  • هل 

n  ن�شكب قلياًل منه على �شطح �ملن�شدة، نتاأّمل يف حركته.
• �أّي �لكلمتني �أدّق يف و�شف حركته : كلمة يجري  �أم كلمة ينت�شر؟  ............................
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.................................................. و�لع�شري؟  �لزيت  على  �لو�شف  ذلك  ي�شُدق  • هل 
ثــالـثــًا : 

n  ن�شّخن بقّية �ملاء يف �لكاأ�س حّتى يت�شاعد منه �لبخار ،ونتاأّمل ذلك �لبخار. 
• هل ياأخذ �شكاًل و�حدً� ؟ .............................................................................

• �أّي �لكلمتني �أدّق يف و�شف حركته : كلمة يجري �أم كلمة ينت�شر؟ .............................
• هل ي�شُدق ذلك �لو�شف على دخان �حلر�ئق ؟  ....................................................

n  نطفئ �ملوقد، ثّم نغّطي فّوهة �لكاأ�س بورقة.
• ما �ل�شكل �لذي �أخذه �لبخار ؟ .....................................................................

أكتب النتائج التي حصلت عليها : 
1 - عندما تكون املاّدة يف حالتها ............... فإهّنا تقاوم تغيري شكلها بصورة كبرية.  

بينام تأخذ يف حالتها.............................. شكل اإلناء الذي تسكب فيه.    
وحينامتكون يف حالتها ....................... فإهّنا تأخذ شكل اإلناء الذي حتبس فيه. 

2 - متتاز املاّدة يف حالتها .............................. بخاصية اجلريان,
كام متتاز يف حالتها ............................... بخاصية االنتشار. 

ح�ج����م امل���اّدة
قبل دراسة حجم املادة ال بد من معرفة ما هي �لوحد�ت �لقيا�شية �ملعيارية. 

لقد تّم االتفاق عىل مقادير حمّددة تقّدر هبا الكمّيات املختلفة. 
تستخدم وحدة املرت )م(  لتقدير طول الغرفة، والسنتيمرت )سم( لتقدير طول القلم والكتاب.

�لعالقة بني �ملرت و�ل�شنتيمرت : السنتيمرت جزء من مئة جزء من املرت, أي 1م = 100سم.
كام نستخدم وحدة املرت املرّبع لتقدير مساحة الغرفة أو امللعب، والعالقة بني املرت املربع والسنتيمرت 

املربع كالتايل :
1م2   = 1م * 1م = 100�شم * 100�شم = 10000�شم2   

يف حني نستخدم وحدة السنتيمرت املكّعب عند تقدير حجم مكّعب صغري والعالقة بني املرت املكّعب 
والسنتيمرت املكّعب كالتايل :
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1م3   = 1م * 1م * 1م = 100�شم * 100�شم * 100�شم = 1000000�شم3  
ويف حياتنا اليومية نستخدم وحدة شائعة لتقدير حجم السائل هي  �للتـر، لعلنا الحظنا ذلك عىل 
علب احلليب أو اللبن حيث يكتب 1 لرت أو لرتين وغريها. و وحدة اللرت وسط بني املرت املكّعب وبني 

السنتيمرت املكّعب، حيث نجد أن :
1 لرت =1000�شم3  ، وتستخدم وحدة اللرت كثريًا عند التعبري عن أحجام السوائل والغازات.

ومن أجزاء اللرت الشائعة : 1مللرت  = 1 �شم3  = 1000/1 لرت.
�أول : هل حتافظ �ملادة �جلامدة على حجمها؟

نحتاج �إىل : ثمانية مكعبات �شغرية مت�شاوية �حلجم.
خطو�ت �لعمل :

n  نرتب �ملكعـبات �لو�حـد بجانب �لآخــر كـمـا يف 
�ل�شكـل  )2 ـ �(.                         

• ما �ل�شكل �لذي ح�شلت عليه؟ ....................
n  نرتبها �لآن يف �شّفني �أحدهما فوق �لآخر. 

• ما �ل�شكل �لذي ح�شلت عليه؟ ......................................
n  نرتبها مّرة ثالثة يف طبقتني حتتوي كل منهما �أربعة مكّعبات.

• ما �ل�شكل �لذي ح�شلت عليه؟ .....................................
و�لآن : �إذ� كان طول �شلع �ملكّعب �لو�حد 1�شم، منالأ �جلدول �لتايل :

رقم 
حاصل رضب األبعاد االرتفاعالعرضالطولالشكل

الثالثة
عدد املعكبات 

املستخدمة
حجم الشكل 

)سم3(
1
2
3

 ماذا نالحظ؟ هل حتافظ املاّدة اجلامدة عىل حجمها؟ ........................................ 

ن�ساط عملي

شكل )2� 8( حجم املادة اجلامدة
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�أنو�ع �لأج�صام من حيث �صكلها
أنظر إىل الشكل )2 - 9(. 

الكب�ري�ت  علب�ة  شكل  بني  التفري�ق  يمكننا 
وشك�ل احلج�ر باإلجاب�ة عن األسئلة الت�الي�ة:

•  ما شكل علبة الكربيت؟ ..................
•  ما شكل احلجر؟ ............................

•  هل يمكن حساب حجم علبة الكربيت باستخدام املسطرة؟ ............................
•  هل يمكن حساب حجم احلجر باستخدام املسطرة؟  ...................................

و�لآن : ما �لفرق بني �شكل علبة �لكربيت و�شكل �حلجر؟  .........................................
نسّمي اجلسم الذي يمكن حساب حجمه بطريقة رياضّية مبارشة مثل : املكّعب ومتوازي املستطيالت 

وغريمها ج�شمًا منتظم �ل�شكل.      
يف حني نسّمي اجلسم الذي ال يمكن حساب حجمه بطريقة رياضية مثل : احلجر 

ج�شمًا غري منتظم �ل�شكل، وفيه يـمكن تق�شيم �لأج�شام �جلامدة من حيث �شكلها �إىل ق�شمني هما :
1 �� أجسام منتظمة الشكل.

2 �� أجسام غري منتظمة الشكل.

شكل )2� 9( أشكال بعض املواد

م�سكلة حتتاج اإىل حل

خّزان  ماء كاملوّضح يف الشكل )2 10-(.
هل هو جسم  منتظم الشكل؟ برهن عىل إجابتك.

ثم احسب حجمه.

• طريقة حل�صاب حجم ج�صم غري منتظم �ل�صكل
لقد ابتكر العلامء طريقة غري مبارشة حلساب حجم جسم غري منتظم الشكل ، وهي طريقة تعتمد عىل 

خاصية من خواص املاّدة  تدعى : خاّصية عدم التداخل.

شكل )2� 10( خ��زان م��اء

2م

4م2م

3.5م
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 خا�صّية عدم �لتد�خل
انظر إىل الشكل  )2 - 11(.

 •  ماذا حيدث للامء يف الكأس عند إدخال اليد ؟
...................................................        

•  هل يمكن أن نغمر يدنا دون إزاحة املاء؟
ل ميكن �أن ي�شغل �أكرث من ج�شم حّيزً� و�حدً� يف �لوقت نف�شه.

املاء بمقدار حجمه،  فإّن احلجر سيزيح من  فإذا غمرنا حجرًا يف ماء 
شكل )2 - 12(.

إذن : حجم احلجر = حجم املاء املزاح. 

كيف نقي�س حجم �ل�صو�ئل؟ 
نحتاج �إىل : خمبار مدّرج  ،  مــاء ،  زئـبـق. 

خطو�ت �لعمل :
 n.ن�شع �ل�شائل �ملر�د قيا�س حجمه يف �ملخبار �ملدرج
 n.ندون قر�ءة تدريج �ملخبار �ملحاذية ل�شطح �ل�شائل

�ل�شكل )2-13( بحيث تكون �لعني مبحاذة �شطح 
�ل�شائل عند �أخذ قر�ءة �لتدريج كالتايل :

يف حالة �لزئبق : يكون خط �لنظر �أفقيًا حماذيًا لأعلى نقطة من �ل�شطح 
�ملحدب لل�شائل.

يف حـالـة �ملـاء : يكون خط �لنظر �أفقيًا حماذيًا لأ�شفل نقطة من �ل�شطح 
�ملقعر لل�شائل.

ملحوظة : لقر�ءة تدريج �لمخبار  يمكن و�شع قطعة من �لورق �لأبي�س 
خلف �ل�شائل لروؤية �شطحه بو�شوح.

مترين : كم حجم السائل يف املخبار شكل )2-12(؟

شكل )2� 11( خاصية عدم التداخل

شكل )2� 13( تعيني حجم السائل

شكل )2� 12( إجياد حجم قطعة حجر

ن�ساط عملي
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واآلن نطبق ما درسنا، ونقوم بقياس حجم أحد األجسام غري املنتظمة.
• �إيجاد حجم ج�صم غري منتظم بطريقة �لإز�حة 

نحتاج �إىل : خمبار مدّرج ، ماء ، قطعة حجر ، خيط.
خطو�ت �لعمل :

من  ــاًل  ــي ــل ق �ملــــــدرج  �ملــخــبــار  يف  ــع  ــش ــ� ن   n ء ملا �
�ل�شكل )1�-2(.

ح1=  �ملـــخـــبـــار:  ـــــر�ءة  ق ــل  ــّج ــش ــ� ن   n

 ......................
n  نربط باخليط قطعة �حلجر وننزله برفق يف �ملخبار حتى ينغمر 

متامًا باملاء �ل�شكل )1�-2(.
.............................................................. �ملخبار؟  يف  �ملاء  ل�شطح  حدث  • ماذ� 

............................................................................................ • ملاذ�؟ 
n  ن�شجل قر�ءة �ملخبار. ح2 = ....................................................................
n  حجم �حلجر = ح2 - ح1 = ....................................................................
n  نكرر �لتجربة عدة مر�ت ونقارن بني �لنتائج هل هي مت�شاوية متامًا؟  .........................

�إيجاد حجم �لأج�صام �جلامدة �ملنتظمة : • طريقة 
إذا كان اجلسم منتظم الشكل يمكننا إجياد مقدار احليز الذي يشغله؛ أي حجمه كالتايل :

1 ــ بطريقة مبا�شرة با�شتخد�م �لعالقات �لريا�شية إذا كان اجلسم املنتظم معروف األبعاد.
2 ــ بطريقة غري مبا�شرة )�لإز�حة( إذا كان اجلسم املنت�ظم غري معروف األبعاد.

�لتطــبيــق �لقــانــــون �ل�شكــل
حجم األسطوانة = 3.14 * 

 2)3(
* 5 = 141.30 سم3

حجم األسطوانة = ط * نق2 
* ع األسط��وان��ة

متوازي املستطيالت
املكع��ب

ن�ساط عملي

شكل )2� 14( إجياد حجم قطعة احلجر
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كيف نقي�س حجم �لغاز؟
إّن صعوبة قياس حجم الغاز تكمن في أّن الغاز ال يحافظ على حجمه بل ينتشر 
ر ما لم يكن محبوسًا )أي في مكاٍن  في الفضاء. لذا فإّن حساب حجمه عمٌل متعذِّ
مغلق( ألّنه حينئٍذ يأخذ حجم  المكان الذي يحبس فيه. ويمكننا مالحظة ذلك في 
الكثير من المشاهدات اليومية. فعلبة العطر تفوح رائحتها في الغرفة كّلها بمجّرد 

تركها مفتوحة، وغير ذلك من المشاهدات. فكيف يمكننا قياس حجم الغاز؟ 
مثال 1 : إناء مغلق متامًا سعته 100سم3   حيوي غازًا. كم يساوي حجم الغاز؟

�حلـّل   :  حجم الغاز = حجم اإلناء الذي حيبسه = 100سم3.
مثال 2 : ما حجم اهلواء يف غرفة الصف إذا كانت أبعادها 6م، 5م، 3م؟
�حلـّل   :  حجم اهلواء = حجم غرفة الصف = 6م * 5م * 3م = 90م3.

حجم املعكب = )طول الضلع(3حجم متوازي املستطيالت = الطول * العرض * االرتفاعحجم األسطوانة = ط * نق2 * ع

5 سم
3 سم

متوازي مستطيالتأسطوانة

4 سم2 سم
3 سم

مكعب

2 سم

جدول )1-2(

مثال : ما حجم �لأج�شام �لتالية يف �جلدول )�-1( :
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هل ُيحافظ �لغاز على حجمه؟
النشاط  نجري  اخلاّصّية  تلك  وإليضاح  لالنضغاط،  بقابلّيته  أيضًا   الغاز  يمتاز 

التايل:
نحتاج �إلى : محقن )حقنة طبّية( �أو منفاخ در�جة.

خطو�ت �لعمل :
n  ن�شحب ذر�ع �ملحقن �أو �ملنفاخ  �إىل �خلارج ، ثّم ن�شّد خمرج �لهو�ء بالإ�شبع باإحكام، و ن�شغط 

�ملكب�س بقّوة. 
• ماذ� نالحظ ؟ ..............................................................................................

• ماذ� حدث حلجم �لغاز د�خل �ملكب�س؟  ................................................................
n  ن�شاعف �ل�شغط على �ملكب�س.

• ماذ� نالحظ؟  ..............................................................................................
n  نكتب �لعالقة بني �ل�شغط وحجم �لغاز :

كّلما ز�د �ل�شغط ............................................................................................
�لآن ، ن�شتخدم ماًء بدًل من �لهو�ء، ونتاأّكد من عدم وجود هو�ء د�خل �ملكب�س ثّم نحاول �شغط �ملاء 

كما فعلنا بالهو�ء.
• ماذ� نالحظ؟  ..............................................................................................

n  ن�شاعف �ل�شغط على �ملكب�س
• ماذ� نالحظ؟  ..............................................................................................

• ما �ل�شّر يف �ن�شغاط �لغاز وعدم �ن�شغاط �ل�شائل و�جلامد؟
.............................................................................................................     

ن�ساط عملي
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1 ـ  نمالأ �لجدول �لتالي بو�شع عالمة )( في �لمكان �لمنا�شب.

�ملو�د
�حلجــم�ل�شكــلحــالــة �ملــادة

ياأخذ حجم �لوعاءغري ثابتثـابـتياأخذ �شكل �لوعاءغري ثابتثـابـتغـازيـة�شائلـةجامـدة
�لزجـاج

�لأك�شجني
�حلليب

�خل�شــب
�لزيـــت

�لنيرتوجني

2 ـ  كيف يمكن ح�شاب حجم �لهو�ء  �لذي يمالأ كوبًا؟ 
3 ـ  ما هو حجم �لهو�ء في غرفة �أبعادها : �م ، � م ، �  3 م ؟ 

� ـ  قطعة من �ل�شل�شال غمرت في �لماء، ووجد �أن حجم �لماء �لذي حلت محله �لقطعة هو 
�0 �شم3، �نت�شلت �لقطعة وق�شمت �إلى خم�س قطع وغمرت في �لماء، �إن حجم �لماء �لذي 

�أز�حته �لقطع �لخم�س هو :
�أ ـ �أكثر من �0 �شم 3 .        ب ـ �أقل من �0 �شم3.        ج ـ �0 �شم3 تمامًا . 

� ـ لدينا قطعة بال�شتيك غير منتظمة �ل�شكل، وطلب منا �إيجاد حجمها بطريقة �لإز�حة.
ما �لخطو�ت �لتي نتبعها، علما باأن هذ� �لبال�شتيك يطفو على �لماء. 

� ـ هل �حلر�رة مادة؟ ملاذ�؟
� ـ �أكتُب �مل�شطلح �لعلمي �لذي تدل عليه �لعبار�ت �لتالية :

�مل�شطلح �لعلمي�لعبــــارة
كل ما ندرك وجودها بحو��شنا وت�شغل حيزً� يف �لف�شاء ولها كتلة

جزء من �لف�شاء ميكن �أن ي�شغله ج�شم ما
ل ميكن �أن ي�شغل �أكرث من ج�شم و�حد �حليز نف�شه يف �آن و�حد

أس��ئ��ل�����ة
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الفصل الثالث

م�ّم تت�أّلف ال�م��اّدة ؟
كان هذ� �ل�شوؤ�ل م�شكلة من �مل�شكالت  �لتي وقفت �أمام �لعلماء يف وقت م�شى.

و�لعامل : �إن�شاٌن يبحث با�شتمر�ر عن �إجابات لالأ�شئلة �لتي حترّيه ، فال يهد�أ له بال حّتى يح�شل 
على �إجابات �شافية لها . 

و�ملاّدة مظهر من مظاهر �لوجود يف كوننا �لبديع، وهي �آية من �لآيات �لكونّية �لد�لة على قدرة 
�هلل �شبحانه، وعلى �إح�شان خلقه :

{                |  سورة السجدة.
ومن �أجل �أْن نّطلع على جانب من جو�نب �خللق نفّكر يف �إجابة �لأ�شئلة �لتالية :

تاأ�شرنا قطعة �ل�شّكر بحالوُتها! هل نعرف مّم تتاأّلف؟
هل نعرف ملاذ� تن�شهر قطعة �لثلج عند تعري�شها للحر�رة ؟ 

يف هذ� �لف�شل نتوّقع بعد در��شتنا �أْن ن�شتفيد من بع�س �ملعارف، ونتدرب على بع�س �ملهار�ت 
و�أن نكون قادرين على �أن :

n  نذكر �أمثلة على قدرة �هلل وبديع خلقه.
n  نعرف �جلزيء.

n  �لتعّرف على �أجز�ء منوذج متثيل �جلزيئات.
n  نقارن بني حالت �ملاّدة من حيث �مل�شافة بني جزيئاتها.

n  نقارن بني حالت �ملاّدة من حيث قّوة �لتما�شك بني جزيئاتها.
n  ن�شرح ظاهرة �حلركة �جلزيئّية وذكر بع�س �لأمثلة عليها.

n  نو�شح �أثر �حلر�رة يف حركة �جلزيئات.
n  نف�شر ظاهرة �ن�شهار �لثلج، وظاهرة �لتبّخر �عتمادً� على �أثر �حلر�رة يف حركة �جلزيئات.

n  ن�شرح �أثر �حلر�رة يف �شغط �لغاز�ت �ملحبو�شة.

ت��ركي�ب امل��ادة
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n  �أن تعرف �أن �لذرة هي وحدة �لرتكيب �لأ�شا�شية للجزيء.
n  �لتعرف على بع�س طرق تفكيك �جلزيئات.

n  �لتعرف على مكـونات �لذرة.

ممَّ ترتكب �ملادة ؟
عندما هتدى إليك هدّية مغّلفة! شكل )1-3(

فام شعورك جتاه اكتشاف ما بداخلها؟
ما أّول عمل تقوم به لتتعّرف عىل ما بداخلها؟

نامرس نفس العمل الكتشاف تركيب املاّدة. وذلك بإجراء 
النشاط التايل :

�إلى �أي حد يمكن تق�صيم قطعة �ل�صكر؟
نحتاج �إىل : قالب من �ل�شّكر، هاون، مطرقة، كاأ�س ماء، عد�شة مكرّبة.

خطو�ت �لعمل:
n   نك�شر قالب �ل�شّكر، ثّم نفح�س �لك�شر �لتي ح�شلنا عليها.    

................................................. طعمها؟   • ما 
        • ما لونها؟  ....................................................

        • هل تختلف يف �شفاتها عن �ل�شّكر؟ ......................
n  ن�شتمّر يف تك�شري �ل�شّكر و�شحنه حّتى ي�شبح ناعمًا ثّم نفح�شه حتت �لعد�شة �ملكربة.

�لناجتـة؟ �ملو�د  �شفات  • ما 
ما لونها ........................  وطعمها ؟  ............................    

فما �لذي �شنح�شل عليه يف �لنهاية ؟ �ل�شّكر،  �شحن  تابعنا  • لو 
     �شكل )2-3(.

n  نتذوق �إحدى �لقطع �ل�شغرية ونتفح�س لونها؟

شكل )3-1( هدي�ة مغلف�ة

ن�ساط عملي

شكل )3-2( سحن قطعة السكر
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•  هل تغري �لطعم �أو �للون؟ ناأخذ قلياًل من �ل�شكر، ون�شعه يف كاأ�س 
بها ماء �شكل )3-3( وحركه حتى يذوب �ل�شكر متامًا.

............................................ �ل�شّكر؟   ترى  • هل 
................................................... ذهب؟   • �أين 
................................................ �ملاء؟   طعم  • ما 

n  لقد �حتفظ �ل�شّكر بطعمه �إذً�!
موجود؟ غري  �ل�شّكر  �أّن  لل�شّكر   روؤيتنا  عدم  يعني  • هل 

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

....................................... ذلك؟  يعني  ماذ�   : • �إذن 
ن�شتنتج من �لن�شاط �ل�شابق :

السكر، ولو  الدقائق حمتفظًة بصفات  إىل دقائق صغرية جدًا، وبقيت هذه  السّكر قد جتزأ   أن 
استخدمنا أقوى املجاهر الضوئّية - وهي أجهزة تستخدم يف تكبري صور األشياء الصغرية - فلن 

نرى تلك الدقائق التي انترشت  يف املاء.   
يطلق �لعلماء على هذه �لدقائق ��شم : �جلزيئات   

إذن اجلزيء : هو أصغر جزء من املاّدة، يوجد منفردًا، وحيتفظ بصفاهتا الطبيعية.
ويمكننا اآلن أن نسّجل النتيجة كالتايل :  

 تتأّلف املاّدة من دقائق صغرية جّدًا ال يمكن رؤيتها بالعني املجّردة وال بالعدسة املكرّبة وال باملجهر 
الضوئي.

تدعى هذه الدقائق باسم اجلزيئات. ويمكن متثيلها بنامذج جزئية مرسومة أو جمسمة.

مناذج لتمثيل �جلزيئات
تتعّذر عىل العني البرشّية رؤية اجلزيئات مبارشة. 

لذلك اصطلح العلامء عىل متثيلها بنامذج )مرسومة أو جمّسمة( لتسهيل دراستها وتقريب ما يطرأ 
عليها من تغرّيات يف حاالت املاّدة املختلفة، وهي يف احلقيقة ليست صورة مطابقة هلا، بل ختتلف 

عنها.

شكل )3-3( ذوبان السكر يف املاء
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يمّثل الشكل )3-4( نموذجًا جلزيئات املاّدة.

حيث متّثل كّل كرة من الكرات جزيئًا واحدًا.
ماذا تعني اخلطوط املتعرجة يف النموذج ؟

إّن كّل خّط من تلك اخلطوط يمّثل القّوة التي يرتبط هبا اجلزيء 
التامسك   قّوة   : القّوة  تلك  وتدعى  له،  املجاور  اآلخر  باجلزيء 

والرتابط بني اجلزيئات. 

مناذج �جلزيئات : �أ�شكال وجم�ّشمات، و�شعت فقط لتقريب �شورة �جلزيئات يف �ملاّدة  
ولي�شت �شورة حقيقّية لها.
�مل�صافات بني �جلزيئات

لقد أثارت اهتامم العلامء ظاهرٌة غريبة، يمكن مالحظتها، ولتوضيح ذلك نجري النشاط 
التايل :  

نحتاج �إىل : خمبار مدّرج، ملح ناعم يف ماّلحة، ماء، �شاق حتريك.
خطو�ت �لعمل :

n  ندخل �شاق �لتحريك يف �ملخبار ثّم منالأه باملاء �إىل حّد معنّي )ليكن 200مللرت(، ثّم 
ن�شع عالمة على م�شتوى �ملاء.

برفـق  �لتحريـك  مع  �مللح  من  طعام  ملعقة  مقد�ر  ن�شع    n
حّتى يذوب

    �مللح متامًا �شكل )3-�(.
............................................... �ملخبــار؟   قـر�ءة  • مــا 
................................................ �ملاء؟   حجم  تغرّي  • هل 
................................................ �ملـلح؟  ذهب  �أين  • �إذن 

    ولتقريب فكرة ما حدث :
n  نح�شر كاأ�شًا ومنالأه بالرمل متامًا.ما �ملاّدة �لتي متالأ �لكاأ�س؟

شكل )3-4( نموذج للجزيئات

نتذكر اأن

ن�ساط عملي

شكل )3-5( ذوبان امللح يف املاء
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n  ن�شكب على �لرمل بع�س �ملاء، لكن بهدوء . 
.................................................................................. تالحظ؟  •  ماذ� 
ما �ملكان �لذي �شغله �ملاء؟ ....................................................................... 

لقد حدث للملح )عند �إذ�بته يف �ملاء( �أمر ي�شبه ما حدث للماء هنا. 
هل يعني ذلك �أّن بني جزيئات �ملاء م�شافات تكفي لإيو�ء ذّر�ت �مللح �ملنت�شرة؟

نعم وهذ� ما �أثبتته �لتجارب �لعملّية.
ولكن! ماذ� نتوّقع لو تابعنا �إ�شافة �مللح وتابعنا �لتحريك، فماذ� �شيحدث؟  ...................
ح�شنًا! ولنتاأّكد من �شحة توّقعنا ن�شيف �مللح برفق وهدوء، مع �لتحريك ون�شّجل ما ن�شاهده.

تكون �مل�شافات بني �جلزيئات كبرية جدً� يف �حلالة �لغازّية، و�شغرية يف �حلالة �ل�شائلة، يف حني 
تكون �شغرية جدً� يف �حلالة �جلامدة.

