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    ال

ألهميتَها  وتحديِثها  التَّعليمِ  مناهجِ  بتطويرِ  السعوديةِ  العربيةِ  المملكةِ  اهتمامُ  يأتيِ   
وكونِ أحد التزاماتِ رؤيةِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ (٢٠٣٠) هو: "إعداد مناهجَ تعليميةِ 

." متطورةٍ تركزُ على المهاراتِ األساسيةِ باإلضافةِ إلى تطويرِ المواهبِ وبناء الشخصيةِ
ابع االبتدائيِّ داعماً لرؤيةِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ  الرَّ فِّ   ويأتيِ كتابُ العلومِ للصَّ
ليمِ  التَّعْ صِ  رَ فُ ى  لَ عَ ل  فْ طِ لِّ  كُ ول  صُ ان حُ مَ بر «ضَ عَ التَّعليمِ  فِي  ار  تِثْمَ االسْ و  نَحْ  (٢٠٣٠)

ئيسُ والمحوريُّ في  ورُ الرَّ البِ فيهِ الدَّ ات متنوعة»، بحيث يكونُ للطَّ يارَ يِّد وفْق خِ الْجَ
، يستندُ إلى  ، وتنظيمٍ تربويٍّ فاعلٍ قٍ  الكتابِ بأسلوبٍ مشوِّ حتوَ  وقدْ جاءَ عرضُ مُ
دورةُ  ذلكَ  في  بما  الدراسيةِ  المناهجِ  إعدادِ  مجالِ  في  البحوثُ  إليهِ  توصلتْ  ما  أحدثِ 
، وبما يتناسبُ معَ بيئةِ وثقافةِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ واحتياجاتِها التعليميةِ في  مِ التعلُّ

. إطارِ سياسةِ التعليمِ في المملكةِ
على  البِ  الطُّ بقدرةِ  تتَّسمُ   ،المستو عةِ  متنوِّ أنشطةٍ  على   المحتو اشتملَ  كذلكَ   
 إضافةً إلى تضمينِ المحتو ، ةِ بينهمْ هِ مبدأَ الفروقِ الفرديَّ ها، مراعيةً في الوقتِ نفسِ تنفيذِ
الكتابِ في  تأكيدِ  ، معَ  الفصلِ أوِ  الوحدةِ  الَّتي تعكسُ طبيعةَ  المعبِّرةَ  ةَ  التَّوضيحيَّ ورَ  الصُّ

. هِ المختلفةِ على تنويعِ أساليبِ التقويمِ وحداتِهِ وفصولِهِ ودروسِ
ةَ في التَّفكيِر، وبما  ةَ العلميَّ البِ المنهجيَّ دتْ فلسفةُ الكتابِ على أهميةِ اكتسابِ الطَّ  وأكَّ
ةِ والعمليّةِ، ومنها:  ". وتنميةِ مهاراتِهِ العقليَّ "نتعلمُ لنعملَ يعززُ أيضاً مبدأ رؤيةِ (٢٠٣٠) 
ها  تأكيدِ إلى  باإلضافةِ   ، النَّماذجِ سمُ وعملُ  والرَّ ةُ  العلميَّ والقراءةُ  والكتابةُ   ، ورِ الصُّ قراءةُ 
وبالمجتمعِ  وبالفنِّ  ةِ  حَّ بالصِّ ها  ربطُ ذلكَ  ومنْ   ، البِ الطَّ حياةِ  بواقعِ  المعرفةِ  ربطِ  على 

وبرؤيةِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ (٢٠٣٠).
قَ الجميعَ لما فيهِ خيرُ  ، وأنْ يوفِّ ةَ منهُ قَ الكتابُ األهدافَ المرجوَّ  واللهَ نسألُ أنْ يحقِّ

  . هُ هُ وازدهارُ مُ الوطنِ وتقدُّ
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اأَْوِلَياُء األأُُموِر الِكَراِم:
�أَْهاًًل َو�َسْهاًًل ِبُكْم..... 

�ِء.  َر��ِسيُّ ُمْثِمًر� َوُمِفيًد�، َلُكْم َوأِلأْطَفاِلُكم �ألأَِعزَّ َناأُْمُل �أَْن ُيَكوَن َهَذ� �لف�سُل �لدِّ

ِة )�لعلوم( �إِلى �إِك�َساِب �أطفاِلنا �لمفاهيَم �لعلميَة، ومهار�ِت �لقرِن �لحادي و�لِع�ْسرين،  َنْهِدُف ِفي َتعِليِم مادَّ

و�لقيَم �لتي َيْحتاُجوَنها في حياِتهْم �ليوميِة؛ لذ� ناأمُل منكْم م�ساركَة �أطفالكم في َتْحقيِق هَذ� �لهدِف.

كْم   َو�َسَتجدوَن في بع�ض �لوحد�ت �لدر��سيَّة �أيقونًة خا�سًة بكْم كاأ�سرٍة للطفِل/ �لطفلِة، ِفيها ر�سالٌة تُخ�سُّ

يمكُن لكْم �أْن ُت�ساِرُكو� �أطفاَلكم ِفيها.

 

�ْسَر�ِك �ألأُ�ْسَرِة ِفي �ْلِكَتاِب ْن�ِسَطِة �إِ ِميِن �أَ ِفْهِر�ُض َت�سْ

رقم �ل�سفحةنوع �لن�ساط�لوحدة/�لف�سل

١٠�أ�سرتي �لعزيزة�لثالثة/�لر�بع

٣٩ن�ساط �أ�سري�لثالثة/�خلام�ض

٧٤�أ�سرتي �لعزيزة�لر�بعة/�ل�ساد�ض

٩٠�أ�سرتي �لعزيزة�خلام�سة/�ل�سابع

َدِلْيُل األأُ�ْسَرِة7



٨ ة م صال � يم ع 

ة ييداا ي�راال 
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  دال و د اأ واأ ي ت م ع م
 ــة  اف  م  و   �ــ � ب ال  واأ  �ــ ا  ي ال  ــلماأ  ال  •

ــي ي  ي ــد ــ� ق ص ع ب الأ ــي ت م ع مي م ع م

ختوا ف ال�ص ة ف ر  

وال ص م  اأ
 ام ر ت � ب ين ر واال  ة ي الب و  ة ي ال � ق خ الم مل� اأ

 ل  يفال � ي  � م

 ــــ�ر صاال  راأ  � م د   و   �ـ يـ ج  الت  ـيع م ج  اأ ر قاأ•
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 ة م  صال
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 ل   ا ـــر جا  ل ب ق   ب� ال�ص و  � لم� ب   ــد ي  ل ص اأ•
   د ع ب و � ص
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ي ص ف  ب � ف ي   

 ــة ــي اق الــ  ــ�ر ــ الــ  لباأ•
 ل ائ  صال  ع م  ل م� ع الت  د  

  ر ي�  ت الم ا  الم واأ
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سورة الشعراء اآلية:٨٠   (١)



ســبباتِ بعضِ   أبدأُ اليومَ دراســةَ الفصــلِ الرابعِ حيثُ ســأتعرفُ على مُ
ا.  نا، وهذا النشاطُ سنسعدُ بتنفيذهِ معً ، وكيفَ تعيشُ داخلَ أجسامِ األمراضِ

. /طفلتِكَ لِكَ معَ وافِرِ الحبِّ طفْ

: النشاطُ
/طفلتِكَ أنْ يصــفَ الطريقةَ الســليمةَ لتنظيفِ اليدينِ  اطلبْ إلــى طفلِكَ

ا عمليًّا. هَ ويطبقَ

              

قالَ تعالَى:قالَ تعالَى:
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  ¥ƒ∏îªdG pº°ùL ≈∏Y oôKnDƒ oJ más«©«ÑW oô«Z ládÉM