درسنا يف الفصل السابق حاالت املاّدة. ووصلنا إىل نتائج توّضح اختالف قدرة املاّدة يف حاالهتا الثالث 
عىل املحافظة عىل شكلها. لنسّجلها هنا :

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

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

ولنامذج متثيل اجلزيئات أمهية كبرية يف تقريب سلوك اجلزيئات وما يطرأ عليه من تغرّيات، 
والغليان  واالنصهار،  التجّمد،   : مثل  باملواد  املتعّلقة  الطبيعّية  الظواهر  بعض  وتفسري  بل 

الحظ العلامء أّننا إذا أضفنا  50 
سم3 من غول اإليثانول إىل 50 
سم3   من املاء، ثّم قسنا حجم 
املزيج، نجده أقّل من 100سم3. 

انظر الشكل )3-6( ملاذ؟
�سوؤال للتفكير

شكل )3-6( مزيج الغول مع املاء
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وغريها. 
يتجاذب هبا اجلزيء مع اجلزيئات  قّوة  النامذج، وجود  املتعّرجة يف هذه  توضح اخلطوط 
املجاورة له، وتدعى هذه القّوة بقّوة متاسك اجلزيئات. وختتلف هذه القّوة باختالف حاالت 

املاّدة.

نفّكر ثّم جنيب  
يف أّي حاالت املاّدة تكون هذه القّوة كبرية؟ ........................................
ويف أهيا تكون اجلزيئات متقاربة؟  ..................................................

نتأّكد من صحة إجابتنا :
يف احلالة اجلامدة حتافظ املاّدة عىل حجمها؛ ألّن قوة التامسك بني جزيئاهتا كبرية، فتكون جزيئات املاّدة 

يف هذه احلالة مستقرة يف أماكنها تقريبًا. واملسافات بينها صغرية جدًا.  

يف حني تكون قّوة التامسك بني جزيئات السائلة ضعيفة، فتنزلق اجلزيئات عىل بعضها بسهولة فتأخذ 
املاّدة  ش�ك�ل اإلناء الذي حيوهيا.

أّما يف حالة املاّدة الغازية فتكون قّوة التامسك ضعيفة جدًا. ويكون من اليسري انطالقها حّرة يف الفضاء. 
لتأخذ ح�ج�م اإلناء الذي حييط هبا.

املاّدة الثالث. أضع حتت كّل نموذج  يوّضح الشكل )3-7( نامذج اجلزيئات يف حاالت  مترين : 

شكل )3-7( نامذج جزيئات

ال�ح��ال��ة  ....................ال�ح��ال��ة  ....................ال�ح��ال��ة  ...................
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احلالة التي يمّثلها.

هل جزيئات �لغاز �صاكنة �أم متحركة؟
 لإلجابة عىل هذا السؤال نجري النشاطني التاليني :

حتتاج �إىل :  قارورة عطر فقط.
خطو�ت �لعمل :

n  نرتك غطاء �لقارورة مفتوحًا لبع�س �لوقت، ثّم نتجّول يف �لغرفة.
�لغرفة؟ ر�ئحة  على  نالحظ  •  ماذ� 

�لغرفة(؟ )د�خل  �لر�ئحة  و�شلتها  م�شافة  �أبعد  •  ما 
�لبعد؟ هذ�  رغم  �لعطر  بر�ئحة  �إح�شا�شنا  يعني  •  ماذ� 

....................... مفتوحة؟  �لعطر  علبة  تركت  لو  يحدث  �أن  نتوّقع  •  ماذ� 

�لغاز .............................................. جزيئات   : �لنتيجة  •  ن�شّجل 
هل جزيئات �ل�صائل متحّركة �أْم �صاكنة؟

نحتاج �إىل : �إناء زجاجي �شفاف، ماء، حرب� �أو برمنجنات بوتا�شيوم.
خطو�ت �لعمل :

يهد�أ  حّتى  ونرتكه  تقريبًا.  باملاء  �لزجاجي  �لإناء  منالأ 
��شطر�بـه، ثّم بكّل هدوء ن�شع على �شطح �ملـاء نقطـة   
و�حدة من �لربمنجنات �أو �حلرب ونر�قبها لبع�س �لوقت.
1 ـ ماذ� يحدث؟  ....................................
2 ـ نر�قب ماذ� يحدث من تغري�ت �ل�شكل )3-�(. 

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

ماذ� يعني تلّون �ملاء بلون �لربمنجنات �أو �حلرب بعد م�شّي بع�س �لوقت ؟ .............. 
.......................................................................................

لقد الحظ عامل النبات اإلنجليزي براون احلبيبات العالقة يف املاء وهي هتتّز بشكٍل متواصل، 
فاعتنى بتلك املالحظة، حيث أخذ يراقب ما حيدث بدّقة، ثّم استخدم جمموعة أخرى من املواد 

ح���رك���ة اجل�زيئ��ات

ن�ساط عملي

ن�ساط عملي

شكل )3-8( حركة جزيئات السائل
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املختلفة وجّرب عليها نتائجه حتى وصل إىل التعميم التايل :  
جزيئات �ملو�د يف حـالـة حركة م�شتمّرة، وت�شّمى باحلركة �جلزيئّية.
لقد ُأطلق عىل حركة اجلزيئات اسم �حلركة �لرب�ونية نسبًة إليه.

�أي�شًا؟ �ل�شلبة  �ملادة  جزيئات  تتحّرك  • هل 
لقد استطاع العلامء رصد حركة اجلزيئات والذّرات يف املاّدة الصلبة باستخدام أجهزة خاصة 
ال تتوّفر يف املدرسة، و وصلوا إىل أن جزيئات املاّدة الصلبة تتحرك لكن دون أْن تنتقل؛ بل هتتز 

يف أماكنها فقط اهتزازًا يستحيل مالحظته بالعني املجّردة، الشكل )9-3(.
أّما احلالة السائلة فحركتها انزالقية حمدودة، والغازّية حركتها انتقالية واسعة املدى نسبيًا. 

كام يف الشكل )10-3(.

�لتو�زن �حلركي للجزيئات
تظّل اجلزيئات حمافظة عىل حركتها بنفس الرسعة، وتو�شف حينئٍذ باأّنها يف حالة تو�زن حركي. ما مل جترب 

شكل )3-9( جزيئات املادة الصلبة هتتز يف 
أماكنها

شكل )3 10-( جزيئات املادة السائلة تنتقل داخل 
السائل

عىل تغيري حركتها.
ما الذي جيرب اجلزيئات عىل تغيري حالتها احلركّية ؟

 سنكتفي ببحث عامل رئييس هو احلرارة.
• فام أثر احلرارة عىل حركة اجلزيئات؟
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�أثر �لحر�رة في حركة �لجزيئات
نستطيع أْن ندرس أثر احلرارة يف حركة اجلزيئات بإجراء النشاط التايل :

نحتاج �إىل : كاأ�س ت�شخني، موقد، ن�شارة خ�شب �أو 
بر�دة طبا�شري ملّونة، ماء، حامل �شبكة.

خطو�ت �لعمل :
n  منالأ �لكاأ�س باملاء �إىل ثلثيه تقريبًا، ثّم ن�شع بع�س 

ن�شارة �خل�شب عليه.
n  نر�قب حركة دقائق �خل�شب لبع�س �لوقت.

متحركة؟ �أم  �شاكنة  هي  •  هل 
�شكل  �ملاء  ن�شخن  �ملوقد،  على  �لكاأ�س  ن�شع    n
)3-11( ونر�قب �لكاأ�س بدّقة �أثناء �لت�شخني.

�لت�شخني؟ �أثناء  �لن�شارة  دقائق  حركة  �شاهدنا  •  هل 
............................ تقل؟  �أم  �لت�شخني  مع  حركتها  �شرعة  تزد�د  •  وهل 

هذ�؟ نف�شر  •  كيف 
لقد ف�شر �لعلماء تلك �لنتيجة كالتايل :

تتحّرك دقائق �لن�شارة ب�شبب حركة جزيئات �ملاء و ��شطد�مها بها. وكّلما ز�دت درجة حر�رة 
�ملاء ز�دت معها �شرعة جزيئاته؛ لأّننا بالت�شخني نك�شبها طاقة �أكرب )�أي قدرة �أكرب على �حلركة(؛ 

فتزد�د �لت�شادمات وت�شتّد، فتتاأّثر دقائق �لن�شارة تبعًا لذلك، وتزيد �شرعتها.

�أثر �لحر�رة في حالة �لماّدة 
عند تسخني قطعة من الثلج فإهنا تنصهر.

حركة  يف  احلرارة  ألثر  دراستك  ضوء  يف  تسخينها  نتيجة  الثلج  قطعة  انصهار  تفسري  ما 
اجلزيئات؟

نسّجل التفسري ........................................................................................... 

ن�ساط عملي

شكل )3 11-( حركة نشارة اخلشب
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نقارن �لإحـابـة :    
إّن تسخني قطعة الثلج يعني إعطاءها مزيدًا من الطاقة مما يزيد من حركة جزيئاهتا، فتبتعد عن بعضها 
البعض، وبالتايل تضعف قّوة متاسكها حتى تصل إىل حّد تنزلق فيه اجلزئيات عىل بعضها  فتتحّول إىل 

سائل.
هل ن�شتطيع �لآن تف�شري حدوث �لتبّخر نتيجة ت�شخني �ل�شائل ؟

 نستفيد من هذه األسئلة لنجيب :
• قّوة التامسك بني جزيئات السائل هي : .......................................................

• قّوة التامسك بني جزيئات الغاز هي : ................................................................
• ما أثر احلرارة يف حركة اجلزيئات؟  ............................................................

• ما أثر احلرارة يف قّوة متاسك اجلزيئات؟ ......................................................  

�أثر �حلر�رة على �لغاز�ت
نحتاج �إىل : قارورة، بالون مّطاطي رقيق، حو�س به ماء �شاخن، وحو�س 

�آخر به ماء بارد.
خطو�ت �لعمل :

n  نربط �لبالون باإحكام على فم �لقارورة، ونحاول �أن 
يكون غري منفوخ مطلقًا، �ل�شكل )12-3(  .

n  ن�شع �لقارورة يف �ملاء �ل�شاخن حّتى ي�شخن �لهو�ء 
�لذي بد�خلها.

  .)13-3( �ل�شكل  للبالون؟  حدث  •  ماذ� 
�لهو�ء  جزيئات  حركة  يف  �حلـــر�رة  ــر  �أث ما    •

�ملحبو�س؟
للبالون  حدث  ما  تف�شري  •  نحاول 

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

شكل )3 12-( البالون قبل التسخني

ن�ساط عملي

شكل )-3 13( البالون بعد التسخني
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معًا؛  و�لبالون  للزجاجة  �لد�خلي  باجلد�ر  �جلزيئية  حركتها  نتيجة  �لهو�ء  جزيئات  ت�شطدم 
فتوّلد �شغطًا عليهما، لكّن هذ� �ل�شغط غري كاٍف لتكّور �لبالون، وعند ت�شخني �لهو�ء تزد�د حركة 

جزيئات �لهو�ء في�شتد ��شطد�مها باجلد�ر فيتكّور �لبالون.
ماذ� نتوّقع �أن يحدث للبالون لو ��شتمر ت�شخينه؟   

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

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

n  ننقل �لقارورة �إىل حو�س �ملاء �لبارد. ثّم نرتكها قلياًل.
.)1�-3( �ل�شكل  للبالون  حدث  ما  • ن�شف 

• نحاول تفسري ما حدث ......................................... 
...................................................................    

  نستطيع أن نتوّقع ما حيدث إلسطوانة الغاز، وكذلك العلب املعدنّية املغلقة عند تعريضها 
للحرارة الشديدة. نحاول ونسجل حماولتنا هنا :

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

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

شكل )3 14-( البالون بعد التربيد

مهارة عملية

�سوؤال للتفكير

جيب عدم تعريض عبوة الروائح )البّخاخ املعديّن( للحرارة الشديدة
ولو بعد نفاد ماّدهتا؟ ملاذا؟
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مّم يتاأّلف جزيء �ل�صكر؟
لالإجابة عن هذ� �ل�شوؤ�ل جنري �لن�شاط �لتايل :

قطعة  نظيف،  موقد، كوب زجاجي  �ل�شّكر،  بع�س  �ختبار،  �أنبوب   : �إىل  نحتاج 
قما�س، ما�شك.

خطو�ت �لعمل :
�س �أنبوب �لختبار للموقد وجنعل �لنار هادئة. n  ن�شع �ل�شّكر يف �أنبوب �لختبار، ثّم ُنعرِّ
............................................................................. نالحظ؟  • ماذ� 

n  عندما يبد�أ �ل�شكر يف �لن�شهار، ويبد�أ ت�شاعد �لدخان، جنّفف �لكوب من �لد�خل، 
ثّم من�شكه بو��شطة قطعة قما�س وننّك�شه فوق �أنبوب �لختبار، �ل�شكل )1�-3(.

للكوب؟  �لد�خلي  �ل�شطح  على  نالحظ  • ماذ� 
عليه؟ تكّثفت  �لتي  �ملاّدة  • ما 

�إّنها ماّدة  ..........................................
لقد تكّثف بخار �ملاء على جد�ر �لكاأ�س. 

n  ن�شتمّر بالت�شخني حتى يحرتق �ل�شّكر متامًا.
n  نطفئ �لنار، وندع �أنبوب �لختبار يربد، وبعدها 

نتفّح�س �ملاّدة �ملتبّقية فيه. 
........................        • ماذ� ت�شبه؟ ................................... لونها؟  • ما 

.....................        • هل هي رطبة �أم جاّفة؟ ....................... طعمها؟   • ما 
 ................... �ملاء؟  يف  تذوب  • هل 

�إّن �ملاّدة �لتي بقيت يف �ملخبار هي : ماّدة �لفحم )و��شمها �لعلمي �لكربون(، وتختلف يف �شفاتها 
�أنبوب  �لتي بقيت يف  �ملاّدة  �أي�شًا يف �شفاته عن  �ملت�شاعد يختلف  �ملاء  �أّن بخار  �ل�شّكر. كما  عن 

�لختبار، وهذ� يعني �أّن �ل�شّكر مرّكب من ماّدتني هما : �ملاء و �لكربون.

ت����رك���ي��ب اجل���زيء

ن�ساط عملي

شكل )-3 15( تفكك جزيئات السكر
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فبينام كان السّكر يسخن كانت جزيئاته تتفّكك،  ومع استمرار التسخني انطلقت بعض املواد املوجودة 
يف السّكر إىل اهلواء، وكّونت جزيئات من املاء، وبقي الكربون.

السكر    ح�رارة       املاء + الكربون

وإذا استطعنا تفكيك جزيء املاء، وهذا ممكن، فإّننا سنحصل أيضًا عىل ماّدتني مها :
األكسجني، وهو غاز يساعد عىل االشتعال.

واهليدروجني، وهو غاز أيضًا لكّنه رسيع االشتعال.
ويدّل ذلك عىل أّن جزيء السّكر حيتوي عىل : الكربون، واهليدروجني، 
تشبه  وال  هبا،  اخلاصة  صفاهتا  الثالث  املواد  هذه  من  ولكلٍّ  واألكسجني. 

صفات السكر.
نسمي أجزاء اجلزيء : ذّرات.

فالذّرة هي الوحدة التي يتأّلف منها جزيء املاّدة.
فجزيء واحد من املاء مثاًل يتأّلف من ذّريت هيدروجني، وذّرة واحدة من األكسجني.

وهي الذرة باليونانية )اجلزء الذي ال ينقسم( وأطلق عليها العرب اسم الذرة ويمكن تعريفها 
كام ييل :

�لذرة : أصغر جزء من العنرص وتدخل يف التفاعالت الكيميائية دون أن تنقسم.

مكّونات �لذّرة : 
استطاع العلامء بفضل اهلل بعد سلسلة من التجارب املثرية الكشف عن املكونات الرئيسة 
للذّرة، ويصعب رشح تلك التجارب يف هذه املرحلة، ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها 

هي أن الذرة تتألف من جزئني رئيسني.
�لأجـز�ء �لرئي�شية يف �لـذرة :
ننظر إىل الشكل )17-3(

تتأّلف الذّرة من جزأين رئيسني :
n  اجل��زء األّول : ن�واة ال�ذرة وهي م�رك�ز ال��ذرة، وتت�أّل�ف من نوعني من اجلسي�م�ات امل�اّدّي�ة 

املت�رابط�ة بق�وة ه�ام  : 

شكل )-3 16( جزيء املاء
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أ �� الربوتونات : ويرمز هلا بالرمز  P  ومتّثل عىل الشكل ب� :  • 
ب �� النيرتونات : ويرمز هلا بالرمز  n  ومتّثل عىل الشكل ب� :  •

n  اجلزء الثاين : اإللكرتونات ويرمز هلا بالرمز  : e  ومتّثل عىل الشكل ب� :  •
وهي جسيامت، لكّنها أصغر بكثري من النيرتونات ومن الربوتونات أيضًا، وتتحرك 

برسعة كبرية حول النواة ؛ مّما يصعب معه حتديد موقعها يف حلظة معّينة. 
)إّن رسعة اإللكرتون كبرية لدرجة يصعب معها حتديد موقعه يف حلظة معّينة(.

يطلق عىل اجلسيامت التي حتوهيا الذّرة اسم : اجلسيامت الذرية.
لقد تعرفت عىل ثالٍث من هذه اجلسيامت هي : النيرتونات، والربوتونات، واإللكرتونات.

مقارنة بني : كتل �جل�صيمات �لذرّية
لقد بذل العلامء جهدًا كبريًا يف دراسة اجلسيامت الذرّية، فكانت نتائج تلك الدراسة مثرية للعجب، 

وشاهدًا عىل ق�درة اهلل الذي أحس�ن ك�لَّ يشء خلق�ه : {
      | اآلية : 53  من سورة فصلت.

ومن أجل أن نقف عىل جانب من جوانب اإلبداع يف هذا 
الكون اجلميل، دعنا نعقد مقارنًة بني كتل تلك اجلسيامت، 
تلك  تناسب  صغي�رة  كت�ل  وح�دة  نستخ�دم  أْن  ويلزم�ن�ا 
اجلسيامت، فإذا اعتربنا كتلة الربوتون وحدًة للمقارنة تكون 
ف�وج�د  النيت�رون  كتل�ة  أّم�ا  بالطبع.   1  = الربوتون  كتلة 
أهّنا تس�اوي  أّن�ه�ا ق�ري�ب�ة ج��دًا م�ن كتل�ة الربوتون أي 

1 تق�ري��ب�ًا،   
بينام كتلة اإللكرتون = ���������������������  من كتلة الربوتون ، الشكل )18-3(.          1

1840                             
)الحظ أن كتلته صغرية جدًا مقارنة بكتلة الربوتون(

ويمكن توضيح املقارنة بني جسيامت الذرة يف اجلدول التايل :

شكل )-3 18( مقارنة بني كتلة اإللكرتون وكتلة 
الربوتون

شكل )-3 17( نموذج للذرة
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�لـنــــو�ة
)e( لإلكرتونــات�

)P( لربوتونــات�)n( لنيرتونات�
 هي جسيامت حتمل شحنة موجبة 
كتلتها تساوي واحد وحدة كتلة 

ذرية )1 و. ك. ذ.(

متعادلة  جسيامت  هي 
معادلة  كتلتها  كهربائيًا 

تقريبًا لكتلة الربوتون.

هي جسيامت حتمل شحنة سالبة كتلتها

تساوي حوايل     1    من كتلة الربوتون.
    1840                         

ي�شتخدم �لعلماء كتلة �شغرية جدً� لقيا�س كتل �لذر�ت و�جل�شيمات ويطلقون عليها :  
وحدة كتلة ذرّية ويرمزون لها بالرمز : و. ك. ذ. وهي ت�شاوي تقريبًا كتلة �لربوتون.

و�لعالقة بينها وبني �جلر�م هي �أّن :
1 و. ك. ذ  = ��.1 * 10 - �2 جم   

ولتو�شيح مدى �شاآلة مقد�ر وحدة �لكتلة �لذرّية مقارنًة بوحدة �جلر�م ت�شّور �أّنك ��شتخدمت 
ميز�نًا ذ� كّفتني، فو�شعت يف �لكّفة �لأوىل 1 جر�م ، عندها يلزمك �أْن ت�شع يف �لكّفة �لأخرى عددً� 

كبريً�  ي�شاوي � �إىل ميينها 23�شفرً� من �لربوتونات لتتو�زن �لكّفتان!! 
وبالطبع ل ميكنك �أْن تقوم مبثل ذلك �لإجر�ء. ملاذ�؟ ...............................................

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

  و�إمّنا ُذكر  ذلك ملجّرد معرفة تلك �لوحدة فقط.

معـارف اإ�سافية
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1 ـ ن�شع �إ�شارة )( �أمام �لعبار�ت �ل�شحيحة، و�إ�شارة )( �أمام �لعبار�ت �خلاطئة فيما يلي : 
�أ    ـ  تتاألف �ملادة من جزيئات �شغرية يحتفظ كلٌّ منها بخ�شائ�س �ملادة. 

ب ـ �مل�شافات �جلزيئية كبرية يف �جلو�مد و�شغرية يف �لغاز�ت. 
 ج ـ كلما ز�دت �حلر�رة ز�دت حركة �جلزيئات.

 د ـ جزيئات �ملادة يف حالة حركة م�شتمرة. 
هـ ـ عند �إذ�بة قليل من �مللح يف �ملاء ل يزيد حجم �ملاء. 

و   ـ  عند �إذ�بة �مللح يف �ملاء يختفي �مللح كليًا، ول يبقى �أي دليل على وجوده. 

2ـ كيف نعرف ما �إذ� كانت �أ�شطو�نة �لغاز �مل�شتعملة يف �لبيوت غري مقفلة باإحكام ؟ 

3ـ  ن�شع قليال ًمن �لعطر على �شريحة زجاجية، ثم نرتكها لب�شع دقائق. هل تنت�شر ر�ئحة �لعطر 
د�خل �لغرفة؟ هل يبقى �لعطر على �ل�شريحة؟  كيف نف�شر ما حدث ؟ 

� ـ �إذ� �أ�شفنا بتاأن قلياًل من ملح �لطعام �إىل كاأ�س مملوءة كليًا باملاء جند �لكاأ�س ل يطفح. و�إذ� 
تابعنا �إ�شافة �مللح ن�شل �إىل حلظة يطفح فيها �لكاأ�س. كيف نف�شر ذلك؟

� ـ نعلل ما يلي :
�أ   ـ قدرة �لغاز على �لنت�شار.

ب ـ عند �إذ�بة قليل من �ل�شكر يف �ملاء ل يزيد حجم �ملاء.

� ـ كيف تتاأثر �مل�شافات بني �جلزيئات نتيجة حتول �ملادة من �شائل �إىل غاز؟

� ـ عند نفخ كرة قدم، ماذ� ندخل فيها؟ هل كانت قباًل فارغة؟ كيف ي�شبح �شكل �ملادة �لتي 
مت �إدخالها د�خل �لكرة؟

أس��ئ��ل�����ة
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� ـ �أكتب �مل�شطلح �لعلمي �ملنا�شب �أمام �لعبار�ت �لتالية :

�مل�شطـلــح�لعبـــــار�ت
أ �� أصغر جزء من العنرص يدخل يف التفاعالت الكيميائية دون أن ينقسم.

ب �� جسيامت حتمل شحنة سالبة تتحرك برسعة هائلة حول النواة.

ج �� جسيامت حتمل شحنة موجبة كتلتها تساوي 1و. ك. ذ.

د �� جسيامت متعادلة كهربائيًا.



الفصل الرابع
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الكت��ل��ة والكث��اف��ة
عندما نضع مسامرًا صغريًا مصنوعًا من ماّدة احلديد يف املاء فإّنه يسقط نحو القاع، بينام يظل املكّعب 

الكبري من اخلشب طافيًا عىل سطح املاء !! حّقًا إّنه أمر حمرّي ومثري للعجب!
بعد دراستنا هلذا الفصل نستطيع اإلجابة عن هذا السؤال، ويتوّقع منا  أن نستفيد من بعض املعارف 

ونتدرب عىل بعض املهارات التي منها أْن نكون قادرين عىل أن :

n  نعّرف �لكتلة.

n  ن�شتخدم �لوحد�ت �ملنا�شبة يف و�شف كتل �لأج�شام.

n  نعّرف �لكثافة.

n  نطّبق �لعالقة �لريا�شّية حل�شاب �لكثافة ب�شورة �شحيحة.

n  نقي�س عمليًا كثافة ج�شم �شلب.

n  ن�شتخدم جدول �لكثافة يف حّل �مل�شائل.

n  نف�شر بع�س �لظو�هر�لطبيعية �ملتعلقة بكثافة �لأج�شام.
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هل نتذّكر تعريف املاّدة؟ حسنًا لنكتبه : .......................................

لقد عرفنا أيضًا أّن املاّدة مؤّلفة من : ...........................................
ولقد عرفنا  أيضًا أّن حجم اجلسم يعني : مقدار احلّيز الذي يشغله يف الفضاء.

لكّننا مل نتعّرف بعد عىل مفهوم الكتلة.
فما �ملق�شود بـ : كتلة �جل�شم؟

سنحاول الوصول إىل إجابة عن هذا السؤال.
عند مقارنة صنجتني، األوىل من فئة  1 كجم، والثانية من فئة 2 كجم نجد أّن :

حجم الصنجة الثانية = ............  حجم الصنجة األوىل
كتلة الصنجة األوىل = 1 كجم.

كتلة الصنجة الثانية = 2 كجم، الشكل )1-4(.
• ما العالقة بني عدد الذرات يف كلٍّ منهام؟

عدد الذرات يف الصنجة الثانية = ....................... عدد الذرات يف الصنجة األوىل )تقريبًا(
عندما نقسم الصنجة األوىل إىل قسمني متساويني متامًا ، فكم تكون كتلة كلٍّ منهام؟ .............. 
كتلة القسم األول = ....................... كجم، وكتلة القسم الثاين = ....................... كجم

ماذا حدث  لعدد الذرات؟ ...............................................
• ماذا نعمل لنحصل عىل ربع عدد ذرات الصنجة األوىل؟ .........................................