. u»ëdG

  
 oás« nëdG  oäÉ nbƒo∏ rî nªdG  É n¡o∏ o≤ rænJ  »pàsdG  ¢VG nô renC’G

. p¿É n°ùfpE’G ≈ndpEG

   
 ≈dEG x»M ¥ƒ∏îe øe oπ≤àæJ’ »àsdG o¢VGôeC’G

. p¿É°ùfE’G


 É n¡nd nh  n¢VG nô renC’G  oÖuÑ n°ùoJ  más« nM  oô r« nZ  lΩÉ n°ù rLnCG
 i nôoJ n’nh pô n¡ ré nªdÉ pH i nôoJ p∫É nµ r°TnC’G nø pe oó rj pó n©dG

. pInO sô né oªdG pør« n©dÉ pH

 
 ƒg  Ée  É¡æe  pás«p∏ nîdG  oI nó r« pMnh  lás« nM  läÉ nbƒo∏ rî ne
 pánj pò r̈ sàdG s» pJGnP oô r« nZ ƒg Ée É¡æeh , páj pò¨sàdG q»JGP

. pInO sô né oªdG pør« n©dÉ pH i nôoJ n’nh , pô¡ ré pªdÉH i nôoJ oh

 
 oá n© p°SG nh , pá```j pò¨sàdG á```` s« pJGnP ô r« nZ lá``` s« nM läÉ````` nbƒo∏ rî ne
 o™ paÉsædG É n¡ ræ pe nh  pá nØp∏nà rî oªdG p•É n°S rhnC’G » pa pQÉ n°û pà rf’G

  . oQÉ s°†dG nh

١١ 



   



 øe Éæ neÉ``°ùLCG » pªëf n∞``«c ?πÑb ø``e É n¡JógÉ``°T πg ? pIQƒ`` t°üdG »``a iô``J GnPÉ``e

?É n¡H páHÉ°UpE’G pô£N

١٢ 



    


 .»pà°SQóe »a oäÉjÉØuædG É n¡«a o™ªéoJ »àsdG ( n≥aGôªdG) nøcÉeC’G oO uóMCG


?»pà°SQóe »a mäÉjÉØf oôãcC’G oøcÉeC’G É ne    

. pQhÉéªdG pπµ°ûdG »a Éªc k’hóL oº°SQCG  

 å«M ø`̀e É n¡æ«H o¿QÉ`̀ `̀ `bCGh  ,»`̀ pà`̀°`̀SQó`̀e »`̀a ≥`̀aGô`̀e ná`̀KÓ`̀K  oQÉ`̀`à`̀`NCG  

.É n¡«a râ©ª oL »àsdG  päÉjÉØuædG  pás« uªc

.» pFÓeoR nèFÉàæH » péFÉàf   
 

 päÉ``jÉØuædG  pá`` s« sªc  »``a  p±Ó``àN’G  oÖÑ``°S  É``e     

?pIQÉàî oªdG páKÓsãdG p≥aGôªdG »a

?É kë«ë°U » p© tbƒJ n¿Éc rπg   
?¢VG nô renC’G ∫É n≤ pà rfG ≈ndpEG äÉnjÉ nØqædG º ocG nônJ …qO nDƒ oj ∞r« nc   

 

 pIQÉ`̀à`̀î`̀ oª`̀dG p≥`̀aGô`̀ª`̀dG »`̀a  päÉ`̀jÉ`̀Ø`̀ uæ`̀dG oá`̀ s«`̀ sª`̀c oô`̀ sKCÉ`̀à`̀J rπ`̀ `g 
.É ng rôÑàNGh n∂pàHôéàd r§ u£Nh , n∂nàs«°Vôa rÖàcoG ? p¢UÉî°TC’G pOó©H 
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? n¢VGôeC’G Énæd oÖuÑ°ù oj …òsdG É ne


o¢VôªdG

pánjó© oªdG oô«Z o¢VGôeC’G
oás«°SÉ°ùëdG

oánjó© oªdG o¢VGôeC’G
äÉ o°Shô«ØdG

Énjô«àµÑdG
oäÉsjô£ØdG
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ؤثِّرُ على  ف المــرضُ على أنَّهُ حالــةٌ غيرُ طبيعيَّــةٍ تُ يُعرّ
، ترتبطُ غالبًا بأعراضٍ وعالماتٍ  جســمِ المخلوق الحيِّ
ةٍ، كما هوَ الحالُ  ا عنْ أســبابٍ خارجيَّ تلفةٍ، وتنتجُ إِمَّ مخُ
ةٍ،  ، أوْ نتيجةَ مشــكالتٍ داخليَّ مثالً معَ األمراضِ المعديَةِ

  . كما هوَ الحالُ معَ األمراضِ غيرِ المعديةِ

  
، فاألمــراضُ الَّتي التنتقلُ  ليســتْ كلُّ األمراضِ معديةً
ى   ــلِيمِِ تُسمَّ صِ السَّ ــخْ ابِ إِلى الشَّ صَ صِ المُ ــخْ منْ الشَّ
مِ  كريّ و فقرِ الدَّ منةِ والسُّ . مثلُ السُّ عديةِ األمراضُ غيرُ المُ

. ةِ و أمراضِ القلبِ غطِ و الحساسيَّ ، و الضَّ طانِ وَ السرَّ

عدٍ ينتجُ عــنْ خللٍ فِي  زمنٌ غيــرُ مُ ري: مرضٌ مُ ــكَّ السُّ
 . ا البنكرياسُ نسولِين الَّتي يُفرزهَ ستوياتِ األُ مُ

. ينتجُ  هونِ فرطٌ أَو غيرُ طبيعيٍّ لِلدُّ : هيَ تراكمٌ مُ ــمنةُ السُّ
. ةِ النَّشاطِ البدنيِّ عن اإلفراطِ فِي تناولِ األكلِ وقلَّ

 øY èàæj  mó©e ô«Z ¢Vôe áæª°ùdG ↑

. pπc’G »a •Gôa’G

. mó©e ô«Z øeõe ¢Vôe …ôµ°ùdG ↑

١٤  



ةٍ ضدَّ الموادِّ  : هيَ تفاعلُ جهازِ المناعةِ بِشدَّ ةُ الحساســيَّ
 . ةِ ا التَّفاعلُ حســبَ نوعِ الحساسيَّ الغريبةِ، ويختلفُ هذَ
من الغبارِ أو من  ، أوْ وقدْ تكــونُ من بعضِ أنواعِ األطعمةِ

. لدغِ الحشراتِ
، وهيَ حالةٌ  : مرضٌ يحدثُ بسببِ نقصِ الحديدِ مِ قرُ الدَّ فَ
مِ الحمراءِ الَّتي  مُ إلَى ما يكفِي من خاليَا الدَّ ا الدَّ يفتقرُ فيهَ

. تنقلُ األكسجينَ والغذاءَ إلَى أنسجةِ الجسمِ

  
األمراضُ النَّاتجةُ عن الفيروساتِ و البكتيريَا والفطريَّاتِ 
ابِ أو من البيئةِ إِلى  صَ صِ المُ ــخْ ارةِ وتنتقلُ من الشَّ الضَّ
. وتنتقلُ عن  ةُ عديَ ى باألمراضُ المُ ليمِ تُسمَّ خصِ السَّ الشَّ
خصِ المصابِ أو من خاللِ  طريقِ االتِّصالِ المباشرِ بالشَّ
ثَة،  وَّ لَ واتِ المُ دَ عامِ أو باستعمالِ األَ الماءِ أو الهواءِ أوِ الطَّ

 . ةِ الحاملةِ للمرضِ وقاتِ الحيَّ أو االتِّصالِ بالمخلُ

   
لَ العلماءُ إلــى أنَّ بعضَ  ــا أُخترعَ المجهــرُ توصَّ عندمَ
 ، نســانِ قيقةِ تُســببُ األمراضَ لإلِ ةِ الدَّ لوقاتِ الحيَّ المخَ