• كم تكون كتلة كلِّ قطعة منها؟ .........................................

• وماذا نعمل لنحصل عىل سدس عدد ذرات الصنجة الثانية؟ ......................................

• كم تكون كتلة كلِّ قطعة منها؟ .........................................

    أي أن كتلة اجلسم تعتمد عىل مقدار ما فيه من ذرات.
وقد عرفنا يف الدروس السابقة أّن املاّدة مؤّلفة من جزيئات وذّرات؛ إذًا  فكتلة اجلسم تعني : مقدار 

ما يف اجلسم من ماّدة.
ويف كتاب �لعلوم �شن�شتخدم �حلرف : ك  رمزً� للكتلة.

م��ا املقص�ود بمصطل�ح : الكت�ل��ة؟

شكل )1-4(

1كجم2كجم
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كتلة ج�شم تعني مقد�ر ما يف ذلك �جل�شم من مادة.

وحد�ت قيا�س �لكتلة 
لقد اتفق العلامء عىل وحدات لقياس الطول ، واملساحة ، واحلجم وغريها من الكمّيات.

واستخدموا تلك الوحدات عند وصف األشياء.
كم طول غرفة الصّف ؟ ..................................................
كم مساحة ورقة كتاب العلوم؟ .........................................

كم حجم غرفة الصّف؟ ..................................................
كام اتفقوا عىل وحدة لقياس الكتلة، حيث تقاس بوحدة أساسي�ة، هي : اجلرام.

ومن أجزائها : امليّل جرام حيث يساوي : ��������������������������  جرام.

 تدريب : مسامر كتلته 20 جرامًا، عرّب عن كتلته بوحدة امليّل جرام.  
.............................................................................
ومن مضاعفات اجلرام، الكيلوجرام، حيث يساوي : 1000 جرام.

ويستخدم الطّن يف وصف الكتل الكبرية حيث يساوي  : 1000كجم.

حتتفظ بعض الدول بوحدات معيارّية دقيقة جدًا وذلك  هبدف الرجوع إليها ملقارنة النسخ التي تصنع عىل 
غرارها . ففي فرنسا مثاًل حيتفظ مكتب الوحدات واملقاييس بأسطوانة من البالتني قطرها  
39 ملم، وارتفاعها 30 ملم أيضًا، وكتلة هذه األسطوانة هي الكيلوجرام املعياري. كذلك 
حتتفظ الواليات املّتحدة بأسطوانة من مزيج من عنرصي البالتني واإلريديوم قطرها 1.5 

بوصة وارتفاعها 1.5 بوصة أيضًا. وتعترب كتلة هذه األسطوانة
الكيلوجرام املعياري أيضًا.

الكيلوجرام  عن  نسخ  هي  التجارّية  واملحالت   املختربات  يف  نراها  التي  والصنجات 
املعياري ، لكّنها مصنوعٍة من مواّد أرخص من ماّدة الكيلوجرام املعياري.

نتذكر اأن

1
1000

معـارف اإ�سافية
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مفهوم �لكثافة :
لنعّرف �لكثافة جنري �لن�شاط �لتايل : 

�حلجم.  خمتلفة  مكّعبات  ثالثة   : �إىل  نحتاج 
�خل�شب،  من  و�لثاين  �حلديد،  من  �أحدها 
�ل�شناعي  �شفنج  )�لإ �لفّلني  من  و�لثالث 

�ل�شلب(، م�شمار �شغري من �حلديد، ميز�ن ذي كّفتني، �شنجات.
خطو�ت �لعمـل :

n  با�شـتخد�م �ليد نقـارن بني �ملكّعبـات �لثالثـة، �ل�شكل )�-2(.
................................. �أخّف؟  يبدو  • �أيها 
............................ كتلًة؟  �أكرب  يبدو  • �أيها 
حجمًا؟ ................................ �أكرب  • �أّيها 

جنيب( �أن  قبل  )لنفّكر  ؟  �شحيحة  �حلديد  من  �أخّف  �خل�شب   : عبارة  • هل  
n  لن�شتخدم �مليز�ن يف قيا�س كتلِة كّل  من هذه �ملكّعبات.

كتلة مكّعب �حلديد  = ............................

كتلة مكّعب �خل�شب = ............................
كتلة مكّعب �لفّلني  = ............................  
ون�شتخدم �مل�شطرة يف ح�شاب طول �شلع  كلٍّ منها .

طـول �شلع مكّعب �حلديد = ...................... �إذً� حجمه = ......................

طول �شلع مكّعب �خل�شب = ...................... �إذً� حجمه  = ......................

طـول �شلع مكّعب �لفـّلني =...................... �إذً� حجمه  = ......................
�إذً� : كتلة  1�شم3  من �حلديد = ......................

الك�ث��اف���ة

شكل )2-4(

ن�ساط عملي
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املختلفة، فبعضها أكرب حجاًم وبعضها أكرب كتلًة.
وعندما نريد مقارنة كتل املواد املختلفة جيب أْن نقارن بني كتل أحجام متساوية من هذه املواد.

نستعمل كتلة وحدة احلجم للمقارنة بني املواد املختلفة ونطلق عليها اسم : الكثافة.
إذًا : كثافة احلديد = كتلة 1سم3  من احلديد.  

   وكثافة اخلشب = كتلة 1سم3  من اخلشب.
   وكثافة الفلني = كتلة 1سم3  من الفّلني.

وبصورة عاّمة فإّن كثافة أّي ماّدة = كتلة 1سم3  منها.
وحتسب من العالقة الرياضّية : 

                                  �لكثافة  = �������������������������

وتقاس بوحدة  :  جم/سم3 

�أمثلة على ح�صاب �لكثافة
مثال )1( 

   جسم  كتلته  400جم ، وحجمه  20سم3. احسب كثافة ماّدته.
احلّل :  الكتلة )ك (= 400جرام.                        احلجم ) ح(=  20سم3  

            نطّبق العالقة الرياضّية  مبارشًة.

وكتلة  1�شم3  من �خل�شب = ......................
وكتلة  1�شم3 من �لفّلني    = ......................

n  لن�شع �مل�شمار �ل�شغري يف كّفة �مليز�ن، ون�شع يف �لكّفة �لأخرى مكّعب �خل�شب. ماذ� نالحظ؟ 
واآلن : هل عبارة )اخلشب أخّف من 

احلديد( صحيحة؟ الشكل )3-4(. 

....................................
لعّلنا أدركنا صعوبة املقارنة بني املواد 

�لكتلة
�حلجـم

شكل )-4 3(
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كثـافة مادّة �جل�شم  = ��������������������������������  = ���������� =  20  جم/�شم3

مثال )2(
قطعة خشبّية عىل شكل متوازي مستطيالت طوهلا 10 سم، عرضها 6سم، وارتفاعها 4سم.

احسب مقدار كثافة هذا النوع من اخلشب إذا كانت كتلة القطعة 180جرامًا؟
احل�ل : حجم القطعة = 10 * 6 * 4 = 240سم3  

كتلة 1سم3   من اخلشب  =  180 ÷ 240 = 0.75 جم.
إذًا  كثافة هذا النوع من اخلشب هي 0.75 جم/سم3 .

الحظ : الكثافة = الكتلة ÷  احلجم 

مثال )3( 
قطعة من احلديد حجمها 100 سم3. فام مقدار كتلتها إذا كانت  كثافة احلديد 7.90 جم/سم3؟

احلل : حيث إّن كثافة احلديد 7.90 جم/سم3 فإن ذلك يعني أّن كتلة 1 سم3 منه تساوي 7.90 
جم.

وعليه فإّن كتلة 100 سم3  = 100 * 7.90 = 790 جم.

مهارة ريا�صّية :
لنتاأّمل عالقة �لكثافة  : �لكثافة =  ��������������                       

   يمكنك كتابتها عىل الصورة : الكتلة = الكثافة * احلجم  

لنالحظ �أّن : �لكثافة * )          (  =   ��������������������                   �لكتلة = �لكثافة * �حلجم 
كام يمكنك كتابتها عىل الصورة التالية أيضًا :

�حلجم = �������������

 لنالحظ �أّن : �لكثافة        =�����������                 �حلجم = �������������� 

�لكتـلـــة  )ك(
�حلجـــم  )ح(

�00 جم
20 �شم3

�لكتلة
�حلجم

�لكتلة
�حلجم

�لكتلـة
�لكثافـة

�لكتلـة
�لكثافـة

�لكتلة
�حلجم
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كام يمكننا وضعها يف مثّلث االختصار التايل :

ما علينا إال أن نسّجل الكمّية املطلوبة وأمامها عالمة = 
ثّم نغّطي بأصبعنا الكمّية املطلوبة عىل الرسم، فيظهر لنا باقي العالقة :

مثال : إذا أردنا كتابة عالقة الكتلة  فنكتب :  الكتلة =
ثّم نغّطي عىل الرسم  كلمة الكتلة فيظهر لنا باقي العالقة

عىل الرسم وهو كام نرى : الكثافة * احلجم
إذًا: الكتلة = الكثافة * احلجم.

مثال اآخر : إذا أردنا كتابة عالقة احلجم  فنكتب :  احلجم = 
ثّم ننظر إىل الرسم .

ما الذي بقي بعد تغطية كلمة احلجم
لقد بقي : .................................

نحاول أْن نكتب عالقة الكثافة  باخلطوات نفسها.
ماذا  نكتب ؟  ................................

ماذا نغّطي؟  .................................  إذْن : الكثافة = .................................

قيا�س كثافة �لأج�صام عمليًا
نحتاج �إىل : مكّعب �شغري من �حلديد، حجر، مفتاح، مكّعب �شغري من �خل�شب، خمبار مدّرج، 

ميز�ن، ماء.
خطو�ت �لعمل :

لن�شّنف �لأج�شام يف جمموعتني، جمموعة �لأج�شام منتظمة �ل�شكل  وجمموعة �لأج�شام 
غري منتظمة �ل�شكل. ثم نح�شب كثافة كلٍّ منها.
�أّوًل :  قيا�س كثافة �لأج�شام منتظمة �ل�شكل.

1 ـ  ميكننا ح�شاب حجمها بطريقة ريا�شّية. 

�لكتلـة
�لكثافة * �حلجم

�لكتلـة
�لكثافة * �حلجم

�لكتلـة
�لكثافة * �حلجم

ن�ساط عملي
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2 ـ  كما ميكننا قيا�س كتلتها با�شتخد�م �مليز�ن.
ثانيًا : قيا�س كثافة �لأج�شام غري منتظمة �ل�شكل.

1 ـ  يتّم قيا�س حجمها بطريقة �لإز�حة كما مّر معنا يف �لف�شل �ل�شابق.
2 ـ كما ميكننا قيا�س كتلتها با�شتخد�م �مليز�ن.

و�لآن : لنـمالأ �جلدول �لتايل :

�لكثــافــةكتلتـــهحجمــــه�جل�شــم
مكعب �حلديد

�حلجــر
�ملفتــاح

مكعب �خل�شب

كيف نقيس كثافة سائٍل )ماء أو زيت مثاًل( يف املخترب؟
لنحّدد املشكلة، ونسّجل فكرة احلّل، ونكتب اخلطوات املطلوبة، ونقرتح جدواًل نرصد فيه نتائجنا 

مع مناقشة تلك النتائج.

جد�ول كثافة �ملو�د  
عمد العلامء والباحثون إىل قياس كثافة كثري من املواد املعروفة، وكّونوا جداول دّونوا فيها نتائجهم، 

وكان خدمًة للعلم ، وتيسريًا عىل طالبه.
يف اجلدول التايل بيان لكثافة بعض املواد :

م�سكلة حتتاج اإىل حل
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تـدريــب
ما حجم قطعة كتلتها 1350 كجم من ماّدة األملنيوم؟

�حلــّل : 
بالنظر إىل اجلدول نجد أّن : كثافة األملنيوم = 2.70 جم/سم3.

وعالقة حساب احلجم هي: احلجم = الكتلة ÷ الكثافة.
لكن وحدة قياس الكثافة هي : جم/سم3 ، بينام وحدة قياس الكتلة هنا هي كجم ، وجيب قبل التعويض 

عنهام يف العالقة توحيدمها ، لذا جيب حتويل وحدة الكتلة من كجم إىل جرام.
نتذّكر 1كجم = 1000 جم.

إذن : ك = 1350 كجم =           جرام.
وعليه فإّن :

حجم قطعة األملنيوم = ..................... ÷ ..................... = .....................
)جيب كتابة الوحدات يف الناتج النهائي(

الكثافة جم/امل��ادة
سم3

الكثافة جم/امل��ادة
سم3

الكثافة جم/امل��ادة
سم3

0.5 �� 1.0اخلشب ٭7.9احلديد21.4البالتني

0.68 �� النفط2.7األملنيوم19.3الذه�ب
0.72

0.24الفّلني2.5الزجاج 13.6الزئبق

0.00129اهلواء ٭٭1.025ماء البحر11.4الرصاص

0.00009اهليدروجني1.0امل��اء10.5الفّضة

0.92الثل�ج8.9النحاس

٭ توجد أنواع خمتلفة من األخشاب بينها اختالف يف الكثافة. 
٭٭ سّجلت كثافة اهلواء وكثافة اهليدروجني يف درجة صفر مئوّية، وعند سطح البحر.
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مو�د تطفو ومو�د تنغمر:

�إىل : حو�س به ماء، مفتاح من �حلديد، قطعة خ�شب، قطعة من �لفلني،  نحتاج 
مكعب من �لثلج، قليل من زيت �ل�شيار�ت.

خطو�ت �لعمل :
n   ن�شع �ملفتاح يف �ملاء. ماذ� ن�شاهد؟ ............................................. 

n   ن�شع قطعة �خل�شب يف �ملاء. ماذ� ن�شاهد؟  ......................................

n   ن�شع قطعة �لفلني يف �ملاء. ماذ� ن�شاهد؟  ......................................

n   ثم ن�شع مكعب �لثلج يف �ملاء. ماذ� ن�شاهد؟  ...................................

n   ثم ن�شع قطر�ت من زيت �ل�شيار�ت يف �ملاء. ماذ� ن�شاهد؟

لنرجع �إلى �لجدول، ونقارن بين كثافة �لماء، وكثافة كلٍّ من تلك �لمو�د.
�ملاء؟ �شطح  على  تطفو�  �لتي  �ملو�د  متتاز  • ِبَ 

�ملاء؟  يف  كليًا  تنغمر  �لتي  �ملو�د  متتاز  • وِبَ 
يف  تنغمر  �لتي  ولالأج�شام  تطفو،  �لتي  لالأج�شام  قاعدة  و�شع  يـمكننا  هل   •

�ملاء؟
لنحاول هنا : ......................................................................

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

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

 �حلديد يطفو
نحتاج إىل سلك معدين، دّبوس، كأس ماء.

نثني السلك ليأخذ شكل إصبعني يمكن أن يستقّر عليهام 
الدبوس يف وضع أفقي، ثم نضع الدبوس، وننزله برفق 
يف املاء، برشط أن يالمس سطح املاء، وهو مواٍز له متامًا، 

الشكل )4-4(.
إذا نجحنا يف ذلك فسنرى أن الدبوس يستقر عىل سطح املاء. جيب أن ال نشك يف قاعدتنا 

ن�ساط م�سلي

ن�ساط عملي

شكل )4-4(
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السابقة، ولكن نبحث عن تعليل علمي ملا شاهدنا.
1 ـ �أمالأ �لفر�غ مبا ينا�شب.

 �أ  ـ كتلة �جل�شم تعني : مقد�ر ما يحتويه ذلك �جل�شم من : ............................. 
ب ـ �لوحدة �ملنا�شبة لقيا�س كتلة حمولة �ل�شاحنات هي : ..............................
ج ـ  تطفو بع�س �أنو�ع �خل�شب على �شطح �ملاء لأن : ......................................

2 ـ �شع عالمة )( �أمام �لعبارة �ل�شحيحة، وعالمة )( �أمام �لعبارة �خلاطئة.
) .................. (  �أ  ـ عندما يتغرّي موقع �جل�شم ؛ فاإّن كتلة �جل�شم تظّل ثابتة.  
) .................. ( ب ـ ل يـمكن قيا�س كثافة �لغاز عملّيًا.    
) .................. ( ج ـ  بع�س �ملو�د لي�س لها كثافة.     

3 ـ عّلل ملا يلي :
 �أ  ـ ل ي�شتخدم �ملاء يف �إطفاء حر�ئق �لبرتول.

ب ـ  ي�شتخدم �لأملنيوم يف �شناعة ج�شم �لطائرة. 
ج ـ �ل�شباحة يف ماء �لبحر حتتاج �إىل بذل جهٍد ع�شلي �أقل من �جلهد �ملبذول يف �ل�شباحة 

يف �ملاء �لعذب.

� ـ  �خرت  �لإجابة �ل�شحيحة
�أ ـ  �أّي خ�شائ�س �جل�شم �ل�شلب �لتالية يـمكن تعيينها با�شتخد�م �ملخبار �ملدّرج مبا�شرًة؟

2 ـ �لكتلة. 1 ـ  �لكثافة.    
� ـ �لطول. 3 ـ �حلجم.     

ب ـ كثافة �ملاّدة تعني :
1 ـ كتلة �ملاّدة.      2 ـ حجم �ملاّدة.

أس��ئ��ل�����ة
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3 ـ كتلة  1�شم3 من �ملاّدة .     � ـ حجم 1جم من �ملاّدة.
ج ـ مكّعب كتلته �.�1جر�م، وحجمه 2�شم3؟  من �ملحتمل �أن يكون م�شنوعًا من :

1ـ  �لنحا�س.       2 ـ �حلديد. 
3 ـ �لأملنيوم.       � ـ �خل�شب.

�لتايل مت�شاوية يف �لكتلة ، فلنـرّتبها ت�شاعدّيًا  باأّن �ملكّعبات �لتي يف �ل�شكل  �إذ� علمنا  ـ   �
بح�شب كثافتها.

اأ
جب



الوحدة الثانيةالوحدة الثانية

التَغرّيُ ِمْن ُسنن اهللِ ف�ي الطبيعةالتَغرّيُ ِمْن ُسنن اهللِ ف�ي الطبيعة

|                   }

                  سورة احلج
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الت�غ�ي���رات الفي�زي��ائ�يّ��ة
�لفيزياء : كلمة تعني �لطبيعة، وكّل ما حولك من �لأ�شياء �ملح�شو�شة مكّوناٌت لتلك �لطبيعة 

�جلميلة. ثّم ��شتخدمت تلك �لكلمة لتّدل على معنًى خا�س يختلف عن �ملعنى �لعاّم �لذي �شبق.

ويف هذ� �لف�شل نتعّرف على �لتغري�ت �لفيزيائّية، ون�شتطيع �أْن ندرك مفهوم تلك �لكلمة من 
خالل در��شتنا له.

ويتوّقع يف نهاية  �لف�شل �أن ن�شتفيد من بع�س �ملعارف ونتدرب على بع�س �ملهار�ت �لتي منها 
�أْن نكون قادرين على �أْن :

ف �لتغرّي �لفيزيائي. n   نعرِّ

n   نقي�س درجة �حلر�رة با�شتخد�م �لرتمومرت �لزئبقي.

n   نحدد درجة حر�رة �ن�شهار �لثلج عمليًا.

n   نحدد درجة حر�رة غليان �ملاء عمليًا.

n   نف�ّشر بع�س �لظو�هر �ملتعلقة بالتمدد مثل: تك�شر �لبالط يف �ل�شاحات �لكبرية.

د مر�حل دورة �ملاء يف �لطبيعة. n   نعدِّ

n   نعرّب باأ�شلوبنا �خلا�س عن �أهمية دورة �ملاء يف �لطبيعة.
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نحتاج يف هذا الفصل إىل أن نستخدم ميزان حرارة زئبقيًا ذا تدريج واسع.
لذا فإننا سنعرض يف البداية إىل خربة عملية هي :

��صتخد�م مقيا�س �لحر�رة �لزئبقي في قيا�س حر�رة �صائل.
كيف تقي�س درجة حر�رة �شائل با�شتخد�م ميز�ن حر�رة زئبقي؟

1 - ننظر يف داخل املقياس، ونتأّكد من أّن عمود الزئبق داخل األنبوب مّتصل، واليوجد 
أّي فراٍغ أو تقّطع عىل طوله. 

2 - للتخّلص من التقّطع يف عمود الزئبق نمسك امليزان من طرفه األعىل، ثّم هنّزه بقّوة 
وحذر حتى يزول التقطع.

3 - نغمر املستودع املعدين )املوجود يف الطرف السفيل للميزان( متامًا يف السائل.
4 - مع وجود قطع صلبة يف السائل -ثلج مثاًل- فالبّد من حتريك السائل وخلطه قبل 
ساق  وهي   ( التحريك  ساق  باستخدام  ذلك  ويتّم  مبارشًة،  احلرارة  درجة  أخذ 
زجاجّية صّممت هلذا الغرض(، كام يمكننا -عند احلاجة فقط- أْن نستخدم ميزان 
احلرارة نفسه يف التحريك ويتوّجب ذلك حذرًا شديدًا  حّتى ال يرتطم جسم امليزان 

بأّي جسم قاٍس.
5 -  عند أخذ قراءة امليزان جيب أْن يكون امليزان قد أخذ وضعًا عموديًاً، فال يصّح أْن 

يكون مائاًل ،كام جيب أْن يكون خّط نظر العني عموديًا عىل خط الزئبق.

6  - ال نجعل جسم امليزان يالمس جدار اإلناء أثناء عملّية التسخني مطلقًا.
         )يمكننا استخدام حامل هلذا الغرض(.

نحتاج �إىل : ماء، مكعبات �شغرية من �لثلج، كاأ�س، ميز�ن حر�رة مئوي.
خطو�ت �لعمل :

�أوًل : ن�شكب قلياًل من �ملاء يف �لكاأ�س )�إىل منت�شفه تقريبًا(.
n   نهيئ ميز�ن �حلر�رة.

n   نقي�س درجة حر�رة �ملاء باتباع �لإر�شاد�ت �ل�شابقة.

n   نكرر �خلطوة �ل�شابقة، وناأخذ ثالث قر�ء�ت ثم ن�شّجل نتائجنا.

مهارة عملية

ن�ساط عملي
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�لقـــر�ءة �لأوىل : ................. ºم        �لقر�ءة �لثانية : ................ ºم
�لقـر�ءة �لثالثـة : ................ ºم

n   ما �لفرق بني �أ�شغر قر�ءة و�أكرب قر�ءة :................ ºم

ثــانـيــًا :
n   نلق مكّعبًا من �لثلج يف �لكاأ�س. ثم نقي�س درجة �حلر�رة باتباع �لإر�شاد�ت.

n   ن�شّجل ثالث قر�ء�ت.

�لقـــر�ءة �لأوىل : ................. ºم        �لقر�ءة �لثانية : ................ ºم
�لقـر�ءة �لثالثـة : ................ ºم

n   ما �لفرق بني �أ�شغر قر�ءة و�أكرب قر�ءة :................ ºم

نقارن بني هذ� �لفرق وبني �لفرق يف �أوًل :
....................................................................................................

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

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

من �أجل تو�شيح مفهوم �لتغري�ت �لفيزيائّية وحتديده حتديدً� و��شحًا، نقوم باإجر�ء �لأن�شطة �لتالية :  
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�لن�صهـــار
نحتاج �إىل :  مكّعبات من �لثلج �لنظيف، كاأ�شني مت�شابهني، ميز�ن حر�رة مئوي 

)عدد �ثنني(، حو�س زجاجي به ماء �شاخن.
خطو�ت �لعمل :

n   نتفّح�س ملم�س �جلليد و�شـالبته، ونتذّوق طعمـه،

   لن�شّجل نتائجنا : .................................... 
n   نق�شم مكعبات �لثلج �إىل جمموعتني مت�شاويتني تقريبًا، 

ون�شع �إحدى هاتني �ملجموعتني يف كاأ�س و�ملجموعة �لثانية 
يف �لكاأ�س �لآخر، �ل�شكل )� ـ 1(. 

n   نعطي �لكاأ�س �لأّول �لرقم : 1

n   نعطي �لكاأ�س �لثاين �لرقم : 2

n   ثّم نرتك �لكاأ�شني متجاورين لعّدة دقائق. نتفّح�س كال 

�لكاأ�شني ون�شّجل نتائجنا :
................................................ ؟   للثلج  حدث  • ماذ� 

n   نقي�س درجة �حلر�رة يف كل منهما ون�شجلها.

درجة �حلر�رة يف �لكاأ�س �لأول : ........................................

 درجة �حلر�رة يف �لكاأ�س �لثاين : .......................................
n   نتذوق طعم �ل�شائل �ملتكون يف قاع كل من �لوعائني.

......................... �جلليد؟  طعم  عن  �ل�شائل  طعم  يختلف  • هل 
نطلق على حتّول �لثلج �إىل ماء م�شطلح : �لن�شهار.

ونعني به : حتّول �ملاّدة من حالتها �جلامدة �إىل �حلالة �ل�شائلة.

م�ا املقص�ود بالت�غ�ي��رات الفي�زي�ائ�ّي��ة؟

ن�ساط عملي

شكل )5 1-(
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لكن ما �لعامل �لذي �أّدى �إىل �ن�شهار �لثلج؟  .........................
........................................................................

n   نتاأّكد من �شّحة �إجابتنا باإجر�ء �خلطوة �لتالية :

n   نرتك �لكاأ�س رقم )1( يف مكانه، ون�شع �لآخر يف حو�س �ملاء �ل�شاخن، 

�أو ن�شخنه مع مبا�شرة با�شتخد�م موقد بن�شن، �أو �أي م�شدر حر�رة �آخر 
�ل�شكل )� ـ 2(، ثّم نرتكهما لعّدة دقائق.

n   ن�شتخدم ميز�ن �حلر�رة يف حتديد درجة حر�رة �ل�شائل يف كلٍّ منهما. 

n   نحّرك حمتويات �لكاأ�س مبا�شرة قبل قر�َءِة درجة �حلر�رة �لتي يظهرها �مليز�ن.

منهما. كلٍّ  يف  �حلر�رة  درجة  مقد�ر  • ما 
n   نقارن بني �شرعة �ن�شهار �لثلج يف كال �لكاأ�شني :

�ن�شهار �لثلج يف �لكاأ�س رقم ) ........ ( �أ�شرع من �ن�شهار �لثلج يف �لكاأ�س رقم ) ........ (
n   نحاول تعليل ما �شاهدنا؟ ................................................................

n   نتاأّكد من �شّحة تعليلنا :

يعود �شبب �ن�شهار �لثلج �إىل عامل طبيعي وهو : �حلر�رة �لتي تنتقل �إليه من �لو�شط �لذي يحيط به.
........................................................ )1(؟    : رقم  بالكاأ�س  يحيط  • مـاذ�  
........................................................ )2(؟    : رقم  بالكاأ�س  يحيط  • وماذ� 

فكّلما كان �لو�شط �ملحيط بالكاأ�س �أ�شّد �شخونة؛ كانت كمّية �حلر�رة �ملنتقلة �أكرب. فين�شهر �لثلج �أ�شرع.
�أي�شًا : كّلما طال زمن تعّر�س �لكاأ�س لهذ� �لو�شط كانت كمّية �حلر�رة �ملنتقلة �إليه �أكرب؛ فكانت 

كمّية �لثلج �ملن�شهرة �أكرب.
• و�لآن : ماذ� نالحظ على درجة �حلر�رة يف كل من �لكاأ�شني؟

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

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

شكل )2-5(
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• ما الرس يف ثبات درجة احلرارة أثناء انصهار اجلليد عىل الرغم من انتقال احلرارة إليه؟
سنجد إجابة وافية عن هذا السؤال يف الفصول القادمة، أّما اآلن فيكفي أْن نعلم بأّن احلرارة التي يمتّصها 

الثلج يستهلكها يف انصهاره ، لذا فإّن  درجة احلرارة تبقى ثابتًة حّتى ينصهر الثلج متامًا.
إذًا!  ما توّقعنا بعد اكتامل انصهار الثلج : هل تبقى درجة احلرارة ثابتة ؟ ...............................

بع�س  متامًا ، ونرتكه  �لثلج  ين�شهر  رقم 2 حّتى  �لوعاء  ونتابع مالحظة  �إجابتنا عمليًا  نتاأّكد من 
�لوقت،ثّم نقي�س درجة حر�رته، ون�شّجل �لنتيجة :

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

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

نالحظ أْن التغرّي الذي طرأ عىل املاء عند انصهاره، إّنام هو تغرّي يف حالة املاّدة )مظهر املاّدة فقط( ومل يطرأ 
أّي تغرّي عىل نوع املادة.

بخواصه  حمتفظًا  املاء  ويظّل  السائلة،  احلالة  إىل  اجلامدة  احلالة  من  املاء  يتحول  الثلج  انصهار  ففي   
األخرى.
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نحتاج �إىل : كاأ�س ت�شخني، ميز�ن حر�رة مئوي نظيف، لوح زجاجي، موقد بن�شن، 
قاعدة ت�شخني، �شبكة معدنّية، ماء.

خطو�ت �لعمـل :
�أ - تبّخر �ملاء : 

n   ن�شكب كمية منا�شبة من �ملاء يف كاأ�س �لت�شخني.

n   ن�شع �لكاأ�س فوق �ل�شبكة �ملعدنية �لتي على قاعدة 

�لت�شخني، �ل�شكل )� ـ 3(.
n   نقيـ�س درجـة �حلـر�رة با�شتخـد�م مـيـز�ن �حلـر�رة 

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

n   ن�شعل موقد بن�شن بحذر، ونبد�أ يف ت�شخني �ملاء يف 

�لكاأ�س.
n   نحرك �ملاء يف �لكاأ�س برفق بو��شطة �شاق زجاجية، ونالحظ �أي تغري يف درجة �حلر�رة، 

وكذلك �أي تغري يف حالة �ملاء من �شائل �إىل بخار �أثناء عملية �لت�شخني هذه. 
لن�شّجل نتائجنا : 

بزيادة �لت�شخني ................. درجة �حلر�رة.    
و بزيادة �لت�شخني ................. تبّخر �ملاء.

ب - حتديد درجة غليان �ملاء :
n   نستمر يف تسخني املاء، ونالحظ درجة احلرارة التي يسجلها املقياس حّتى تثبت درجة احلرارة.

نالحظ أن درجة احلرارة  تأخذ يف االرتفاع التدرجيي حتى تصل إىل درجة الغليان )100ْ م  تقريبًا(، ثّم تتوقف 
درجة احلرارة عن االرتفاع، ويصبح حتول املاء إىل بخار أوضح وأرسع مما كان عليه أثناء عملية التسخني.

• ما الرّس يف ثبات درجة حرارة املاء الذي يغيل بالرغم من استمرار التسخني ؟  

التب��خ��ر والتك�ث��ف

ن�ساط عملي

شكل )3-5(
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سنجد إجابة وافية عن هذا السؤال يف الفصول القادمة أيضًا، أّما اآلن فيكفي أْن نعلم بأّن احلرارة التي 
يمتّصها املاء الغايل يستهلكها يف تبّخره، لذا فإّن درجة احلرارة تبقى ثابتًة حّتى يتبّخر املاء متامًا.

نطلق على حتّول �ملاء �ل�شائل �إىل بخار �ملاء م�شطلح : �لتبّخر     
ونعني به : حتّول �ملاّدة من حالتها �ل�شائلة �إىل �حلالة �لغازّية.

يتبّخر �ملاء يف درجة حر�رة �جلو؟ • هل 
لإلجابة عن هذا السؤال نقوم بالعمل التايل :

نضع قطرة من املاء فوق لوح زجاجي ثّم نرتكها بعض الوقت. ماذا نالحظ؟
كذلك فإّن الثياب املبّللة باملاء جتّف عند نرشها حّتى ولو كان اجلّو باردًا، وقطرات املطر التي عىل زجاج 

السّيارة رسعان ما ختتفي، وبخاّصة عند حركة السّيارة. 

ج - تكّثف بخار �ملاء :
يمكننا استعامل البخار املتصاعد يف اخلطوة السابقة  مع املزيد  من التسخني إذا لزم األمر، أو تسخني ماء 

جديد يف إبريق شاي حتى يبدأ البخار يف التصاعد بصورة مستمرة، وذلك لتأمني مصدر للبخار.  
بعد تاأمني م�شدر �لبخار، نقّرب لوحًاً زجاجيًا نظيفًا من �لبخار �ملت�شاعد )يف�ّشل �أن يكون �للوح باردً�(.

• ماذ� تكّون على �شطح �للوح �لزجاجي ؟

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

• �أّيهما �أ�شخن : بخار �ملاء، �أم قطر�ت �ملاء �ملتكاثفة على �للوح؟
....................................................................     

• �أيهما �أ�شخن : �للوح قبل �أْن يتكّثف بخار �ملاء عليه، �أم بعد    
    تكّثف �لبخار؟  ....................................................

• ماذ� حدث للحر�رة �لتي ميلكها بخار �ملاء بعد �أن تكّثف على 

�للوح؟
• جنمع بع�س قطر�ت �ل�شائل �ملتكونة على �شطح �للوح �لزجاجي، ونخترب طعمها وملم�شها. 

   �إنها قطر�ت  .......................................................
• هل حتّول �ملاء عند تبّخره ثّم تكّثفه �إىل ماّدة �أخرى؟

شكل )4-5(
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نطلق على حتّول بخار �ملاء �إىل �شائل  م�شطلح : �لتكّثف
ونعني به : حتّول �ملاّدة من حالتها �لغازّية �إىل �حلالة �ل�شائلة.

نالحظ أْن التغرّي الذي طرأ عىل املاء عند تبّخره، وعند تكّثفه تغرّي يف حالة املاّدة ، فعند التبّخر يتحّول 
املاء من  احلالة السائلة إىل احلالة الغازّية ، وعند تكّثفه حيدث العكس، حيث يتحّول املاء من احلالة الغازّية 

إىل احلالة السائلة. يف حني ظّل املاء حمتفظًا بخواصه األخرى. 
ماذ� يحدث لقطر�ت �ملاء عند و�شعها يف �شندوق �لتجميد يف �لثالجة ؟ 

التجّمد أيضًا أحد التغرّيات الفيزيائية التي تطرأ عىل حالة املاّدة فقط.
يمكنك اآلن أن نكمل الفراغات املنقوطة يف هذه املعادلة :

ماء جامد )ثلج (  تسخني     ...............  تسخني      ...............

بخار ماء )غاز(    ت�ب�ري�د       ...............  ت���ب�ري�د     ...............

دورة �ملاء فـي �لطبيعة
ُتعدُّ دورة املاء يف الطبيعة وتغرياته من حالة إىل أخرى من  أهّم الظواهر الطبيعية التي ترتبط بتغري درجة 
احلرارة. وهلذه الظاهرة دور هام يف حياة اإلنسان والنبات واحليوان. ويمكن وصف التغريات التي حتدث 

يف هذه الظاهرة كام ييل : 

شكل )5-5(
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1- يتبخر املاء من البحار واملحيطات بتأثري حرارة الشمس.
2 - يصعد بخار املاء إىل أعىل بسبب صغر كثافته )مقارنة باهلواء اجلّوي( 

ما مصادر هذا البخار؟  .................................................
3 - عندما يصل بخار املاء إىل طبقات اجلو العليا - وهي منطقة باردة جّدًا - يتكّثف، فيتحول إىل 
قطرات مائية صغرية جّدًا )ال يمكننا رؤية القطرة الواحدة منها بالعني املجّردة، لكن يمكننا رؤية 

املجموعة منها عىل هيئة سحب بيضاء(.
4- وحتمل الرياح هذه السحب من مكان آلخر وفق نظاٍم دقيق حمكم )بإذن اهلل(. 

حّتى إذا ما مّرت تلك السحب عىل منطقة جوّية باردة ، وهتيأت هلا الفرصة - بأمر اهلل - 
وجتّمعت تلك القطرات يف جمموعات تؤّلف كّل واحدة منها قطرة ماء فتسقط نحو األرض 

عىل شكل أمطار. الشكل )5-5(.
وتتكرر الدورة : تبخر، تكثف، تكون السحب، سقوط األمطار ................ وهكذا.  

يمكننا أن تكّون سحابة صغرية ، فام علينا إاّل أن ندخل كأسًا به ماٌء دافئ يف حجرة التجميد 
يف الثالجة، وسرتى بخار املاء يتكاثف ويشّكل سحابة صغرية. كام يمكننا أيضًا رؤية 

تكّثف بخار املاء يف اهلواء عند الزفري يف الشتاء القارس.

�أهمّية دورة �لماء في �لطبيعة 
}

                       | سورة الروم.

هذه  أهم  ومن   . األرض  سطح  عىل  حيدث  فيام  األمهية  بالغة  تأثريات  الطبيعة  يف  املاء  لدورة 
التأثريات ما ييل : 

  1 ـــ الحياة في ال�صحاري
املياه  اجلوفية. ومعظم هذه  املياه  أو  األمطار،  مياه  نموها عىل  واملحاصيل يف  النباتات  تعتمد معظم 
اجلوفية جتمعت نتيجة لسقوط األمطار وترسهبا حتت سطح األرض. أما احليوانات فتعتمد يف تغذيتها 

عىل النباتات، كام أهّنا حتتاج إىل مياه الرشب الرضورية للصحة والنمو.

ن�ساط م�سلي
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وساكن الصحراء وهو ينظر إىل األفق فريى السحاب إّنام يرى احلياة حممولة إليه، ألّن حياته مرهونة 
بقطرات املطر التي تنزل بتقدير اهلل وتدبريه.

{                | اآلية : 6 من سورة هود.

2 ــــ حت�صن الطق�ص   
لدورة املاء يف الطبيعة دور هام يف تلطيف حرارة الطقس، وال سيام يف املناطق احلارة، فتبخر املاء يستنفد 
كمية كبرية من حرارة سطح األرض وجوفها، مما يساعد عىل تربيد سطح األرض نسبيًا يف املناطق احلارة. 
ويساعد سقوط األمطار عىل تلطيف درجة احلرارة، كام يساعد عىل نمو النباتات واألشجار التي تفرز 
بعض املاء يف عملية النتح، وتزيد من مساحة الظل يف هذه األماكن وكل من هذه العوامل يساعد عىل 

ختفيف درجة احلرارة خاصة يف وقت الصيف.

3 ــــ تكـويـن الأنهـــار  
إن تكوين األهنار واستمرارها يف بعض املناطق، وكذلك حدوث الزيادة املوسمية يف كمية املياه يف كثري 
من األماكن يرتبط ارتباطًا مبارشًا بدورة املاء يف الطبيعة. ويؤثر وجود األهنار يف نمو النباتات، وإصالح 
الرتبة، ووفرة املحاصيل. وخري مثل عىل ذلك هنر النيل، وهنرا دجلة والفرات، فلهذه األهنار دور هام يف 

تكوين الرتبة الصاحلة، ونمو املحاصيل. وعىل ضفافها نشأت حضارات عريقة منذ القدم.

ظاهرة �لت�صامي :
هل متّر مجيع املواد عند تسخينها أو تربيدها بجميع تلك احلاالت؟ بمعنى أهنا تنصهر ثم تتبخر؟

جييبك عن هذا السؤال النشاط التايل:

نحتاج �إىل : قطعة �شغرية من ماّدة �ليود )�أو كلوريد �لأمونيوم(، كاأ�س ت�شخني، موقد 
بن�شن، حامل ثالثي �لقو�ئم، �شبكة ت�شخني، لوح زجاجي.

خطو�ت �لعمل:
n   ناأخذ قطعة �ليود ون�شعها يف كاأ�س �لت�شخني، ثم ن�شع �لكاأ�س على �شبكة �لت�شخني 

على �حلامل، ونغّطي �لكاأ�س بلوح �لزجاج.
n   ن�شعل موقد بن�شن ون�شتخدمه بعناية لت�شخني �لكاأ�س برفق، ونالحظ ما يحدث لقطعة �ليود، 

�ل�شكل )� ـ �(.

ن�ساط عملي
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لقطعة  يحدث  )كما  �شائل  �إىل  �ليود  قطعة  تتحول  هل   •
�جلليد(، �أم تتحول �إىل بخار مبا�شرة؟ 

�لزجاجي؟  �لــلــوح  �ــشــطــح  عــلــى  ــظ  ــالح ن مــــاذ�   •
......................

n   نخترب ملم�س ولون �ملادة �ملتكّونة على لوح �لزجاج . 

• هل ت�شابه هذه �ملاّدة يف خو��شها قطعة �ليود �لتي بد�أت بها  
�لتجربة؟ .............................................................

................................. �لن�شاط؟  هذ�  من  ن�شتنتج  • ماذ� 
ملحوظــة : 

�إن مل�س �أو �شّم �أو تذوق �ملو�د �لغريبة ُيعترب خماطرة وينطوي على �لكثري من �ملتاعب. ويجب عدم  
�لإقد�م على ذلك �إل بعد ��شت�شارة خبري بها.

يوضح هذا النشاط ما ييل : 
1 - بعض املواد الصلبة كاليود تتغري من احلالة الصلبة إىل احلالة الغازية - بتأثري احلرارة - دون أن متر 

باحلالة السائلة. وتعرف هذه �لظاهرة بظاهرة   �لت�شامي. 
حلدوث  رضوري  احلرارة  درجة  وانخفاض  التسامي،  حلدوث  رضوري  عامل  احلرارة  درجة  ارتفاع   -  2

التكثف.
3 - ظاهرة التسامي ظاهرة عكوسة كظاهرة تبخر املاء وتكثفه .

فاليود مثاًل يتحول من احلالة اجلامدة إىل بخار )غاز( مبارشًة بارتفاع درجة احلرارة، ثم يتحول من 
بخار )غاز( إىل احلالة اجلامدة مبارشة بانخفاض درجة احلرارة. ويتضح ذلك من  تكون طبقة رقيقة من 

اليود عىل سطح اللوح الزجاجي البارد نسبيًا )الشكل )6-5(. 

�لن�شهار، و�لتجّمد و�لتبّخر، و�لتكّثف، و�لت�شامي جميعها تغرّي�ت تطر�أ على 
حالة �ملاّدة، ول ي�شحبها �أّي تغرّي يف نوعّية �ملاّدة، وتدعى �لتغرّي�ت من هذ� �لنوع : 

�لتغرّي�ت �لفيزيائّية .

شكل )-5 6(

نتذكر اأن
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نحتاج �إىل : �شلك معدين دقيق من �لنحا�س 
طوله �0�شم تقريبًا، حامل، مف�شلي تعليق، 

موقد بن�شن.
خطو�ت �لعمل :

نثّبت �ملف�شلني على �شاق �حلامل لتكون �مل�شافة 
بينهما �0 �شم تقريبًا، ثّم نربط �ل�شلك بينهما 
ثّم   )� ـ   �( �ل�شكل  جّيدً�،  ونثّبته  م�شدودً� 
ن�شّخن �ل�شلك با�شتخد�م �ملوقد �أو �أّي م�شدر 
طول  على  �للهب  ونحرك  منا�شب،  حر�ري 

�ل�شلك ملّدة ب�شع ثو�ٍن، �ل�شكل )� ـ �(.
 ماذ� نالحظ؟ هل ي�شتمّر �ل�شلك م�شدودً�؟

............... �ل�شلك؟  على  �ملوؤّثر  �لعامل  • ما 
ونرتك �ل�شلك حّتى يربد. �لت�شخني،  عن  • نتوّقف 

................................... نالحظ؟  • ماذ� 
................... �ل�شلك؟  ماّدة  نوع  تغري  • هل 

n   ن�شّجل �لنتيجة : 

عند ت�شخني �ل�شلك فاإّنه ...................  وعند تربيده فاإّنه ................... 
من �ملالحظات و�مل�شاهد�ت �ليومّية على هذه �لظاهرة ما يلي :

n   تبدو أسالك الكهرباء املعّلقة يف اهلواء، مشدودًة يف الشتاء ومرختيًة يف الصيف.

n   قضبان السك�ك الحدي�دي�ة ليس�ت متصل�ة تم�امًا، ب�ل توج�د مسافات صغيرة بين جزء وآخر 

من هذه القضبان.

التم��ّدد والتق�ّل���ص

ن�ساط عملي

شكل )5 7-(

شكل )5 8-(
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n   تتكرّس قطع البالط املرصوفة يف الساحات املكشوفة للشمس يف املدن التي يكون فيها الفرق كبري بني 

درجات احلرارة العظمى والصغرى يف اليوم الواحد. ورّبام أّدى ذلك إىل ختلخل البالط، وبروز 
أطرافه، بل وتصّدع جدران السطوح اجلانبّية املحيطة به.

n   عند سكب السائل الساخن جّدًا يف قارورة زجاجية فارغة )زجاجها سميك (، ال تلبث القارورة 

أن تتشقق .
n   الصخور يف الصحراء تتكرّس دون تدّخل من اإلنسان.

 إن تفسري هذه الظواهر ومثيالهتا يصبح ممكنًا، إذا ربطنا بني عامل التغري يف درجة احلرارة، وبني ما 
حيدثه هذا التغري من متّدد أو تقلص )زيادة أو نقصان ( يف طول اجلسم أو حجمه. 

ففي حالة أسالك الكهرباء يتأثر طول السلك بني عمودين بتغري درجة احلرارة. فارتفاع درجة احلرارة 
يسبب متددًا )زيادة( يف طول السلك، بينام يسبب انخفاض درجة احلرارة تقلصًا )نقصانًا( يف هذا الطول؛ 
الشتاء  الشتاء والصيف. ففي  التمدد والتقلص تغريًا يف شكل األسالك نالحظه يف فصيل  وحيدث هذا 
تتقلص )تقرص( هذه األسالك، فتبدو مشدودة وشبه أفقية. أما يف الصيف وبسبب ارتفاع درجة احلرارة  

فإن هذه األسالك تتمدد )تزداد يف الطول(، فتبدو لذلك منحنية أو مقّوسة.

ا بالنسبة للمسافات الصغرية التي ترتك بني قضبان السكك احلديدية، وهي هامة جدًا عند تصميم هذه  أمَّ
القضبان. فعندما ترتفع درجة حرارة القضبان خاصة يف فصل الصيف تتمدد هذه القضبان )تزداد يف الطول(. 

وترتك هذه املسافات الصغرية لتسمح بحدوث هذا التمدد، فال تلتوي القضبان وخترج عن موضعها.

وذلك ينطبق أيضًا عىل البالط املرصوف يف املساحات الواسعة املتعّرضة حلرارة الشمس، ويمكن تاليف 
حدوث ذلك بتقسيم املساحة املراد رصفها إىل مرّبعات، وترك فراغات صغرية تفصل كلَّ مرّبٍع منها عن 

املرّبع املجاور له، ويتّم ملء هذه الفراغات بامدة مّطاطّية ملنع ترّسب املاء. 

جدارها  لسمك  ونظرًا  الداخل،  من  القارورة  جدار  يالمس  الساخن  املاء  فإّن  القارورة  حالة  ويف 
فإّن السطح الداخيل يسخن بمجّرد مالمسة املاء الساخن له فيتمدد قبل السطح اخلارجي، ونتيجة هذا 

االختالف يف التمّدد يتصّدع اجلدار.

ويتبني مما تقدم أن احتامل انكسار القارورة بفعل املاء الساخن يتضاءل إذا ما استعملنا قارورة ذات 
زجاج رقيق.
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n   لنحاول أْن نعّلل تكرّس الصخور يف الصحراء نتيجة تباين )أي : االختالف الكبري( درجات احلرارة 

بني الليل والنهار.

التمّدد والتقّلص أحد  التغرّيات الفيزيائية التي تطرأ عىل  املاّدة ، ألهّنام حيدثان يف شكل املاّدة الظاهري 
فقط، وال يصحبهام تغرّي يف نوع املاّدة مطلقًا.

يتوقف مقد�ر �لزيادة �أو �لنق�شان يف طول �ل�شلك على نوعية �ملادة �لتي ي�شنع منها، 
�لرتفاع،  بها، كما يعتمد على مقد�ر  �أو تقل�س خا�س  مادة عامل متدد  فلكل 
�أو�لنخفا�س يف درجة �حلر�رة، وعلى طول �ل�شلك، وقد ��شتفدنا من هذه �ملعلومة 
يف �شناعة بع�س �أنو�ع �لزجاجّيات �لتي يـمكن تعري�شها للحر�رة �ل�شديدة دون �أْن 
تنك�شر مثل نوع ) �لبايرك�س(، ومتتاز باأْن عامل �لتمّدد لها �شغري جدً�. فال تتاأثر 

بالتعر�س للتغري�ت �ل�شريعة يف درجة �حلر�رة بني �شطحيها. 

�ملاء يتمدد بالتربيد.
عند البحث يف موضوع التمدد والتقلص قد يثار التساؤل عن متدد من نوع آخر، وهو 

التمدد احلادث يف حجم املاء نتيجة جتميده.
نحتاج إىل : كوب، ماء، نحتاج أيضا إىل استخدام الثالجة املنزلية )بعد استئذان والديك 

بالطبع(.
خطو�ت �لعمل : نمأل كوباً  باملاء إىل علّو معني، ونضع إشارة عىل جدار الكوب تبنّي 

مستوى املاء فيه، ثّم نرتكه يف حجرة التجمد يف الثالجة حّتى يتجّمد.
ماذا نالحظ؟ ..................................................................

لنبحث عن تعليل ملا شاهدنا. 

معـارف اإ�سافية

ن�ساط م�سلي
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تكه��رب األجس���ام
نحتاج �إىل : م�شط بال�شتيك، ق�شا�شات ورق �شغرية، قطعة قما�س �شوفّية، قطعة 

قما�س حريرّية، ن�شارة خ�شب �شغرية جّدً�، �شاق زجاجّية، �شاق �أبونيت، فرو.
خطو�ت �لعمل:

�أي�شًا على �شاق �لأبونيت،  نقرب طرف �مل�شط من ق�شا�شات �لورق، ونطّبق ذلك 
و�شاق �لزجاج.

.............................................. نالحظ؟  • ماذ� 
ب  نقرَّ ثّم  �لفرو،  �أو  �ل�شوف  من  بقطعة  �مل�شط  n  ندلك 

�خل�شب،  ن�شارة  �أو  �لورق  ق�شا�شات  من  �ملدلوك  �لطرف 
�ل�شكل )� ـ �(.

.............................................. نالحظ؟  • ماذ� 
........................ �مل�شط؟  ماّدة  نوع  يف  تغرّي  طر�أ  • هل 

n   نقّرب قطعة �ل�شوف �أو �لفرو من ق�شا�شات �لورق ون�شارة �خل�شب.