. مثلُ الفيروساتِ و البكتيريَا و الفطريَّاتِ

 
 pá``« pHôJ nó``æY pás«``°SÉ°ùëdÉ pH p¢UÉî``°TC’G p¢``†©H pá``nHÉ°UEG oÖÑ``°S  

? rº¡ pdRÉæe » pa páØ«dC’G  päÉnfGƒ«ëdG p¢†©H

 pô``«Z  p¢``VGôeC’G  ø``e  t…ôsµ`` t°ùdG  o∞`` sæ n°üoj  GnPÉ``ªd     
? pájó© oªdG


¢Shô«ØdG ∫É≤àf’

٢ متر

 
¢Shô«ØdG ∫É≤àf’

 oçhóM pás«°SÉ°ùëdG p¢VGôYCG røe ↑

. ppó∏édG »a mè«¡Jh mQGôªMG

 oô≤àØj  ΩódG  ô≤a  ¢Vôe  »a ↑

 ÉnjÓN øe » pØµj Ée ≈ndEG oΩ sódG

. ppAGôªëdG pΩ sódG

١٥ 



 
الحيَّــةِ  لوقــاتِ  المخَ ســلوكَ  الفيروســاتُ  تســلكُ 
 . يــرِ الحيَّــةِ أحيانًــا أخرَ أحيانًا و ســلوكَ األشــياءِ غَ
 . تهاجمُ جســمَ المخلــوق الحيِّ وتُســببُ لــه المرضَ
 (COVID-19) المســتجد  ورونَــا  كُ فيْــروسِ  مثــل 

ا. هَ كام) والحصبةِ وغيرِ شحِ (الزُّ و الرَّ

ئتينِ والشــعب  ةٌ تُصيبُ الرِّ ــيَّ  فيروسِ ي عدوَ  هِ 
، ولكنَّها  كامِ ا أعراضَ الزُّ . تُشــبِهُ أعراضَ األنفلونزَ ةَ الهوائيَّ

ةٍ. تكونُ أكثرَ شدَّ
دٍ يُســببهُ  عْ COVID19 هوَ مرضٌ مُ 

ورونَا-سارس-2.  فيروسُ كُ

 
 ، ارِ نهَ يَاهِ األَ ، وفِــي الهواءِ، وفِي مِ ربةِ تُوجدُ البكتيريَا فِي التُّ
مــا تُوجدُ فِــي األطعمةِ، وفِي داخلِ جســمِ  ، كَ والبحــارِ
ةُ  ةٌ وحيدَ . البكتيريَا مخلوقــاتٌ حيَّ اإلنســان وعلى الجلدِ

. ةِ مجهريَّةٌ الخليَّ
، مثْل البكتيريَا الموجودةِ فِي  ا النَّافعةُ ا البكتيريَ  ويوجدُ منهَ

. ا اللبَّنِ يِّ و بكتيريَ الجهازِ الهضمِ
ا الَّتي تُسبِّبُ التِهابَ الحلقِ  ةِ، مثل البكتيريَ ارّ والبكتيريَا الضَّ

. ا من األمراضِ ئويّ  وغيرهَ لَّ وااللتِهابَ الرِّ و السُّ

ــخصُ نتيجةَ  عدٍ يُصابُ به الشَّ  هوَ مرضٌ مزمنٌ ومُ  
 . ئةِ ا الَّتي عادةً ما تستقرُّ فِي الرِّ العدو بالبكتيريَ

 هــوَ مرضٌ بكتيــريٌّ عادةً ما ينتشــرُ عن طريقِ  
ا فِي اإلصابةِ بإسهالٍ  . تتسبَّبُ الكوليرَ ثِ لوَّ شربِ الماءِ المُ

. وجفافٍ شديدٍ

 pπNGO »a oóLƒJ lá«M läÉbƒ∏îe Énjô«àµÑdG ↑

.Éæ peÉ°ùLCG

 »a uπ t°ùdG p¢