.............................................. نالحظ؟  • ماذ� 
.......... �لفرو؟  �أو  �ل�شوف  ماّدة  نوع  يف  تغرّي  طر�أ  • هل 
n  نطّبق ذلك على �شاق �لأبونيت. ماذ� نالحظ؟ .......... 

تغرّي يف نوع ماّدة �ل�شاق؟ ........................ طر�أ  • هل 
.... �ملدلوكة؟  �ل�شوف  قطعة  على  �أي�شًا  نالحظ  • ماذ� 

..................... �ل�شوف؟  ماّدة  نوع  تغرّي يف  • هل طر�أ 
n  ونطّبق ذلك �أي�شًا على �شاق �لزجاج، ولكن ن�شتخدم 

قطعة �حلرير يف �لدلك بدًل من قطعة �ل�شوف؟ �ل�شكل )� ـ 10(
............................................................................. نالحظ؟  • ماذ� 

................................................... �لزجاج؟  ماّدة  نوع  يف  تغرّي  طر�أ  • هل 

ن�ساط عملي

شكل )9-5(

شكل )10-5(
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• ماذ� نالحظ �أي�شًا على قطعة �حلرير �ملدلوكة عندما نقّربها من ق�شا�شات �لورق �أو ن�شارة �خل�شب؟ 
................................................................................................................

....................................................................... �حلرير؟  ماّدة  نوع  يف  تغرّي  طر�أ  • هل 

لقد اكتسب املشط خاصّية جذب األجسام اخلفيفة ، بسبب دلكه بقطعة الصوف أو الفرو ، واكتسبت 
قطعة الصوف أو الفرو أيضًا تلك اخلاصّية وهذا تغرّي يف خواّصها الظاهرة فقط، يف الوقت الذي مل يطرأ 

أّي تغري يف نوع ماّدة كٍل منهام. 
وهذا يصدق أيضًا عىل ساق األبونيت املدلوكة بقطعة الصوف، كام يصدق عىل ساق الزجاج املدلوكة 
بقطعة احلرير. حيث مل يطرأ أيُّ تغرّي يف نوع ماّدة كل منهام يف حني حدث تغرّي يف خواّصها الظاهرة، فقد 

أصبحت قادرًة عىل جذب األجسام اخلفيفة.
نطلق عىل هذا النوع من التغرّي أيضًا اسم : التغرّي الفيزيائي، حيث ال يصحبه أّي تغرّي يف نوع املاّدة.

من  املنسكب  املاء  من  رفيع  خيط  من  بالفرو  أو  الصوف  بقطعة  املدلوك  املشط  نقّرب 
الصنبور، ونالحظ ما حيدث خليط املاء.

باأج�شام  �لأ�شياء �خلفيفة؛ نتيجة �حتكاكها  �لأج�شام �شفة جذب  تكت�شب بع�س 
معّينة، ويعود ذلك �إىل تكهربها)�نتقال �ل�شحن �لكهربائّية بني �لأج�شام �ملحتّكة(، 
ويوجد نوعان فقط من �ل�شحن �لكهربائّية يف �لطبيعة : �ل�شحنة �ل�شالبة ويرمز لها 

بالرمز  )-(، و�ل�شحنة �ملوجبة �لتي يرمز لها بالرمز )+(.
قبل دلك �مل�شط بقطعة �ل�شوف يكون عدد �ل�شحن �ل�شالبة يف كٍل منهما م�شاويًا 

لعدد �ل�شحن �ملوجبة فيه، ويطلق عليه و�شف : �جل�شم �ملتعادل. 
بالدلك تنتقل بع�س �ل�شحنة �ل�شالبة ) �لتي هي �لإلكرتونات يف هذه �حلالة( من قطعة 
�ل�شوف �إىل �مل�شط فيختّل تعادل �ل�شحن يف �مل�شط، حيث يكون عدد �ل�شحن �ل�شالبة 

فيه �أكرب من عدد �ل�شحن �ملوجبة ويقال عنه حينئذ : ج�شم م�شحون ب�شحنة �شالبة.
�أّما قطعة �ل�شوف فاإّنها تفقد تعادلها ب�شبب ذلك �لنتقال، ويكون عدد �ل�شحن �ملوجبة 

فيها �أكرب من عدد �ل�شحن �ل�شالبة، ويقال عنها : ج�شم م�شحون ب�شحنة موجبة.

ن�ساط م�سلي

معـارف اإ�سافية
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تبني لنا من األمثلة الواردة يف هذا الفصل أن التغريات الفيزيائية تأخذ صورًا متعددة، نشاهد الكثري 
منها يف احلياة اليومية. ومن أبرز صفات التغريات الفيزيائية ما ييل : 

1 - التغريات الفيزيائية هي عادة تغريات يف مظهر املادة أو حالتها، وال يصحب التغريات الفيزيائية 
تغري يف الرتكيب الكيميائي للامدة.

فالرتكيب الكيميائي لكل من اجلليد، واملاء، وبخار املاء هو نفسه ويبقى ثابتًا. 

2- يتطلب حدوث التغريات الفيزيائية وجود الطاقة، سواء احلرارية منها، أو امليكانيكية، أو املغناطيسية            
....إلخ. ويرتبط وجود الطاقة أو غياهبا ارتباطًا مبارشًا باحلالة التي توجد فيها املادة. فامتصاص 

الطاقة احلرارية  مثاًل  رضوري لتحول اجلليد إىل ماء، وحتول املاء إىل بخار. 

3- التغريات الفيزيائية هي، يف الغالب، تغريات عكوسة، بمعنى أن املادة نفسها يمكن أن تتغري من 
صورة إىل أخرى، والعكس صحيح يف أغلب األحوال! فاجلليد الصلب يتحول إىل ماء سائل عند 
اكتساب الطاقة احلرارية، واملاء السائل يتحول إىل جليد صلب لدى فقدان الطاقة احلرارية. وقضبان 
السكك احلديدية تتمدد يف فصل الصيف عندما ترتفع درجة احلرارة، وتعود فتتقّلص خالل فصل 

الشتاء عندما تنخفض درجة احلرارة.

ودورة املاء يف الطبيعة خري دليل عىل أن التغريات الفيزيائية عكوسة.

صف��ات التغ�ي��رات الف�ي�زي��ائ�ي��ة
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1 ـ ما معنى �لتغير �لفيزيائي ؟ �أعطي ثالثة �أمثلة عن هذ� �لتغّير. 
2 ـ كيف يتحول �لماء �ل�شائل �إلى جليد؟ هل يختلف �لجليد في تركيبه �لكيميائي عن �لماء؟

3ـ  لماذ� تبدو �أ�شالك �لكهرباءمرتخية ومنحنية في ف�شل �ل�شيف؟ وكيف تبدو هذه �لأ�شالك نف�شها 
في ف�شل �ل�شتاء؟ ولماذ�؟

� ـ  �أ  ـ لماذ� تترك م�شافات �شغيرة بين ق�شبان �ل�شكك �لحديدية عند ت�شميمها؟ 
      ب ـ ماذ� يحدث لو �شممت ق�شبان �ل�شكك �لحديدية في ف�شل �ل�شتاء لتكون مالم�شة تمامًا لبع�شها؟ 

� ـ  �أ  ـ �ذكر ثالثة تاأثير�ت تو�شح �أهمية دورة �لماء في �لطبيعة. 
      ب ـ ما هي �لخطو�ت �لأ�شا�شية �لتي تو�شح كيف تتم دورة �لماء في �لطبيعة؟ 

� ـ �أ ـ  ماذ� نعني بقولنا : �أن �لتغير�ت �لفيزيائية تغير�ت عكو�شة. 
      ب ـ  �أعطي ثالثة �أمثلة تو�ّشح هذ� �لمبد�أ، غير تلك �لو�ردة في �لكتاب.

� ـ ماذ� نعني بمبد�أ �لت�شامي؟ كيف يختلف �لت�شامي عن �لتبخر؟ �أُعطي مثاًل عن مادة تت�شامى غير �ليود.
� ـ �شع عالمة )( على يمين �لعبار�ت �ل�شحيحة، وعالمة )( على يمين �لعبار�ت �لخاطئة مما يلي :

      �أ ـ ت�شحب �لتغير�ت �لفيزيائية تغير�ت في �لتركيب �لكيميائي للمادة عادة. 
      ب ـ تتطلب �لتغير�ت �لفيزيائية وجود �أحد �أنو�ع �لطاقة. 

ن �ل�شحب و�شقوط �لأمطار هو �أحد �لتغير�ت �لفيزيائية في �لطبيعة.       ج ـ تكوُّ
ن �لبحير�ت و�لأنهار �رتباطًا مبا�شرً� بدورة �لماء في �لطبيعة.       د ـ يرتبط تكوُّ

على �أن �لجليد يحتاج �إلى حر�رة لين�شهر.    � ـ �أعطي دليال ً
10ـ هل بالإمكان تبخر �لماء في درجة حر�رة º30م، مع �لعلم �أن درجة غليان �لماء هي: º100م.

       �أعطي �أمثلة تدعم بها �لإجابة.
11ـ �إذ� �بتد�أ �لماء بالغليان في درجة حر�رة º100م، ومن ثم زودنا �لماء بكميات �إ�شافية من �لحر�رة :

       �أ  ـ هل ترتفع درجة �لحر�رة؟ �أُف�شر �لإجابة. 
       ب ـ هل تزد�د �شرعة تبخر �لماء؟  �أُف�شر �لإجابة.  

أس��ئ��ل�����ة
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الفصل  السادس

نم��و الن�ب��ات وال�ح�ي��وان

تعدُّ ظاهرة منو �لنبات و�حليو�ن من �أكرث ظو�هر �لتغري �لتي 
ن�شاهدها يف �حلياة �ليومية �أهمية وتعددً�. ولعلنا �شاهدنا مدى 
�لتغري �لذي يحدث يف �ل�شكل و�حلجم و�لقدرة �لوظيفيـة لنبات 
�أو حيو�ن �شغري خالل ب�شعة �أ�شابيع �أو�أ�شهر، �ل�شكل )� ـ 1( 
يعطي  متكاماًل  نا�شجًا  نباتًا  لت�شبح  تنمو  �ل�شغرية  فالنبتة 
�لثقل و�حلجم، ويف �لقدرة  ثمارً�. و�حليو�ن �ل�شغري يزد�د يف 

�لوظيفية لي�شبح حيو�نًا كبريً� قادرً� على �خلدمة و�لإنتاج. 
• هل ي�شتطيع �حليو�ن حديث �لولدة �لقفز و�جلري و�لطري�ن 

ب�شرعة كو�لديه؟ �ل�شكل )� ـ 2(.
�خلروف  يف  مثلها  �ل�شغري  �خلــروف  يف  �للحم  كمية  هل   •

�لكبري؟ 
• هل ميكن �أن تنتج �لنخلة �ل�شغرية ثمارً� كما تنتج �لنخلة 

�لكبرية؟ 
�لإجابة عنها بعد  �لأ�شئلة وغريها �شوف نتمكن من  هذه 
در��شتنا لهذ� �ملو�شوع، و�لقيام ببع�س �لأن�شطة لدر��شة ظو�هر 
�لنباتات  بع�س  منو  عملية  �أثناء  و�حليو�ن  �لنبات  يف  �لتغري 

و�حليو�نات �ملاألوفة يف �لبيئة.

الت�غ�ي���رات احلي��وي���ة

شكل ) 1-6(

شكل ) 2-6(
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ويتوّقع منـا يف نهايـة در��شتنا لهذ� �لف�شل �أْن ن�شتفيد من بع�س �ملعارف، ونتدرب على بع�س 
�ملهار�ت ومنها �أن نكون قادرين على �أن :

n   نحدد باملالحظة مظاهر �لتغري يف حياة �لنبات.

n   نحدد باملالحظة مظاهر �لتغري يف حياة �حليو�ن.

n   ن�شتنتج مفهوم دورة �حلياة.

n   نحدد �لعو�مل �ملوؤثرة على عملية �لتغري يف �لنبات و�حليو�ن.

n   نربط بني �لتغري يف حياة �ملخلوق ومنو قدر�ته ووظائفه.

n   نبني �لعالقة بني �لتغذية و�لتغري يف �ملخلوقات �حلية.

n   نحدد مميز�ت �لتغري�ت �حليوية.

يمر النبات واحليوان أثناء عملية النمو بمراحل تغري متعددة. وتعرف هذه املراحل بدورة احلياة. ولكل 
نبات أو حيوان دورة حياة متثل التغريات املتتابعة التي يمر هبا منذ بداية حياته حتى هنايتها. ويعتمد التغري 
يف النبات واحليوان ونمومها نموًا صحيحًا عىل عدة عوامل أساسية، منها : التغذية، املاء، اهلواء، الضوء،  

درجة احلرارة املناسبة، الوقاية وغريها.
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�لتغير  في �ل�صكل و�لحجم و�لثقل  
�أو  �لفا�شوليا  �أو  �لبازلء  �أو  )كالفول  نبات   : �إىل  نحتاج 

�لذرة �أو غريها(، جدول للمتابعة.
خطو�ت �لعمل :

�أو  �ملنزل،  �أو  �ملدر�شة،  يف  �لن�شاط  بهذ�  �لقيام  ميكننا 
مزرعة قريبة، �أو م�شتل.

n   نفح�س �شكل �لنبات وحجمه، ون�شجل مالحظاتنا يف 

نهاية كل �أ�شبوع، وعلى مدى ثمانية �أ�شابيع، �إن �أمكن 
ذلك، �ل�شكل )� ـ 3(.

n   ننظم مالحظاتنا �خلا�شة بنمو �لنبتة على مدى ثمانية �أ�شابيع يف �جلدول �لتايل، 

�أو ن�شمم جدوًل  خا�شًا بنا للمتابعة.

بدء تكون �لثمـاربدء �لأزهارعدد �لأور�ق وحجمهاطول �لنبـات�لأ�شبوع
�لأول

�لثـانـي
�لثالـث
�لـر�بـع

�خلـامـ�س
�ل�شـاد�س
�ل�شـابـع
�لثـامـن

مظ�اه�ر التغ�ي�ر والن�م��و ف�ي النب�ات والح�ي�وان

ن�ساط عملي

شكل ) 6-3( نبات الذرة

جدول ملتابعة التغري يف بعض خصائص النبتة مع الزمن
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يف حال ضيق الوقت يمكننا استخدام نباتات ذات أعامر خمتلفة، فيتم املقارنة بينها، ومراقبة التغري ملدة 
ثالثة أسابيع مثاًل، جيب أن نتأكد من أن هذه النباتات قد زرعت يف تربة متامثلة، وتعرضت إىل العوامل 

نفسها من : الضوء، والري، والتغذية، بطريقة متامثلة إىل أقىص حد ممكن.
من خالل مالحظاتنا �لتي �شجلناها يف �جلدول جنيب عن �لأ�شئلة �لتالية :

• هل يزداد طول النبات مع الزمن؟ ............. 

• هل يزداد عدد األوراق مع الزمن؟ ............

• متى تبدأ األزهار يف الظهور؟  .................

ن الثامر؟ ................   • يف أي وقت يبدأ تكوُّ

• هل يتبع نبات الفول )أو البازالء( مراحل تغري 

ونم�و مشاب�هة للتغي�رات التي تالحظ�ها ف�ي الشك�ل 
)6-4(؟ .................................................. 

نحتاج �إىل : عدد من �شغار �لدجاج )�أو �شغار حيو�ن �آخر(، جدول للمتابعة.
خطو�ت �لعمل :

�لبيئة ك�شغار  �ملاألوفة يف  �حليو�نات  �أنو�ع  �أحد  نختار 
�لدجاج )�شي�شان( للدر��شة. نفح�س �شغـري �لدجـاج 
�أو  و�حدً�  يومًا  عمره  يكون  عندما  �لآخر(  �حليو�ن  )�أو 

ب�شعة �أيام، ون�شجل مالحظاتنا.
�س �شغري �لدجاج )�ل�شو�س( يف نهاية كل �أ�شبوع، وعلى مدى �أربعة �أ�شابيع.  ثم نتفحَّ
ن�شجل مالحظاتنا يف �جلدول �لتايل، �أو ن�شمم جدوًل نختاره للمتابعة. عند ت�شجيل 
�ملالحظات نفرت�س �أن �لطول يدل على �حلجم، �أما �لكتلة و�لثقل فهما متنا�شبان، 

�ل�شكل )� ـ �(.
ناأخذ دجاجة مكتملة �لنمو، ونفح�س خ�شائ�شها، 

ونقارن بينها وبني �شغري �لدجاج، �ل�شكل )� ـ �(.

شكل ) 6 4-( مراحل نمو نبات الفاصوليا

ن�ساط عملي

شكل ) 6 5-( نمو صغار الدجاج

شكل ) 6 6-( دجاج مكتمل النمو
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ميكننا �إجر�ء هذ� �لن�شاط يف �ملدر�شة، �أو يف �ملنزل، �أو يف مزرعة قريبة.

كيفية �لتغذية�مل�شي )�لقفز(منو �لري�س�لكتلة )جم(�لطول )�شم(�لعمـر
يـــوم

�أ�شبـوع
�أ�شبوعان
3 �أ�شابيع
� �أ�شابيع

جدول ملتابعة التغري يف بعض خصائص حيوان مع مرور الزمن

ن�شتعن مبالحظاتنا �لتي �شجلناها يف �جلدول لنجيب عن �لأ�شئلة �لتالية : 
n   هل تزداد كتلة صغار الدجاج مع الزمن؟ ....................................................... 

n   هل يزداد حجم )أو طول ( صغار الدجاج مع الزمن؟ ..........................................

n   هل ينمو الريش عىل صغار الدجاج ويتغري لونه مع الزمن؟ ....................................  

n   هل يزداد عدد ريش اجلناح للدجاج مع الزمن؟ .................................................

n   ه�ل تشبه الصيصان الصغرية الدجاج املكتمل النمو من حيث الشكل واحلجم، والثقل؟ ......

n   هل تعتمد الصيصان عىل نفسها يف الغذاء أم عىل أمها؟ .......................................

n   هل تستطيع صغار الدجاج إنتاج البيض كأمها؟ ..................................................

n   هل تستطيع صغار الدجاج الدفاع عن نفسها، أم تعتمد يف ذلك عىل أمها؟ ...................   

  �لتغير في �لقدر�ت و�لوظائف 
نالحظ بعض حيوانات البيئة : كاخليل، والغنم، واألرانب، والدجاج، ثم نقارن صغار هذه احليوانات 

احلديثة الوالدة باحليوانات البالغة واملكتملة النمو.
• ما هي بعض أوجه التشابه واالختالف بني احليوانات احلديثة الوالدة ووالدهيا ؟ 

• هل تستطيع احليوانات احلديثة الوالدة أداء الوظائف التي يقوم هبا األبوان ؟

• هل للحيوانات الصغرية قدرات األبوين نفسها ؟
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نختار �أحد �حليو�نات �لأليفة �ملتو�فرة يف �لبيئة : 
كالدجاج، �أو �لغنم، �أو �خليل ، �أو �لأر�نب مو�شوعًا 

مل�شاهد�تنا. 
n   ندر�س �أحد هذه �حليو�نات �ملكتملة �لنمو من 

على  كالقدرة   : و�لقدر�ت  �لوظائف  بع�س  حيث 
�لقفز، �أو �جلري، �أو �مل�شي، �لقدرة على �لتغذية وكيفيتها، و�لقدرة على �لعمل، 

�أو �لإنتاج. ن�شجل معلوماتنا ومالحظاتنا.
n   ندر�س �أحد �شغار �حليو�ن )حديث �لولدة( �لذي تعرفنا على خ�شائ�شه يف �خلطو�ت 

�ل�شابقة، ن�شجل مالحظاتنا بالن�شبة خل�شائ�س �حليو�ن �ل�شغري ووظائفه وقدر�ته 
باملقارنة مع �أبويه، �ل�شكل )� ـ �(.

لن�شتعني مبالحظاتنا لالإجابة عن �لأ�شئلة �لتالية : 
• هل يستطيع احليوان احلديث الوالدة القفز أو اجلري برسعة كوالديه؟ ..........................

• هل يستطيع احليوان احلديث الوالدة أن يتغذى باملواد نفسها التي يتغذى عليها الوالدان ؟

    ملاذا؟ ...................................................................................................
• هل يعتمد احليوان الصغري عىل والديه يف احلصول عىل الغذاء؟ .................................

n   ناأخذ بع�س �لنباتات �لتي ميكن �أن تتو�فر وتنمو 

يف بيئتنا، كالنخيل، �أو �لفول، �أو �لورد مو�شوعًا 
مل�شاهد�تنا ودر��شتنا، �ل�شكل )� ـ �(.

n   ندر�س �أحد هذه �لنباتات �لكاملة �لنمو من حيث 

بع�س �لقدر�ت و�لوظائف : كالقدرة على مقاومة 
�لعط�س. ومقاومة �لرياح. ومن حيث �إنتاج �لثمار، 

�أو �حلبوب، وغريها.
n   ندر�س نبتة �شغرية من �لنبات نف�شه، ونقارن

ن�ساط عملي

شكل ) 7-6( 

شكل ) 6-8(  نخلة مثمرة

ن�ساط عملي
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خ�شائ�شها بخ�شائ�س �لنبات �لكامل �لنمو من حيث �لقدر�ت و�لوظائف. ن�شجل مالحظاتنا. 
ثم جنيب عن �لأ�شئلة �لتالية :

و�حلجم؟ )�لرتكيب(  �ل�شكل  حيث  من  �لنمو  �لكامـل  �لنـبات  �ل�شغـرية  �لنبتـة  ت�شـبه  • هـل 
.............................................................................................................  

• هل ت�شتطيع �لنبتة �ل�شغرية مقاومة �لعط�س للمدة نف�شها �لتي ي�شتطيعها �لنبات �لكامل �لنمو؟ 
.............................................................................................................   

�لنمو؟ �لكامل  للنبات  كما  �ملقاومة  على  و�لقدرة  نف�شها  �ل�شالبة  �ل�شغرية  للنبتة  • هل 
.............................................................................................................  

�لنمو؟  �لكامل  �لنبات  يعطي  كما  حبوبًا  �أو  ثمرً�  �أو  �أزهارً�  �ل�شغرية  �لنبتة  تعطي  • هل 
.............................................................................................................  

ن نباتًا كاماًل يعطي �أزهارً� وثمارً� وبذورً�؟ تكوِّ هل  منوها،  يف  ت�شتمر  حني  �لنبات  • وبادرة 
.............................................................................................................  

لعلنا استنتجنا من النشاطات واملالحظات السابقة أن نمو النباتات واحليوانات يصاحبه الكثري من 
التغريات يف الشكل، واحلجم، والثقل والرتكيب، وغري ذلك من الصفات الظاهرة. كذلك يصاحب عملية 
النمو الكثري من التغريات يف الرتكيب الداخيل والقدرات والوظائف. واحليوانات الكاملة النمو أكثر قدرة 
عىل احلركة كاجلري، أو القفز، أو الطريان، وعىل محاية نفسها، ومحاية صغارها. وهذه احليوانات املكتملة 

النمو قادرة عىل اإلنتاج، وأداء العمل، كحمل األثقال، وجر العربات، وغريها.
نمومها.  بزيادة  املختلفة  ظروفها  ومقاومة  البيئة،  مع  التعامل  عىل  واحليوان  النبات  قدرات  وتزداد 
فالنبات أو احليوان الصغري أكثر تعرضًا لعوامل البيئة وتقلباهتا، بينام الشجرة أو احليوان املكتمل النمو 
أقدر من حيث احلصول عىل الطعام، ومقاومة العطش أو احلرارة. كام تزداد الوظائف التي يقوم هبا كل 
من احليوان والنبات كلام ازداد نموه، فيصبح النبات قادرًا عىل إنتاج البذور والثامر، واحليوان قادرًا عىل 

إنتاج الصغار وأداء العمل. 

�سوؤال للتفكير

اذكر أمثلة من البيئة عام تقوم به بعض احليوانات الكاملة النمو يف مساعدة 
اإلنسان عىل أداء أعامله .
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�لتغذية و�لنمو و�لتغير في �لنبات و�لحيو�ن
تغري يف  النمو يصحبها  أن عملية  النبات واحليوان  النمو يف  لظواهر  دراستنا ومالحظتنا  يتضح من 
الشكل والرتكيب لكل منهام، وزيادة يف الطول واحلجم والثقل، وختصص يف وظائف األعضاء واألجزاء. 
وتتطلب هذه التغريات وجود املواد األساسية التي يرتكب منها جسم احليوان والنبات. وال تتوافر هذه 
املالئمة، والعوامل الرضورية  التغذية  بتوافر  النباتية واحليوانية ومكوناهتا( إال  املواد األساسية )اخلاليا 

لنمو النبات واحليوان .
وسنستعرض فيام ييل بعض التجارب واملالحظات التي تساعد عىل توضيح عالقة كلٍّ من : التغذية 

املالئمة، واملاء، والضوء يف نمو النبات واحليوان.

�لتغذية و�لنمو و�لتغير في �لنبات
نحتاج �إىل : �إناءين مزروع بهما نباتان متماثالن، كي�س غري �شفاف.

خطو�ت �لعمل : 
ناأخذ نبات فول، �أو فا�شوليا، �أو وردً� مزروعًا يف �إناء يحتوي على تربة زر�عية جيدة. 

نعطي هذ� �لنبات �لرقم )1(.
ناأخذ نباتًا من �لنوع نف�شه )فول، �أو فا�شوليا، �أو ورد( بحيث يتماثل مع �لنبات 

�لأول يف �لطول و�حلجم ونوع �لرتبة .. �إلخ ، نعطي هذ� �لنبات �لرقم )2(.
ن�شع �لنبات رقم )1( معر�شًا لل�شوء قرب نافذة زجاجية، ون�شع �لنبات رقم )2( بعيدً� 
عن �ل�شوء يف غرفة مظلمة، �أو حتت كي�س �أو حقيبة �شميكة من �لورق غري �ل�شفاف.

نرتك �لنباتني ملدة �أ�شبوعني تقريبًا، ونتاأكد من حفظ �لرتبة مبللة يف كل من �لإناءين 
طو�ل مدة �لن�شاط.

نفح�س كاًل من �لنباتني ونقارنهما ببع�شهما، ثم جنيب عن �لأ�شئلة �لتالية :
 ...................... �لطول و�حلجم؟  �أو متماثلني يف  �لنباتان مت�شاويني  • هل يظل 
.................... �ل�شعف؟  �أو  �لقوة  �لنباتني من حيث  �أحد  تغري على  طر�أ  • هل 
.................................................. هزياًل؟  �أو  �شعيفًا  يبدو  �لنباتني  • �أي 

ن�ساط عملي
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........................................................... �لآخر؟  من  �خ�شر�رً�  �أ�شد  يبدو  �لنباتني  • �أي 
................ �لن�شاط؟  نهاية  عند  �لنباتني  بني  ت�شابه  �أو  �ختالف  من  نالحظه  ما  نف�شر  • كيف 

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

................................................................................... ذلك؟  من  ن�شتنتج  • ماذ� 
إن تفسري ما نالحظه يف هذا النشاط هو أن للضوء دورًا مهاًم يف نمو 
النبات، كام أن له عالقة مبارشة بدرجة اخرضار أوراق النبات. ولالخرضار 
أمهية يف تكوين الغذاء والنمو. ففي غياب الضوء يضعف النبات لعدم قدرته 
عىل بناء )صناعة( الغذاء حتى إذا توفرت الرتبة اجليدة واملاء. ويتضاءل 
النبات غري املعرض للضوء تدرجييًا يف احلجم، وتتضاءل قدراته املختلفة. 
أما النبات املعرض للضوء فينمو ويزداد قدرة. يمكن أن نستنتج من ذلك 

أن الضوء رضوري وهام لنمو النبات وصحته، الشكل )9-6(.
يمكن إجراء أنشطة أو جتارب مماثلة للنشاط السابق؛ ملعرفة أثر كلٍّ من 

املاء والغذاء عىل نمو النبات وتغريه. فعندما نريد دراسة أثر توافر املاء عىل نمو احلبوب وتغريها، نأخذ 
جمموعتني متامثلتني من احلبوب ونضع إحدامها يف صحن أو كوب داخله قطعة قطن مبللة، بينام نضع 
املجموعة األخرى يف كوب مماثل، داخله قطعة قطن جافة، فعوضًا عن تغيري عامل الضوء نغري عامل 
توافر املاء، ونتأكد من متاثل مجيع العوامل األخرى، كالكوب، والقطن، ونوع احلبوب وعددها، وتعرضها 

للضوء.
واالستنتاج املتوقع من نشاط كهذا هو أن املاء عامل رضوري حلدوث التغري يف احلبوب والبدء يف 

نموها، وأن احلبوب التي تبقى جافة  ال تنتج بادرات، وبالتايل فإهنا ال تنمو.

يمكنك إجراء بعض التجارب املسلية يف املنزل ملشاهدة عملية اجتاه النبات نحو مصدر 
الضوء، وحتديد اجلزء من النبات الذي يتوىل مهمة التوجه نحو الضوء.

التجربة الأوىل : اجتاه النبات نحو ال�صوء 
يكون  بحيث   ، األصيص يف وضع جانبي  نضع   ، نمت حديثًا  نباتات  به  أصيصًا  نأخذ 
الرتب�ة  أن  من  نتأك��د  أن  بع�د   ، األرض  لسطح  موازية  النبات  وسيق�ان  األصيص 

ف���ي األصي�ص

شكل ) 9-6( 

ن�ساط م�سلي
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متامسكة ومرتاصة. نرتك األصيص عدة أيام - جيب ري األصيص بقليل من املاء بشكل مستمر -، ثّم نراقب 
ما حيدث لسيقان النبات.

• ما تفسرينا ملا حدث ................................................................................... 

التجربة الثانية : حتديد اجلزء من ال�صاق الـذي يتوىل عمليـة توجيه النبات نحو ال�صوء.
نزرع عددًا من بذور القمح أو الشعري يف طبق به تربة أو قطن، ونستمر يف رهيا إىل أن يصل طول البادرات 
ي قمم نصف البادرات بقطع من ورق القصدير بشكل حمكم - نحرص عىل  إىل ارتفاع 1-2 سم ، نغطِّ
سالمة البادرة فال نضغط عليها بقوة -، نضع الطبق يف مكان مظلم، ثّم نضع مصباحًا من جهة واحدة 

من جهات الطبق، نرتك النباتات لعدة أيام مع استمرار الري باملاء. نالحظ ما حيدث.
• ما تفسرينا ملا حدث ................................................................................... 

�لتغذية و�لنمو و�لتغير في �لحيو�ن 

�سوؤال للتفكير

• ما هي اخلطوات الواجب اتباعها يف نشاط الغرض منه معرفة دور توافر 

الغذاء كعامل مهم ، يف  عملية نمو النبات ؟ 
• ما هي بعض العوامل املهمة األخرى التي يتوجب متاثلها خالل التجربة 

أو النشاط ؟

يعتمد احليوان عىل الغذاء يف نموه وزيادة قدرته عىل أداء وظائفه، كام حيتاج إىل الغذاء لتوليد الطاقة 
أو  الغذاء  عن  بحثًا  وغريها  والركض،  واجلري،  للحركة،  الرضورية 
اهلرب من األعداء. والتغذية رضورية حلفظ صحة احليوان وقدرته عىل 
مقاومة العوامل املختلفة التي قد يتعرض هلا يف البيئة : كالربد واحلر، أو 
اجلوع والعطش، وكذلك مقاومة بعض األمراض والتئام اجلروح التي 
وحتتاج  نفسه.  عن  والدفاع  األخرى  احليوانات  مع  معاركه  من  تنتج 
احليوانات األليفة : كاخليل، واجلامل، والبقر، وغريها إىل كميات أكرب 

من الغذاء؛ لتساعدها عىل أداء العمل واإلنتاج، الشكل )10-6(.
من  لوقايتها  هبا  والعناية  احليوانات  نمو  بمراحل  االهتامم  إن 
شكل ) 6-10( األمراض وتغذيتها الغذاء الصحيح ، كام حيدث يف أكثر مزارع الدواجن 



��

مثاًل، له أثره يف احلصول عىل مردود أكرب بالنسبة لكمي�ة اللحوم 
أو األلبان ونوعيتها، الشكل )11-6(.

شكل ) 11-6( 

�سوؤال للتفكير

هل هناك عالقة بني تغذية صغار احليوانات والنمو الرسيع هلا وقدرهتا   •

عىل مقاومة األمراض ؟

ف عىل بعض  نتجول بعض الوقت يف البيئة، ونتعرَّ
احليوانات اجليدة التغذية . وعىل بعض احليوانات 

اجلائعة. ماذا نالحظ عىل كلٍّ منها من حيث :
أ  - املظهر من حيث الصحة والقوة.

النس�ب�ي وال��وزن )النح��اف��ة  ب - احلج��م 
أو  السمنة( الشكل )12-6(.

ج  - القدرة عىل العمل لفرتة طويلة أو اإلهناك الرسيع. 

 مميز�ت �لتغري�ت �حليوية :
مما �شبق يتبني ما يلي :

1 - التغريات احليوية هي تغريات حتدث للمخلوقات احلية، وتؤثر يف تركيبها الداخيل، ومظهرها اخلارجي، 
ووظائ�فها، وق�دراهتا.

2 - إن التغريات احليوية هذه مالزمة لنمو املخلوق احلي، طوال مراحل حياته، فالدجاج مثاًل ينتج 
البيض، وهذا يفقس لينتج الصيصان الصغرية التي تنمو وتتغري حتى تصبح دجاجًا ناضجًا ينتج 
البيض وهكذا. وحبوب الفول أو الفاصوليا تتحول إىل بادرات، ثم  إىل نباتات كاملة النمو تعطي 

زهورًا، ثم ثامرًا وبذورًا، وهذه تنضج وعند إنباهتا تنمو إىل بادرات ثم نباتات كاملة وهكذا.

ن�ساط م�سلي

شكل ) 12-6( 
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املاء، واهلواء،  يلزم ذلك متطلبات )وجود  املخلوق احلي  لينمو  احليوية  التغريات  3-ولكي حتدث 
وعنارص التغذية األساسية، ودرجة احلرارة  املناسبة(. 

وللضوء دور هام يف بناء هذه العنارص وتكوين الغذاء الرضوري لنموه. وتعتمد احليوانات عىل عنارص 
غذائية رضورية الزمة لنموها كاملاء، واهلواء، والنشويات، والربوتينات النباتية.

�سوؤال للتفكير

• هل نستطيع ذكر مميزات أخرى للتغريات احليوية؟

نحت�اج إىل : كمي�ة من بذور نبات نختاره بأنفسنا، مثل )قمح، شعري، فاصوليا(، 10 
أصص صغرية يمكن استبداهلا بكؤوس بالستيك مثقبة من األسفل، طبق، قطن، ماء، 

تربة زراعية، تربة رملية، تربة طينية، خ�ل.
خطو�ت �لعمل :

1- نضع القطن يف الطبق ثم بلله باملاء، ونضع البذور فوق القطن.
2- نستمر يف تبليل القطن عدة أيام إىل أن تبدأ البذور باإلنبات.

م األصص العرشة من 1 إىل 10. 3- نرقِّ
ع البذور عىل األصص العرشة، ثم نضع األصص يف أماكنها مع مراعاة ما ييل : 4- نوزِّ

األصيص األول : تربة زراعية، يف مكان مشمس، ويبقى بدون ري.
األصيص الثاين : تربة زراعية، يف مكان مشمس، ويروى كل مخسة أيام.

األصيص الثالث : تربة زراعية، يف مكان مشمس، ويروى عندما تبدأ الرتبة باجلفاف.

األصيص الرابع : تربة زراعية، يف مكان مظلم متامًا، ويروى عندما تبدأ الرتبة باجلفاف.
األصيص اخلامس : تربة زراعية، يف الظل، ويروى عندما تبدأ الرتبة باجلفاف.

األصيص السادس : تربة زراعية، يف مكان مشمس، ويروى عندما تبدأ الرتبة باجلفاف، 
مع إضافة ملعقة خل إىل املاء.

األصيص السابع : تربة رملية، يف مكان مشمس، ويروى عندما تبدأ الرتبة باجلفاف.
األصيص الثامن : تربة طينية، يف مكان مشمس، ويروى عندما تبدأ الرتبة باجلفاف.

أما التاسع والعارش فلنا احلرية يف اختيار الظروف املناسبة بأنفسنا.
نستمر يف مالحظة النمويف األصص العرشة، ونسجل مالحظاتنا.

ن�ساط م�سلي
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1 ـ �ذكرو� �أهم �لتغري�ت �لتي حتدث لنبات �لفول �أو �لفا�شوليا �أثناء دورة حياته �لكاملة .
2 ـ �ذكرو� �أهم �لتغري�ت �لتي تالحظونها �أثناء منو �شغار �لدجاج من وقت فق�شها حتى متام ن�شجها.

3 ـ كيف تختلف �شغار �لأر�نب �حلديثة �لولدة عن �لو�لدين من حيث :
       �أ ـ �ملظهر �خلارجي ؟        ب ـ �لوظائف و�لقدر�ت ؟ 

� ـ كيف تختلف بع�س �لأ�شجار �لكاملة �لنمو عن �لنبتة �ل�شغرية لهذه �لأ�شجار )خذ �لنخيل  
كمثل( من حيث :

     �أ  ـ �ملظهر �خلارجي ؟        ب ـ �لوظائف �ملتعددة ؟ 
� ـ ملاذ� يحتاج �لنبات و�حليو�ن �إىل �لتغذية �ملالئمة �أثناء �لنمو ؟ ماذ� يحدث للنبات و�حليو�ن �إذ� 

مل تتو�فر لهما �لتغذية �ملالئمة يف هذه �لفرتة ؟ 
� ـ ملاذ� يعترب �ملاء �شروريًا لنمو �أغلب �أنو�ع �لنبات ؟ هل �ملاء �شروري �أي�شا لنمو �حليو�ن؟ 

� ـ كيف ميكن زيادة �شالحية �لرتبة بحيث ت�شاعد على منو �لنباتات ب�شرعة؟ 
      )ميكنك �شوؤ�ل بع�س �ملز�رعني(.

� ـ قارن بني خ�شائ�س �لطفل �حلديث �لولدة وو�لديه من حيث : 
       �أ ـ �ملظهر �خلارجي .        ب ـ �أد�ء �لوظائف �ملختلفة .       ج ـ �لقدر�ت .

� ـ �شع عالمة )( على ميني �لعبار�ت �ل�شحيحة، �أوعالمة )( على  يـمني �لعبار�ت �خلاطئة  
مما يلي:

     �أ  ـ حتدث �لتغري�ت �حليوية يف �جلو�مد كما حتدث يف �لنبات و�حليو�ن .
      ب ـ �لتغري�ت �حليوية ت�شمل تغري�ت يف �ملظهر،كما ت�شمل تغري�ت يف �لرتكيب، و�لوظائف، و�لقدر�ت.

      ج  ـ هناك �عتماد متبادل بني �لنبات و�حليو�ن يف منوهما.

أس��ئ��ل�����ة



ختتلف التغريات الكيميائية واحليوكيميائية عن التغريات الفيزيائية، فبينام ترتكز التغريات الفيزيائية عىل 
التغري يف حالة املادة من حيث الشكل واملظهر اخلارجي، فإن التغريات الكيميائية واحليوكيميائية تشمل 
تغريات أساسية يف تركيب املواد وتكوينها الداخيل. أي إن هذه التغريات تنتج عنها مادة جديدة أو أكثر 
هلا صفات خمتلفة. وختتلف املواد الناجتة عن تغري كيميائي أو حيوكيميائي عن املواد األصلية يف خصائصها 

الفيزيائية أيضا كالشكل وامللمس.
 وبينام تكون أغلب التغريات الفيزيائية عكوسة، فإن أغلب التغريات الكيميائية واحليوكيميائية غري 
بعض  توضيح  بغية  واحليوكيميائية  الكيميائية  التغريات  عن  األمثلة  بعض  ييل  فيام  وسندرس  عكوسة, 

خصائصها ومفاهيمها .
ويتوّقع منا يف هناية دراستنا هلذا الفصل أْن نستفيد من بعض املعارف ونتدرب عىل بعض املهارات 

ومنها أن نكون قادرين عىل أن :

ف �لتغري �لكيميائي للمادة. n   نعرِّ

n   نعدد بع�س �لأمثلة على �لتغري�ت �لكيميائية.

n   نكتب معادلة �لحرت�ق لأي مادة هيدروكربونية.

n   نقارن بني �لتغري �لكيميائي و�لتغري �حليوكيميائي و�لتغري�ت �لأخرى.

n   نقارن بني حالة �ملادة قبل وبعد �لحرت�ق من حيث �ل�شكل و�للون و�مللم�س.

n   نعدد �لعو�مل �لالزمة ل�شتمر�ر �لحرت�ق.

n   نذكر بع�س �لإر�شاد�ت �لالزمة لتجنب خطر �حلر�ئق.

n   نعرِّف �شد�أ �حلديد.

n   نحدد من خالل �لتجربة مميز�ت �لتغري�ت �لكيميائية.

n   نف�شر �أ�شباب حدوث �لتغري�ت �حليوكيميائية.

n   نحدد من خالل �لتجربة مميز�ت �لتغري�ت �حليوكيميائية.

الت�غ�ي�رات الكيم�ي�ائ�ي��ة واحلي�وكي�م�ي��ائ�ي�ة

الفصل  السابع

100
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�لتغري�ت �لكيميائية 
قال تعاىل : {                     | سورة يس.

نستخدم االح�رتاق يف حياتنا اليومية يف كثري من األمور منها الطهي والتدفئة، وتوليد الكهرباء.. وغريها.
فما هو �لحرت�ق؟

للتعرف عىل االحرتاق نجري النشاطني التاليني :
جتربــة احرتاق الورق :

حامل،  �حرت�ق،  جفنة  بي�شاء،  ورقة   : �إىل  نحتاج 
�أعو�د ثقاب.

خطو�ت �لعمل :
n   نخترب خ�شائ�س �لورقة من حيث �ملظهر و�مللم�س.

n   ن�شع �لورقة يف جفنة �أو بوتقة �حرت�ق.

n   ن�شعل قطعة �لورق يف �جلفنة، ونالحظ ما يحدث 

بدقة، �ل�شكل )� ـ 1(.
......................................... نالحظ؟   • ماذ� 

................ �ملحرتقة؟   �لورق  قطعة  من  يدنا  تقريب  عند  بحر�رة  نح�س  • هل 

.......................... �لحرت�ق؟  عملية  �أثناء  دخان  �أو  غاز  �نطالق  ن�شاهد  • هل 
n   بعد �أن تربد �جلفنة، نخترب �ملادة �ملتبقية فيها من حيث �ملظهر و�مللم�س. 

......................... �لأ�شلية؟  �لورق  قطعة  �جلفنة  يف  �ملتبقية  �ملادة  ت�شبه  • هل 

................. �لن�شاط؟  هذ�  بها  بد�أنا  �لتي  �لورق  قطعة  ��شرتجاع  • هل ميكننا 
..................................................................................... • ملاذ�؟ 

نالحظ يف هذا النشاط اشتعال قطعة الورق، ونحس بحرارة عندما نقرب يدنا من اللهب، ونشاهد 
تصاعد دخان من اجلفنة. وعند اختبار املادة املتبقية يف اجلفنة نجدها هشة سوداء اللون، وندرك أن قطعة 

الورق األصلية ال يمكن اسرتجاعها ، ألهنا احرتقت.
لقد الحظنا أنه عند االحرتاق حتولت قطعة الورق إىل عدة مواد منها الصلب، ومنها الغاز، ونتج عن 

شكل )7 1-( احرتاق الورقة 

ن�ساط عملي
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هذا التغري كذلك طاقة حرارية  ن�شتنتج من هذ� : �أّن �لحرت�ق تغري كيميائي.  
وطبقًا للطريقة العلمية، ال بد عند دراسة تغريات كيميائية أخرى من مراقبة ما إذا كانت التغريات 

تصحبها دومًا تغريات يف الطاقة احلرارية أم ال.
جتربــة احرتاق �صمعة حتت )اإناء( ناقو�ص زجاجي :

نحتاج �إىل :  �شمعة �شغرية، �أعو�د ثقاب، قاعدة من خ�شب، ناقو�س زجاجي، حو�س 
ماء.

خطو�ت �لعمل :
n   ناأخذ �شمعة �شغرية جديدة. نخترب خو��س �ل�شمعة قبل 

�أن ن�شعلها ون�شجل مالحظاتنا من حيث مظهر �ل�شمعة 
و�لفتيل.

n   ن�شعل �ل�شمعة، ونالحظ خو��س �للهب، ثم ن�شجل ما 

يحدث لل�شمعة، �ل�شكل )� ـ 2�أ(.
�ملاء يف  �شطح  فوق  تطفو  وندعها  �شغرية،  قطعة خ�شب  �لآن على  �ل�شمعة  n   نثبت 

�حلو�س، نالحظ خو��س �للهب من حيث �حلجم و�للون ، ونحدد م�شتوى �شطح 
�ملاء يف �حلو�س، �ل�شكل )� ـ 2ب(.

n   ناأخذ ناقو�شًا )�إناًء( طوياًل من �لزجاج ، ون�شعه فوق �ل�شمعة يف حو�س �ملاء. نتاأكد من �أن لهب 

شكل )-7 2أ( شمعة مشتعلة 

شكل )7 2-د( شكل )7 2-ج�( شكل )7 2-ب(

ن�ساط عملي
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�ل�شمعة ل يلم�س �شطح �لناقو�س �لزجاجي �أو جو�نبه، نرتك �ل�شمعة فرتة، ونالحظ خو��س �للهب، 
ونر�قب بعناية ما يحدث ل�شطح �ملاء د�خل �لناقو�س، �ل�شكلني )� ـ 2جـ ، � ـ 2د(.

n   ن�شتمر يف مالحظتنا مدة �أطول.

.......................... م�شتعلة؟  �ل�شمعة  تظل  �أم   ، ينطفئ  هل  �ل�شمعة؟  للهب  يحدث  • ماذ� 
• ماذ� يحدث ل�شطح �ملاء د�خل �لناقو�س؟ هل يظل �شطح �ملاء كما كان عليه عند بد�ية �لن�شاط، 

�أم يرتفع د�خل �لناقو�س؟  .................................................................................
يرتفع، �أم ينخف�س؟ ...................................... هل  �حلو�س؟  يف  �ملاء  ل�شطح  يحدث  • ماذ� 
........................................................ �لزجاجي؟  �لناقو�س  جو�نب  على  نالحظ  • ماذ� 

n   نرفع �لناقو�س، ونخترب فتيل �ل�شمعة بعد �أن يربد.

n   نقارن بني مادة �لفتيل قبل �لحرت�ق وبعده من حيث �للون و�ل�شكل. .............................

........................................................................ ؟   �لفتيل  مادة  على  نالحظ  • ماذ� 

............................. �لحرت�ق؟   بد�ية  قبل  عليه  كان  ما  �إىل  �لفتيل  ��شرتجاع  يـمكن  • هل 
....................................................................................................... • ملاذ�؟ 

.......................................................................... حدث؟  ما  تعليل  يـمكن  • كيف 
.................................................................................................................

إن عملية احرتاق فتيل الشمعة هي تغري كيميائي. فالشمعة تستمر يف االشتعال قبل وضع الناقوس 
لوجود األكسجني يف اهلواء، وينتج عن ذلك : حرارة، وغاز، وبخار ماء. وعند وضع الناقوس فإن الشمعة 
تستمر مشتعلة لفرتة، ثم يأخذ اللهب بالضعف تدرجييًا، ويبدأ سطح املاء باالرتفاع حتت الناقوس، ويستمر 

ذلك حتى تنطفئ الشمعة.

�سوؤال للتفكير

• ملاذا ال نستخدم ناقوسًا بالستيكيًا يف هذه التجربة؟
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وعند اختبار سطح الناقوس من الداخل نشاهد قطرات بخار املاء عىل جدار الناقوس. وبتفحص فتيل 
الشمعة، نجد أن خواص الفتيل ختتلف عن خواصه قبل االحرتاق ، ويبدو واضحًا أنه ال يمكننا إعادة 

الفتيل إىل ما كان عليه سابقًا .
ن�شتنتج مما �شبق : �أن �حرت�ق �ل�شمعة هو عملية تغري كيميائي ملادة هيدروكربونية تتكون من 

�لكربون و�لهيدروجني، �حتدت مع �لأك�شجني. وميكن متثيل �لتغري �حلا�شل باملعادلة �لتالية :
طاقة   + كربون   + املاء  بخار   + الكربون  أكسيد  ثاين  اشتعال     أكسجني   + هيدروكربونية  مادة 

حرارية.
ويتضح من هذه املعادلة أن األكسجني واملادة اهليدروكربونية تفاعال معًا يف ظروف معينة )االشتعال( 

وتكّون نتيجة هلذا التفاعل مركبات ومواد جديدة ، وانطلقت طاقة حرارية.
ويمكن االستنتاج من النشاط السابق ومن البحث الذي تاله أن عملية االحرتاق تتطلب وجود غاز 

األكسجني حلدوثها. ولكي تبدأ عملية االحرتاق وتستمر، ال بد من وجود العوامل الثالثة التالية :
�أ   ـ  مادة قابلة لال�شتعال كالورق �أو �ل�شمع.

ب ـ  �لأك�شجني.
ج ـ  درجة حر�رة منا�شبة.

وتشكل النار أحيانًا مصدرًا للخطر يمكن أن يؤدي إىل 
الدمار واهلالك لشكل )7-3(، ولكن يمكن جتنب الكثري 
من احلرائق بقليل من احلذر، وباتباع اإلرشادات التالية :

1 - التأكد من إطفاء عود الثقاب بعد استعامله.
مواد  قرب  رميها  وعدم  السجائر  أعقاب  إطفاء   -  2

رسيعة االشتعال.
3 - عدم إشعال الغاز يف البيت إذا كانت هناك دالئل تشري إىل ترسبه إال بعد التهوية، والتأكد من 

وقف الترسب.
4 - عدم وضع مواد رسيعة االشتعال قرب مواد مشتعلة.

ونعتمد يف إطفاء احلريق عىل إزالة عامل أو أكثر من العوامل الثالثة الرضورية لعملية االحرتاق، 
والتي تعرف بعنارص احلريق أو مثلث احلريق، الشكل )7-4( فإذا اشتعلت ثياب شخص ما، يمكن 
عزله عن األكسجني وذلك أن نلفه بغطاء صويف. وعندما نرش املاء عىل املادة املحرتقة هبدف إطفائها، 

شكل )7-3( قد تشكل النار مصدرًا للخطر
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فإننا غالبًا نخفض درجة احلرارة، بحيث تصبح أقل من درجة 
حرارة اشتعال تلك املادة، وعندما نبعد املواد التي مل حترتق بعد 

عن مكان احلريق فإننا نزيل مادة االحرتاق.

معاجلة �حلروق �لب�صيطة
الب�صيطة  باحلروق  امل�صاب  ال�صخ�ص  لإ�صعاف 

نتبع التايل :
1 ـ ن�شع �جلزء �مل�شاب حتت جريان ماء بارد خفيف �أو نغط�شه يف ماء بارد ملدة ل تقل 

عن 10 دقائق وملدة �أطول �إذ� ��شتمر �لأمل.
2 ـ ننزع بلطف �خلو�مت �أو �ل�شاعات �أو �أي مالب�س �شيقة من �ملنطقة �مل�شابة قبل �أن 

تبد�أ بالتورم.
3 ـ ن�شمد �ملنطقة بقطعة قما�س نظيف.

� ـ ننقل �مل�شاب لأقرب م�شت�شفى �أو مركز �شحي.
�ل�صــــد�أ

نحتاج �إىل : م�شامري حديد جديدة، �أور�ق بي�شاء، ماء.
خطو�ت �لعمل :

n   ناأخذ بع�س م�شامري �حلديد �لالمعة �جلافة، ونخترب خو��شها من حيث �ملظهر و�مللم�س.

�إىل جمموعتني مت�شاويتني )1(، )2( ون�شع كاًل منهما على ورقة  �مل�شامري  م  n   نق�شِّ

بي�شاء، ون�شري �إليها بالرقمني )1(، )2(.
n   نبلل �إحدى جمموعتي �مل�شامري ببع�س �ملاء، ونرتك �ملجموعة �لأخرى جافة.

      نرتك �ملجموعتني معر�شتني للهو�ء ملدة ثالثة �أيام �أو �أربعة.
�مل�شامري،  �ملبللة و�ملجموعة �جلافة من  �لآن ما حدث لكلٍّ من �ملجموعة  n   نقارن 

وذلك بالإجابة عن  �لأ�شئلة �لتالية :
• هل هناك �ختالف يف درجة �للمعان بينهما؟ ......................................................

شكل )7 - 4( مثلث احلريق 

ن�ساط عملي
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• �أي �ملجموعتني �أكرث ملعانًا من �لأخرى؟ ............................................................
• هل تكونت مادة جديدة على كل من �ملجموعتني �أم على �إحد�هما فقط؟ .....................

• على �شطح �أي من �ملجموعتني �ملبللة �أم �جلافة تكونت هذه �ملادة �جلديدة؟ ...................

• ما لونها وخ�شائ�شها �لأخرى؟ ......................................................................

• هل تركت �أي �ملجموعتني �أثرً� على �شطح قطعة �لورق؟ .........................................

• يف �أي �ملجموعتني حدث هذ� : �ملبللة �أم �جلافة؟ وما لون هذ� �لأثر؟ ............................

• كيف ميكن �شرح �ختالف ما حدث بني �ملجموعتني؟ ............................................

• ماذ� ي�شمى هذ� �لتغري؟ ..............................................................................

• ما تاأثري هذه �لظاهرة يف تغيري خو��س �ملو�د �ملعدنية؟ ............................................

لقد ركزنا يف النشاط السابق عىل عامل واحد من العوامل املختلفة التي تتأثر هبا عملية صدأ احلديد 
وهو عامل الرطوبة. مع العلم بأنه إذا تركت املسامري جافة 
معرضة للهواء فرتة طويلة من الزمن، فإهنا تصدأ نظرًا لوجود 
الرطوبة يف اهلواء، الشكل )7-5(. ويالحظ أن احلديد يصدأ 
يف األماكن الرطبة برسعة. أما يف األماكن اجلافة، فإنه يصدأ 
بعد وقت أطول نسبيًا. وعامل آخر لصدأ احلديد وهو وجود 

األكسجني.
شكل )7 - 5( ظاهرة صدأ احلديدتغري�ت كيميائية �أخرى 

�سوؤال للتفكير

• هل هناك طرق يمكن استخدامها ملنع حدوث الصدأ؟

�إذ� كنا ن�شتخدم مو�د كيمائية، فيجب �أن :
1 ـ نغ�شل �أيدينا بعد �إجر�ء �لتجارب.

2 ـ ل نحاول �أبدً� �أن نتذوق �ملو�د �لكيميائية.
3 ـ نحذر من �أن تالم�س تلك �ملو�د �أيدينا، �أو عيوننا.
� ـ ن�شتخدم تلك �ملو�د باإ�شر�ف معلمتنا / معلمنا.
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ن�صاط : تفاعل حم�ص الكلور مع �صريط املاغن�صيوم.
نحتاج �إىل : �أنبوب �ختبار، حم�س �لكلور �ملخفف، 

�شريط مغني�شيوم.
خطو�ت �لعمل : ن�شع قطعة �شغرية من �ملغني�شيوم 
يف �أنبوب �ختبار فيه ��شم3 تقريبًا من حم�س �لكلور 

�ملخفف، �ل�شكل )� ـ �(.
ماذ� نالحظ؟ ..............................................

هل ما حدث هو تغري كيميائي؟ ........................ 
ن�صاط : تفاعل حم�ص مع ق�صرة البي�ص

نحتاج �إىل : ق�شر بي�س، حم�س �لكلور �ملخفف، طبق زجاجي.
حتى  ون�شحنه  بي�شة  ق�شر  ناأخذ   : �لعمل  خطو�ت 
ينعم . ن�شع �مل�شحوق يف كاأ�س �أو طبق زجاجي �شغري. 
ن�شيف بع�س �خلل �أو قلياًل من حم�س �لكلور �ملخفف 

�إىل �مل�شحوق، �ل�شكل )� ـ �(.
ماذ� نالحظ؟ ..............................................

هل ما حدث هو تغري كيميائي؟ ........................
املاغنسيوم مكونًا مواد كيميائية  النشاطني السابقني نالحظ أن حملول محض الكلور يتفاعل مع  من 
خمتلفة جديدة . والغاز الذي يتصاعد من جراء هذا التفاعل هو غاز اهليدروجني ، لذا فإن ما حدث هو 
تغري كيميائي. أما التغري الكيميائي الذي حيصل عندما يتفاعل محض ما مع قرش البيضة فينتج عنه غاز 

ثاين أكسيد الكربون كأحد النواتج.
مميز�ت �لتغري�ت �لكيميائية

1 - ينتج عن التغريات الكيميائية مواد جديدة ذات خصائص خمتلفة عن املواد األصلية.
2 - هناك تغري يف الطاقة احلرارية، إما ملحوظًا كام حيدث يف عملية احرتاق قطعة من اخلشب، وإما غري 

ملحوظ بصورة واضحة كام حيدث عندما يصدأ احلديد.
3 - يرافق بعض التغريات الكيميائية ظواهر مثل انطالق غاز، أو تكون راسب، أو تغري يف لون املواد. 

وليس بالرضورة أن حتصل كل ظاهرة بمفردها.

ن�ساط عملي

شكل )7 - 6( تفاعل محض 
الكلور مع املاعنسيوم

شكل )7 - 7( تفاعل محض 
الكلور مع قرشة البيض
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التي حتصل داخل  التغريات  أمثلة  حتدث داخل األجسام احلية وخارجها تغريات كيميائية عديدة. ومن 
وحتمض  األطعمة،  وفساد  والفاكهة،  اخلبز  وتعفن  الضوئي،  والبناء  واهلضم،  التنفس،   : احلية  األجسام 

احلليب.
إن مجيع هذه التغريات تسمى تغريات حيوكيميائية. فكيف حتدث هذه التغريات؟ وما هي أهم مزاياها 

؟ وملاذا نسميها بالتغريات احليوكيميائية ؟ 
سندرس فيام ييل بعض األمثلة عن التغريات احليوكيميائية التي يمكن مالحظتها بالتجارب. وسنتتبع 

الظروف املالئمة حلدوث هذه التغريات، ونحاول أن نعطي رشحًا وتفسريًا مبسطًا هلا.

ف�صاد �لطعام 
إن من الظواهر التي يتكرر حدوثها - وخصوصًا يف املناطق احلارة الرطبة - ظاهرة فساد الطعام عندما 
يرتك يف مكان دافئ رطب. وتسبب األطعمة الفاسدة الكثري من األمل ملن يتناوهلا، وقد تؤدي إىل حدوث 
التسمم يف بعض احلاالت، وحيتاج الفرد إسعافًا طبيًا عاجاًل للتخلص من تأثري الطعام الفاسد عىل اجلسم، 
وخصوصًا عىل اجلهاز اهلضمي. ومن املهم أن نعرف العوامل التي تساعد عىل فساد الطعام، وكيفية إبطاء 

هذه العملية ليصبح باإلمكان حفظ الطعام جيدًا لفرتة أطول.

الت�غ�ي��رات احل�ي�وك�ي�مي��ائ�ي��ة

يت�شمم �لإن�شان �إذ� تناول �لأغذية �لفا�شدة مثل : �للحوم، و�جلنب �لفا�شد، حيث تبدو على 
�ملت�شمم بع�س �لأعر��س كالقيء، و�لإ�شهال، و�آلم يف �لبطن وميكن �إ�شعافه كالتايل :

1ـ  يعطى �مل�شاب ماًء فاترً� مذ�بًا فيه قليل من ملح �لطعام لي�شربه، وتكرر تلك �لعملية 
كل خم�س دقائق تقريبًا حتى يتقياأ ويطرد �لأغذية �لفا�شدة من معدته.

2 ـ �إذ� كان �ملت�شمم فاقدً� للوعي ينقل ب�شرعة �إىل �مل�شت�شفى.
نحتاج �إىل : قطعة من �لفاكهة �لطرية كالبطيخ، �أو �لربتقال، �أو �لتفاح.. �إلخ.ن�ساط عملي

خطو�ت �لعمل :
n   ناأخذ قطعة من �لفاكهة �لطرية، نخترب خ�شائ�شها من حيث �ملظهر، �مللم�س، 

�لر�ئحة،  و�لطعم. ن�شجل مالحظاتنا؟  �ل�شكل )� ـ �( .

�إ�صعاف �ملت�صمم غذ�ئيًا
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)�أ�شبوع  �أيام  لعدة  رطب  د�فئ  مكان  يف  �لفاكهة  قطعة  n   نرتك 

تقريبًا(، ثم نخترب خ�شائ�شها، نتجنب تذوق �لفاكهة كليًة 
يف هذه �حلالة.

• هل طر�أ تغري على ر�ئحة قطعة �لفاكهة ؟ ........................

• هل طر�أ تغري على مظهر قطعة �لفاكهة ؟ ........................ 

�لفاكهة؟ ....................... قطعة  ملم�س  تغري على  طر�أ  • هل 
و  �أ �لفاكهـة  قطعة  متـا�شك  مدى  علـى  تغـري  طــر�أ  هـل   •

جتان�شـهـا؟
........................................................................    

• أعطوا مثاًل أو مثلني من خرباتكم تشبه ما حدث يف ه�ذا النش��اط 
........................................................................    

• كيف يمكننا االحتفاظ بقطعة الفاكهة الطرية ملدة أطول دون أن حيدث هلا مثل التغريات التي ُذكرت؟
.............................................................................................................     

تخـثــر �لــــدم 
مما الشك فيه أننا الحظنا الدم وهو ينزف من جرح ما. فام هي حالة 
الدم وهو ينزف؟ هل هو سائل أم صلب؟ عندما نصاب بجرح ما نقوم 
بتطهري اجلرح بقطعة من القطن املبلول بَغول اإليثانول، أوصبغة اليود. 

وبعد فرتة وجيزة نرى أن النزف قد توقف، الشكل )9-7(.
• هل الحظتم القرشة الصلبة التي تتكون عىل اجلرح؟ .........
• هل الحظتم لوهنا بعد توقف النزف؟ ..........................
n   كيف يتغري لوهنا عندما يلتئم اجلرح؟ ...........................

n   هل الحظتم سطحها الداخيل املالصق للجلد بعد أن تسقط؟ ......................................

َل�ُه من مادة سائلة إىل صلبة ؟ وما هي فائدة هذا التحول ؟ وما هي صفته  • أي تغري حصل للدم َفَحوَّ
املميزة ؟  .............................................................................................

شكل )7 - 8( بطيخ

شكل )7 - 9( ختثر ال��دم



110

لنجب عن هذه �لأ�شئلة بكثري من �لتب�شيط :
إن حتول الدم من مادة سائلة إىل مادة صلبة يسمى التخثر. وقد استطاع العلامء إثبات أن بالزما الدم، 
وهي اجلزء السائل املائي من الدم، حتتوي عىل نوع من الربوتني الشفاف ذائب يف ماء البالزما. ويتحول 
هذا الربوتني بفعل مخائر )أنزيامت( إىل بروتني آخر صلب ال يسمح بانتشار األجسام الدقيقة كالبكترييا 

عربه.
الدم،  : وقف نزف  �أولهما   : فائدتني  التخثر، مما يعطي اجلسم  بفعل هذا  التئام اجلرح  يتم  وهكذا 

وثانيتهما: منع ترسب اجلراثيم إىل داخل اجلسم، خصوصًا إذا تم تطهري اجلرح بطريقة مناسبة.
إن التغري احلاصل عند ختثر الدم، هو تغري حيوكيميائي إذ إنه ال حيصل إال يف اجلسم احلي وبفعل اخلامئر 

التي تنتجها األجسام احلية فقط.

تف�صري حدوث �لتغري�ت �حليوكيميائية 
لعلنا الحظنا من النشاطات السابقة ومن خرباتنا اليومية أمثلة عن التغريات التي حتدث للمواد النباتية 

واحليوانية، وبخاصة األطعمة واملرشوبات. وحتدث هذه 
التغريات بسبب وجود خملوقات حية دقيقة منترشة حولنا، 
من أمهها البكترييا والفطريات، الشكل )7-10(. فعندما 
تتوافر الظروف املناسبة، مثل درجة حرارة مناسبة ورطوبة 
عالية، فإن هذه املخلوقات الدقيقة تنمو وتتكاثر يف فرتة 
أو  النباتية  املواد  عىل  تتغذى  فإهنا  ذلك  وأثناء  قصرية، 

احليوانية التي تنمو عليها.
وتفرز هذه املخلوقات الدقيقة أنواعًا خمتلفة من اخلامئر 

التغري يف الرتكيب  الكيميائي، ويتبع هذا  النباتية واحليوانية، وتغري تركيبها  املواد  التي تساعد عىل حتلل 
الكيميائي تغري يف خصائص املظهر وامللمس والطعم والرائحة. وبام أن املخلوقات احلية الدقيقة هي التي 
تتسبب يف التغري الكيميائي، فإن التغري يف هذه احلالة يسمى تغريًا حيوكيميائيًا. وينتج عن هذا النوع من 

التغري أحيانًا التسمم عند تناول األطعمة الفاسدة.
وتفرز خاليا اجلسم أنواعًا عديدة من اخلامئر التي تتحكم يف التغريات احليوكيميائية. فمنها ما خيثر 
الدم كام رأينا، ومنها اخلامئر التي تتحكم يف تغريات عديدة كهضم األغذية يف اجلهاز اهلضمي، أو حرقها 

تدرجييًا، كام هي احلال يف عملية التنفس.

شكل )7 - 10( تعف��ن اخل�ب��ز
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حـفــظ �لأطـعـمــة 
وتعف�ن�ها، وف�ي ح�ف�ظ  واحل�ي�وانية  النب�اتية  امل�واد  فس�اد  س�رع�ة  يف  التحك�م  يمكن�نا  كي�ف   •

األطعم�ة صاحل�ة مل�دة أط��ول ؟
الحظ اإلنسان من خرباته اليومية عىل مدى الزمن أن األطعمة اجلافة كالتمر، واحلبوب، والفواكه 
اجلافة تظل دون تعفن أو فساد ملدة طويلة. وكذلك الحظ أن األطعمة النباتية واحليوانية التي تتعرض 
للحرارة أو الربودة الشديدة، أو لدرجة عالية من امللوحة تظل صاحلة لألكل ملدة أطول. فيمكن لسكان 
املناطق احلارة اجلافة االحتفاظ باخلبز أو اللحوم املجففة ملدة طويلة، وكذلك فإن سكان القطب الشاميل 
ببعض األطعمة كاجلبن والسمك لفرتات  اللحوم يف اجلليد لعدة أشهر، كام يمكن االحتفاظ  خيتزنون 

أطول إذا أضيفت إليها كميات وافرة من امللح، الشكل )11-7(.
وقد استنتج العلامء بعد مالحظاهتم وحتليلهم خلربات األولني، 
)البكترييا  اجلو  يف  املوجودة  الدقيقة  للمخلوقات  اكتشافهم  وبعد 
هذه  معيشة  ظروف  عىل  التجارب  إجراء  وبعد   ، والفطريات( 
املخلوقات ونموها، أن التحكم يف رسعة فساد األطعمة أو تعفنها 
يتطلب التحكم يف درجة نمو هذه املخلوقات الدقيقة ورسعته، ويف 
التحكم بوجودها. فهناك درجات حرارة مرتفعة نسبيًا ورطوبة تنمو 
فيها هذه املخلوقات وتتكاثر برسعة.وإذا أمكن التحكم يف واحد 
أو أكثر من هذه العوامل، أمكن التحكم يف رسعة فساد الطعام أو 

التي  التعقيم  التقنية احلديثة حلفظ األطعمة ملدة طويلة عملية  التي تستخدمها  العوامل  تعفنه، ومن أهم 
تقتل املخلوقات الدقيقة عن طريق الغليان والتبخر، وتضمن عدم 
تعرض الطعام هلذه املخلوقات الدقيقة ثانية عن طريق التعليب يف 

جو معقم، الشكل )12-7(.
املخلوقات  تكاثر  ملقاومة  أخرى  طريقة  وهناك 
الدقيقة، وهي ختفيض درجة احلرارة. فكام نعرف يمكن 
حفظ األطعمة ملدد طويلة عن طريق تربيدها لدرجات 

حرارة متدنية، أو جتميدها، الشكل )13-7(.

شكل )7 - 11( احلفظ بالتمليح

شكل )7 - 12(  احلفظ بالتعقيم يف 
العلب
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ويمكننا  بسهولة مقارنة رسعة حتمض كميتني متساويتني من 
يف  إحدامها  نظيف،  يف كوب  منهام  كاًل  وضعت  الطازج،  احلليب 

مكان دافئ، واألخرى يف ثالجة.
إذا مل نحتفظ باحلليب يف الثالجة، أي إذا أبقيناه يف درجة حرارة 
املحمض  احلليب  عىل  التعرف  ويمكن  حيمض  فإنه  نسبيًا،  مرتفعة 
الرائحة،  امللمس،  املظهر،  حيث  من  عليه  تطرأ  التي  التغريات  من 
والتجانس، وأحيانًا ال نعرف أن احلليب قد حتمض إال بعد تذوقه.

ويعود حتمض احلليب إىل وجود خملوقات حية دقيقة كالبكترييا تنمو وتتكاثر برسعة يف درجة احلرارة العالية 
نسبيًا، وبالنتيجة تفرز مخائر تفسد احلليب. وهنا أيضًا نالحظ أن تغريات كيميائية حدثت بفعل مخائر تفرزها 

خملوقات حية، ولذا نعتربها تغريات حيوكيميائية.

�لتجفيف وتعفن �لتمر :
ويـمكننا  �لرطب.  �لتمر  من  مماثلة  وكمية  �جلاف،  �لتمر  من  كمية   : �إىل  نحتاج 

��شتخد�م بد�ئل �أخرى مثل �لتني و�لعنب.
خطو�ت �لعمل :

n    نفح�س خو��س كل عينة من حيث �ملظهر، �لر�ئحة، �مللم�س، و�لطعم، ون�شجل 

مالحظاتنا.
n    ن�شع �لتمر �جلاف يف �إناء رقم )1( ون�شع �لتمر �لرطب يف �إناء مماثل رقم )2( ، ونرتك 

�لإناءين يف جو �لغرفة لعدة �أيام. نتفح�س �لآن حمتويات كل من �لإناءين من حيث 
�ملظهر، �لر�ئحة، و�مللم�س، ون�شجل مالحظاتنا. 

• �أي �لإناءين تغريت خو��س حمتوياته تغريً� ملحوظًا ؟ .............................................
• هل طر�أ تعفن على �لتمر �جلاف �أم �لتمر �لطري ؟ ................................................

• هل طر�أ تغري يف �لر�ئحة على �لتمر �جلاف �أم �لتمر �لطري ؟ .....................................

• كيف يـمكنك تف�شري �ملالحظات ؟ .................................................................

شكل )7 - 13(  حفظ األطعمة بالتجميد

ن�ساط عملي
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نذكر بع�س �لأمثلة من �حلياة �ليومية، حيث ن�شتخدم عملية �لتجفيف حلفظ �لأطعمة 
ملدة طويلة، ن�شجل �لأمثلة يف ورقة، ونقدمها �إىل �ملعلم / �ملعلمة. ميكنكم �شوؤ�ل و�لديكم 

وبع�س كبار �ل�شن عن �لأطعمة �لتي كانت جتفف يف �ل�شابق قبل وجود �لثالجات.

نحن نعرف أن اخلبز يتعفن إذا وجد يف مكان رطب ودافئ لفرتة من الزمن، والتعفن املتكون هو نوع 
من املخلوقات احلية التي تسمى الفطريات. ويف ظروف تتوافر فيها الرطوبة ودرجة احلرارة املناسبة، تنمو 

معظم هذه الفطريات عىل كثري من املواد النباتية واحليوانية عندما ترتك لبضعة أيام. 

ن مثل هذه املادة عىل بعض األطعمة التي ترتك يف املنزل الشكل )7-14(؟ • هل الحظتم تكوُّ

لقد اكتشف ظاهرة بعض الفطريات العامل الكسندر فلمنج 
أثناء إجراء بعض جتاربه، وأمكنه باستخدام نوع من الفطريات 
أن يستخلص البنسلني الذي يستعمل اآلن عىل نطاق واسع يف 
البكترييا  تسببها  التي  األمراض  من  كثري  من  والعالج  الوقاية 
الضارة واجلراثيم وامليكروبات. وقد اعرتف العلم والطب بقيمة 
هذا االكتشاف، ومنح العامل فلمنج جائزة نوبل لدقة مالحظته 

وأمهية اكتشافه، ملا للبنسلني من فوائد متعددة.

اأتعلم بنف�سي

شكل )7 - 14(  تع��ف��ن اخل��ب��ز
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من فو�ئد �لتغري�ت �لكيميائية و�حليوكيميائية:
وقد رأينا مما تقدم أن حدوث التغريات الكيميائية واحليوكيميائية يتطلب وجود ظروف مالئمة. ويستفيد 
اإلنسان من حدوث التغريات الكيميائية واحليوكيميائية، فبعض التغريات والتفاعالت الكيميائية تستخدم 
يف إنتاج الكثري من املواد اجلديدة التي حيتاج إليها اإلنسان، كام تستخدم يف صناعة األدوية، وحفظ األغذية 

. . .إلخ. وبعض أنواع التغريات احليوكيميائية أساسية ورضورية.
 فالتغريات التي حتدثها أنواع معينة من البكترييا )بكترييا الرتبة( تساعد عىل إصالح الرتبة وجودة 
إنتاجها، وهناك تغريات حتدثها أنواع أخرى من البكترييا )بكترييا النفط( تساعد عىل حتويل املواد العضوية 

من نباتية وحيوانية يف ظروف معينة إىل مادة البرتول حتت سطح األرض. 
ولعل من أهم أنواع البكترييا تلك التي يف جسم اإلنسان واحليوان، وهلا دور هام يف هضم الطعام 
أمثلة  فيتامينات معينة وكيميائيات أخرى رضورية لسالمة اجلسم ونموه، وتعترب  وحتليله، ويف تكوين 

للتغريات احليوكيميائية املتنوعة واملستمرة .

مميز�ت �لتغري�ت �حليوكيميائية
نالحظ مما سبق أن التغريات احليوكيميائية هي تغريات تنتج عنها مواد جديدة ذات خصائص جديدة، 

فهي بذلك تشبه التغريات الكيميائية ، إال أهنا تتميز بثالث خصائص : 
1 - تتحكم هبذه التغريات مخائر تفرزها املخلوقات احلية.

2 - إن هذه التغريات أكثر تعقيدًا من التغريات الكيميائية.
3 - إهنا ال حتصل بالرسعة نفسها التي حتصل فيها التغريات الكيميائية، فالتغريات احليوكيميائية بطيئة 
نسبيًا، وهلا خصائص أخرى ال جمال لذكرها هنا. وقد الحظنا أن بعض التغريات احليوكيميائية ضار 
كتلك التي ينتج عنها فساد الطعام وتعفن اخلبز والفاكهة، وبعضها اآلخر مفيد كتحول احلليب إىل 
لبن أو إىل جبن. وجتدر اإلشارة إىل أن جممل العمليات التي حتصل داخل األجسام احلية كالتنفس، 

واهلضم، وبناء املواد احلية اجلديدة هي تغريات حيوكيميائية.
يمكننا إجراء النشاط التايل بمشاهدة بعض الظواهر املرتبطة بالنمو، وهي عملية إطالق الطاقة 

أثناء التنفس.

بوع�اء  احلافظة  استب�دال  يمك�ن   - )تريم�وس(  صغي�رتان  حافظتان   : �إىل  نحتاج 
زجاج��ي أو بالستيكي مع لفه بقطعة قامش من مجيع اجلهات - مقياسان للحرارة،قطن، 

بذور نبات )فول أو فاصوليا مثاًل(، طبق.
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خطو�ت �لعمل :
1- نضع كمية كبرية من البذور يف طبق به قطن مشبع باملاء ونرتكها إىل أن تبدأ بالنمو.

2 - نضع كمية من القطن يف كل حافظة، ثّم نضع البذور النابتة فوق القطن يف إحدى 
البذور اجلافة، يف حالة  احلافظتني، ويف احلافظة األخرى نضع كمية مساوية هلا من 
كون احلافظة كبرية واملقياس صغري يمكن زيادة كمية القطن يف أسفل احلافظة ليسمح 

بخروج املقياس من فوهة احلافظة. نضع عالمة متيز هبا كل حافظة.
3 - ندخل مقياسًا للحرارة يف كل حافظة، بحيث يكون أسفل املقياس بني البذور، وأعاله 
خارج احلافظة، ثّم نسد فتحة احلافظة بكمية من القطن، مراعني أن يكون املقياس يف 

الوسط، نبلل القطن يف احلافظة التي هبا بذور نابتة.
4 - نرتكهام ملدة يومني، ثّم نقرأ درجة احلرارة التي سجلها كل ميزان، نكرر القراءة بعد 

يومني آخرين.
n   ماذا نالحظ؟ ..............................................................................

n   ما تفسرينا ملا حدث؟ .....................................................................

n   ملاذا وضعنا يف احلافظة األخرى بذورًا جافة؟  ...........................................

ن�ساط م�سلي
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1 ـ  �أ ـ ما �لتغّيـر �لكيميائي؟
       ب ـ �ذكرو� ثالثة �أمثلة لبع�س �لتغري�ت �لكيميائية �لتي نالحظها يف �ملدر�شة �أو يف �لبيئة.

2 ـ �ذكرو� ثالثة عو�مل �شرورية حلدوث �لتغري �لكيميائي.
3 ـ  �أ  ـ �أي �ملو�د تعترب �شرورية ل�شتمر�ر �حرت�ق �شمعة �أو عود ثقاب؟ 

       ب ـ �أي �ملو�د �لغازية تنتج عن �حرت�ق �شمعة؟ 
� ـ  �أ  ـ ملاذ� ي�شتخدم �ملاء لإطفاء �للهب �أو �حلر�ئق؟ 
      ب  ـ  ملاذ� ي�شتخدم �لرمل لإطفاء �للهب �أحيانا؟ 

� ـ  �أ ـ �أعطو� تعريفًا مب�شطًا للتغري �حليوكيميائي.
       ب ـ �ذكرو� ثالثة عو�مل �شرورية حلدوث �لتغري �حليوكيميائي.

� ـ  �ذكرو� ثالثة تغري�ت حتدث خل�شائ�س كل من :
       �أ  ـ �حلليب عندما يتمخ�س.

       ب ـ �لفاكهة )�لتفاح مثاًل( عندما تتعفن.
       ج ـ �للحم �لطازج عندما يف�شد.

� ـ  ملاذ� حتتفظ �حلبوب �أو �لفاكهة �جلافة بطعمها و�شالحيتها للتناول مدة �أطول من �حلبوب 
و�لفاكهة �لطازجة ؟ 

� ـ  ملاذ� تبقى �لأطعمة �ملو�شوعة يف �لثالجة دون �أن تف�شد �أو تتعفن ملدة �أطول من �لأطعمة �لتي 
ترتك يف درجة �حلر�رة �لعادية؟

� ـ  ملاذ� تبقى �لأغذية �ملعقمة و�ملعلبة و�ملغلفة �شاحلة للتناول لفرتة طويلة؟ 

أس��ئ��ل�����ة
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�لعبار�ت  يـمين  على   )( وعالمة  �ل�شحيحة  �لعبار�ت  يمين  على   )( عالمة  ن�شع  ـ    10
�لخاطئة مما يلي : 

�أ  ـ  تعترب ظاهرة �لحرت�ق �إحدى ظو�هر �لتغري�ت �لفيزيائية.
ب ـ  تعترب ظاهرة �لحرت�ق �إحدى ظو�هر �لتغري�ت �لكيميائية.

ج ـ  تتاأثر �ل�شفات �لفيزيائية للمادة بالتغري�ت �لكيميائية �لتي حتدث لها.
 د ـ  تتاأثر �ل�شفات �لفيزيائية للمادة بالتغري�ت �حليوكيميائية �لتي حتدث لها.

هـ ـ لبع�س �أنو�ع �لبكترييا و�لفطريات تاأثري�ت نافعة و�شرورية.
و ـ  عملية حتول �حلليب �لطازج �إىل جنب �أو لنب هي عملية تغري فيزيائية.

ز  ـ  وجود �لبكترييا يف �لرتبة يقلل من جودتها و�شالحيتها للزر�عة.
حـ  �إ�شافة �لأ�شمدة �ل�شناعية �إىل �لرتبة يحدث يف �لرتبة تغري�ت كيميائية تزيد من �شالحيتها 

وجودة  حما�شيلها.
ط ـ  يخلو ج�شم �لإن�شان �ل�شليم من كل �أنو�ع �لبكترييا.



الفصل  الثامن

11�

درسنا يف الفصول السابقة من هذه الوحدة صورًا متعددة للتغريات التي نشاهدها يف الطبيعة، وبصورة 
خاصة التغريات الفيزيائية، واحليوية، والكيميائية، واحليوكيميائية. وهناك تغريات فلكية، وهي ما حيدث 
يف هذا الكون الواسع من تغريات كتعاقب الليل والنهار، واختالف فصول السنة، كام أن هناك تغريات 
جيولوجية وهي التي حتدث عىل سطح األرض، وتغري من معاملها. ومن هذه التغريات ما يكون رسيع 
احلدوث كبعض التغريات الفيزيائية والكيميائية، ومنها ما حيدث خالل فرتة حمدودة كنمو نبات أو حيوان 

صغري مع الزمن، ومنها ما يستغرق وقتًا طوياًل كالتغريات الفلكية والكونية. 
ورغم أن لكل من هذه التغريات صفات وخصائص ورشوطًا معينة متيز بعضها عن بعض، فإن عددًا من 
هذه التغريات يتكامل بحيث يؤثر حدوث بعضها يف حدوث تغريات أخرى. كام أن كثريًا من هذه التغريات 

حتدث بسبب وجود عوامل مشرتكة أو غياهبا، وهلذه العوامل دور هام يف حدوث هذه التغريات. 
التغريات املختلفة، وارتباطها بعضها  التي توضح العالقات بني  سندرس فيام ييل عددًا من األمثلة 
ببعض، كام سنستعرض بعض األمثلة التي تربز عوامل التغري التي تسبب حدوث بعض هذه التغريات 

واستمرارها وتكاملها.
�أْن ن�شتفيد من بع�س �ملعارف ونتدرب على بع�س  ويتوّقع منا يف نهاية در��شتنا لهذ� �لف�شل 

�ملهار�ت ومنها �أن تكون قادرين على �أن :
n   ن�شتنتج تكامل ظاهرة �لتغري من خالل در��شتنا لعملية منو �ملخلوقات �حلية.

n   نحدد معامل �لتكامل يف ظاهرة �لتغري من خالل در��شتنا لظاهرة حتلل �ملخلوقات بعد موتها.

n   نحدد معامل �لتكامل يف ظاهرة �لتغري من خالل در��شة �لظو�هر �جلوية.

n   نحدد �أهم عو�مل �لتغري يف �لبيئة �لطبيعية.

n   نحدد عالقة �لزمن بحدوث �لتغري�ت يف �لبيئة .

n   نحدد �أهم �لتغري�ت �ملوؤثرة على �شطح �لكرة �لأر�شية .

n   ندر�س �لتغري ك�شنة من �شنن �لّلـه يف �لكون .

التغ�ي�ر نظ�رة ع�ام���ة
تك�ام�ل ظ�اه��رة الت�غ�ي��ر
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بع�س �لأمثلة على تكامل ظاهرة �لتغري
1 ــ �لنـمـو :

)النبات  احلية  للمخلوقات  حتدث  تغري  ظاهرة  درسنا  كام  النمو 
الرضوري  الغذاء  تكوين  بعملية  احليوي  التغري  هذا  ويرتبط  واحليوان(. 
للنمو. وعملية تكوين الغذاء داخل أوراق النبات اخلرضاء هو تغري كيميائي 
والسكريات،  كالنشويات،  كيميائية  مركبات  عنه  تنتج   وحيوكيميائي، 
عىل  هذه  واحليوكيميائي  الكيميائي  التغري  عملية  وتعتمد  والربوتينات. 
توافر عوامل فيزيائية كاملاء، وضوء الشمس. ويتوافر املاء عن طريق دورة 
املاء يف الطبيعة )وهذا تغري فيزيائي(. أما ضوء الشمس فيتوافر نتيجة تغري 
فلكي. فالنمو كظاهرة تغري مرتبط بصور متعددة من التغريات ولذا فهو 

عملية متكاملة، الشكل )1-8( .
شكل )8 - 1(  نم��و النب��ات

2 ــ �لتـحـلــل :
تبدأ ظاهرة التحلل كعملية تغري حيوكيميائية نتيجة لوجود املخلوقات 
الدقيقة )البكترييا والفطريات( يف اجلو. وتؤثر هذه املخلوقات احليوية 
الدقيقة عىل املواد النباتية واحليوانية، وحتدث فيها تغريات كيميائية إذا 
توافرت العوامل الفيزيائية املناسبة كاحلرارة، والرطوبة. وتؤدي التغريات 
والشكل  املظهر  يف  تغري  إىل  العضوية  للمواد  حتدث  التي  الكيميائية 
التعفن(  أو  )الفساد  التحلل  عملية  تستمر  وعندما  والطعم.  والرائحة 
تتحول املواد العضوية إىل مواد أخرى تعود إىل الرتبة أو اهلواء، حيث 
تعاقب ظاهريت  ويتكرر  وتغذيته.  النبات  نمو  ثانية يف عملية  تستخدم 
النمو والتحلل، وكلُُّ منهام عملية تغري، وتتكامل كل منهام مع األخرى 
يف االحتفاظ باملواد الفيزيائية، والكيميائية واحليوية املوجودة يف الطبيعة، 

الشكل )2-8( .

�سوؤال للتفكير

• هل نستطيع ذكر أنواع التغريات التي حتدث أثناء عملية النمو؟

شكل )8 - 2(  ظ�اه�رة التح�لل
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3 ــ �لطقــ�س :
التغريات التي حتدث يف الطقس كاحلرارة والربودة، وتكون 
أي  فلكية  تغريات  هي  األمطار  وسقوط  واألعاصري،  الرياح 
فيزيائية ترتبط بحركة األجسام الفلكية وقوى اجلاذبية املوجودة 
بينها. وهي ترتبط أيضا بمدى قرب هذه األجسام أو بعدها عن 
بعضها وعن الشمس. وتؤدي التغريات التي حتدث يف الطقس إىل 
إحداث الكثري من التغريات عىل سطح األرض. فسقوط األمطار 
فيزيائي -  )تغري  والبحريات  األهنار  تكوين  يساعد عىل  بغزارة 
جيولوجي(، ويساعد توافر األمطار عىل نمو النباتات واملحاصيل 
)تغري حيوي- فيزيائي - كيميائي(. ووجود النباتات أو غياهبا 
جيولوجي   - فيزيائي  )تغري  الرتبة  نوعية  يف  يؤثر  ما  منطقة  من 
- كيميائي(، ونوعية الرتبة تؤثر يف إمكانية نمو النبات واحليوان 

أو عدم نمومها )تغريات حيوية - كيميائية - فيزيائية(.
توضح األمثلة السابقة للتغري مدى تشابك الصور املتعددة للتغري وتكاملها واعتامدها بعضها عىل بعض 
الشكل )8-3(، ومدى أمهيتها يف حدوث الظواهر املختلفة التي نشاهدها عىل سطح األرض، والتي تبدو 
أحيانًا منفصلة ومتباعدة، وإن كانت يف جوهرها متصلة ومتشابكة وذات اعتامد متبادل بعضها مع بعض 

يف كثري من األحيان.

نكتب مو�شوعًا خمت�شرً� يف حدود �شفحتني �أو ثالث، عن �أوقات �شقـوط �لأمطـار 
�إىل  �ملو�شوع  م  ونقـدِّ �لأمطـار،  �شقـوط  بعد  حتـدث  �لتـي  و�لآثـار  منـطقتنا،  يف 

معلمنا / معلمتنا.

�سوؤال للتفكير

• نستطيع أن نقول أن التحلل عكس عملية النمو، هل يمكننا تفسري
    هذه العبارة؟

اأتعلم بنف�سي

شكل )8 - 3(
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وربام  التغريات.  هذه  حدوث  تسبب  أو  تساعد  عوامل  وجود  املتعددة  التغريات  حدوث  يتطلب 
استخلصنا من دراستنا السابقة بعض هذه العوامل. 

�لعو�مل؟ هذه  بع�س  ذكر  ن�شتطيع  • هل 
باإلمكان حرص عوامل التغري بعاملني أساسيني يتفاعالن باستمرار 
أكسيد  ثاين  غاز  املاء،  تشمل  املادية  والعوامل  والطاقة.  املادة   : مها 
الطاقة فهي إما شمسية )ضوء  أما  الكربون، األكسجني، واألمالح. 
باطن  يف  املختزنة  كالطاقة  جوفية  وإما   )4-8( الشكل  وحرارة(، 
فرتات  خالل  حتصل  املختلفة  التغريات  أن  البدهيي  ومن  األرض. 
زمنية، أي أهنا مرتبطة بالزمن. وسنوضح فيام ييل بعض األمثلة عن هذه 

العوامل، وتأثرياهتا، وعالقاهتا ببعض ظواهر التغري التي نالحظها. 

1 ــ �ملـــــــاء :
للامء دور هام وأسايس يف حدوث التغريات املتعددة عىل سطح 
األرض، الشكل )8-5( فوجود املاء بكميات كبرية وإمكان حتوله 
من احلالة اجلامدة إىل السائلة إىل الغازية بتأثري احلرارة يعطي املاء دوره 
يف إحداث التغريات الفيزيائية )الطقس(، واجليولوجية )التغري يف 
طبيعة الرتبة( واحليوية )نمو النبات واحليوان(، والكيميائية )حدوث 

التغريات الكيميائية التي ت�ؤدي إىل تكوين الغ�ذاء أو حت�لله(.

ولعلنا الحظنا من الفصول السابقة أن الصدأ ال حيدث إال بتوافر 
الرطوبة أو املاء كأحد العوامل الرضورية. واحلبوب ال تنبت إال إذا 
توافرت الرطوبة أو املاء كعامل أساس الشكل )8-6(، كام أن إرادة 
اهلل اقتضت أن التتكون الغيوم والسحب وأن ال تتساقط األمطار 

إال بوجود املاء.

ع��وام��ل التغي��ر ف�ي الطبي��ع��ة

شكل )8 - 4(  دور الشمس

شكل )8 - 5(  دور امل��اء

شكل )8 - 6(  



122

2 ــ �لطــــــاقــة :
تأخذ الطاقة صورًا خمتلفة، فاحلرارة هي إحدى صور الطاقة التي تؤثر يف حدوث الكثري من التغريات، 
والضوء صورة أخرى من صور الطاقة. وطاقة الضوء أساسية حلدوث عملية البناء الضوئي يف النباتات، 
وتكوين الغذاء يف أوراقها، وهذا التغري حيوكيميائي وطاقة الضوء تؤثر يف إحداث تغريات كيميائية، كام 
حيدث يف عملية التصوير، حيث يتعرض الفيلم للضوء بدرجات خمتلفة، فيتأثر ويتفاعل كيميائيًا نتيجة 
للطاقة الضوئية. والطاقة احلركية هي إحدى صور الطاقة، وتتمثل يف حركة الرياح التي تغري أحيانًا من 
معامل سطح األرض )تغري فيزيائي - جيولوجي(، وحركة األجسام الفلكية وما ينشأ عنها من تغريات هي 
نتيجة لطاقة حركية الشكل )8-7(، وكام ذكرنا سابًقا فإن هذه التغريات الفلكية ترتبط بحدوث الكثري 

من التغريات األخرى .

شكل )8 - 7( 

3 ــ �حلــــر�رة :
مع أن احلرارة هي إحدى صور الطاقة، إال أننا سنبحثها كعامل تغري مستقل، نظرًا لدورها الكبري يف 
عمليات خمتلفة من التغري. فاحلرارة هي أحد العوامل اهلامة التي تدخل وتساعد عىل حدوث الكثري من 
املادة من صورة إىل أخرى )اجلليد إىل ماء، واملاء إىل بخار عند  التغريات، وهلا دور أساس يف حتوالت 
التسخني، والبخار إىل ماء عند التربيد(  الشكل )8-8(. واحلرارة املناسبة رضورية حلدوث التغريات 

الكيميائية واحليوكيميائية )احرتاق الشمعة وتعفن اخلبز أو الفاكهة(.
وتتأثر النباتات واحليوانات يف نموها )تغري حيوي وحيوكيميائي - فيزيائي( بوجود درجة احلرارة 
املناسبة. وتنمو النباتات واحليوانات املختلفة يف مناطق وبيئات متعددة عىل سطح األرض إذا توافرت هلا 
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درجة احلرارة املالئمة الشكل )8-9(، وكثري منها ال يستطيع النمو أو احلياة يف درجات من احلرارة ختتلف 
كثرياً عام هي عليه يف بيئاهتا األصلية، الشكل )10-8( .

شكل )8 - 8( احلاالت التي يوجد هبا
املاء يف الطبيعة  

شكل )8 - 9( بعض النباتات 
تنمو يف مناطق باردة

شكل )8 - 10( نباتات 
تنمو يف مناطق دافئة

�لزمن وعو�مل �لتغير في �لطبيعة
التغري ظاهرة من ظواهر الطبيعة حتدث بأمر اهلل تعاىل باستمرار، 
ارتباطًا  التغري  بظاهرة  ترتبط  التي  العوامل  أحد  الزمن  ُيعدُّ  لذا 
مباش��رًا وضمنيًا. فنمو النبات مثاًل هو تغري يف طوله، أو حجمه، 
وقتًا  لنمو هذه  الزمن وتتطلب عملية   إلخ، مع مرور  تركيبه..  أو 
وحتول   ،)11-8( شكل  والكيميائية  احليوية  التفاعالت  حلدوث 
املواد الناجتة من هذه التفاعالت إىل املادة احلية )اخلاليا( التي ترتبط 
بالنمو. وحدوث الصدأ )وهو تفاعل كيميائي( يف املعادن يتطلب 
فرتة من الزمن، وكذلك التغريات الفلكية )تعاقب الليل والنهار، أو 
تتابع الفصول .. . إلخ ( فإهنا تتطلب فرتات من الزمن. ويف الواقع 
فإن تعريف اإلنسان للزمن)اليوم، الشهر، السنة( قد بني عىل مالحظة 
هذه التغريات الفلكية وتعاقبها حسب نظام دوري حمدد ومنتظم، 

شكل )8 - 11( يدل عىل عظمة اخلالق ع�ز وج�ل ودق�ة صنع�ه،
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 ق�ال تع���ال��ى  :  { 

سورة                    
يس. 

الظروف  توفرت  متى  الزمن  يتطلب فرتة من  )تغريات حيوكيميائية(  الطعام  أو فساد  اخلبز  وتعفن 
ن  األخرى من حرارة ورطوبة. وتكّون األهنار والبحريات يتطلب فرتات طويلة من الزمن، كام أن تكوُّ
النفط أو الفحم أو املاس حتت سطح األرض. يتطلب توافر احلرارة والضغط عىل فرتات زمنية طويلة 

)آالف السنني( لتتحول املواد النباتية واحليوانية املطمورة يف باطن األرض إىل نفط، أوفحم أو املاس.

�أمثـلـة �أخــرى عـن �لتغـيــر
التغريات  أنواع  بعض  عىل  السابقة  الفصول  يف  تعرفت  لقد 
وأمهيتها وعالقتها بعضها ببعض، إال أن هناك كثريًا من التغريات 
القادمة،  السنوات  يف  معظمها  وستدرس  عنها،  نتحدث  مل  التي 
األرض  سطح  يف  كبرية  تغيريات  حيدث  احلرارة  درجات  فتفاوت 
كتفتت الصخور وحتوهلا إىل تراب أو رمال. ومياه السيول واألهنار 
تنقل كميات من الرتبة واحلجارة من مكان إىل آخر، الشكل )12-8( 
ويمكن مالحظة االختالف يف أشكال احلىص املأخوذة من جمرى هنر 

الشكل )8-13(، ويف ملمسها إذا ما قورنت بحجارة عادية، 
كام أن الرياح تنقل الكثبان الرملية وتغري أشكاهلا واجتاهاهتا مع 

الزمن.
وللزالزل والرباكني، الشكل )8-14( وحركة الصفائح دورها 
يف إحداث تغريات ملحوظة عىل سطح الكرة األرضية، وباإلضافة 
إىل العوامل الطبيعية التي حتدث بأمر اهلل تعاىل وتقديره تغيريات عىل 
سطح األرض، فهناك بعض التغريات التي حيدثها اإلنسان. وبعض 
هذه التغريات نافع، وبعضها ضار. فالعبث بالغابات للحصول عىل 
اخلشب، والتلوث احلاصل بطرق خمتلفة كالذي ختلفه التجمعات 

|

شكل )8 - 12( آثار السيول عىل األحجار

شكل )8 - 13( حجارة يف جمرى هنر
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ترتك  وفضالت  أوساخ  من  املدن  يف  الكبرية  السكنية 
عىل سطح األرض الشكل )8-15(، أو جتد طريقها إىل 
والغازات  املصانع  ودخان  بأخرى،  أو  بوسيلة  البحار 
التي تتصاعد منها، كل هذه تساعد يف القضاء  املختلفة 
ويف  اليابسة  عىل  وهتددها  احلياة  من  كثرية  أنواع  عىل 
البحار. إال أن اإلنسان يسهم يف إحداث تغريات نافعة، 
فإقامة السدود عىل األهنار مثاًل، واستصالح األرايض، 
وتوفري البيئة املالئمة حلفظ أنواع احلياة املختلفة ومحايتها 
البيئة، وردم  تلوث  والعمل عىل حرص  االنقراض.  من 
السواحل البحري�ة هب�دف إقام��ة املساكن أو بناء املوانئ 

مجيعها تغريات حيدثها اإلنسان غالبًا للمنفعة العامة.
وجيب أن ال تغيب عن بالنا تلك التغريات التي حتدث 
داخل قرشة األرض ويف باطنها. فبعضها هام، كالزالزل، 
قرشة  داخل  حتدث  التي    )16-8( الشكل  والرباكني 
األرض، وتتأثر هبا معاملها، وسطحها، وما فوقه من أنواع 
سطح  حتت  املواد  بعض  حتول  وكذلك  املختلفة.  احلياة 
األرض بمساعدة عوامل الضغط واحلرارة والزمن هو 
والفحم،  كالنفط  جديدة  مواد  عنه  ينتج  التغري  من  نوع 
ومها من أهم مصادر الطاقة التي عرفها اإلنسان. كام أن 
تساعد عىل خزن  داخل قرشة األرض  التغريات  بعض 

املياه اجلوفية وتفجري الينابيع.

شكل )8 - 14( آثار الرباكي�ن

شكل )8 - 15( قامئم املدن الكبرية

شكل )8 - 16(آثار الزالزل



12�

1 ـ   �أ ـ �أعط مثاًل يو�شح �رتباط �لتغري�ت �لفيزيائية بالتغري�ت �لفلكية.
        ب ـ �أعط مثاًل يو�شح �رتباط �لتغري�ت �حليوية بالتغري�ت �لفيزيائية.

2 ـ  �أ  ـ هل تعترب �لطاقة �ل�شوئية �شرورية حلدوث �لنمو يف �لنبات؟ 
       ب ـ ��شرح كيف تتحول �لعنا�شر �لغذ�ئية يف �لرتبة �إىل مادة حية �أثناء عملية �لنمو.
3 ـ   �أ  ـ �أعط مثاًل يو�شح دور �حلر�رة )�لطاقة �حلر�رية( يف حدوث �لتغري�ت �لكيميائية.

        ب ـ �أعط مثاًل يو�شح دور �لطاقة �حلر�رية يف حدوث �لتغري�ت �لفيزيائية.
� ـ   �أـ   �أعط ثالثة �أمثلة تو�شح دور �ملاء يف حدوث �لتغري�ت �لفيزيائية و�لكيميائية و�حليوكيميائية 

)مثال و�حد لكل منها(. 
       ب ـ �أعط مثاًل يو�شح �رتباط �لتغري�ت �لفلكية بالزمن. 

� ـ  �كتب قائمة باأهم �ملفاهيم و�حلقائق �لتي تذكرها عن ظاهرة �لتغري.

أس��ئ��ل�����ة
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د . عبد اإلله بن عبد اهلّل املرشف           املدير العام للمناهج بالوزارة                                  رئيسًا

د . غانم بن سعد الغانم                                   مدير عام تقنيات التعليم بالوزارة                        عضوًا
د. راشد بن غياض الغياض                           التخطيط الرتبوي بالوزارة                                      عضوًا

أ . سليامن بن حممد احلبيب                     اإلدارة العامة للمناهج                                              عضوًا

أ . فهد بن نارص العقيل                                   اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة الرياض    عضوًا
أ . شذى حممد الربيه                                  الوكالة املساعدة لإلرشاف الرتبوي )بنات(         عضوًا
أ . وفاء عبد احلميد الربيكان                      اإلدارة العامة للمناهج ) بنات (                                عضوًا

أ . حصة صالح اجلرب                                              اإلدارة العامة للمناهج ) بنات (                                 عضوًا
أ . إيامن حممد الرويثي                                       معلمة                                                                      عضوًا 9

 أعضاء اللجنة املكلفة بدراسة كتب العلوم وموازنتها للبنني والبنات يف املرحلتني االبتدائية
.واملتوسطة والتي أوصت هبذا الكتاب


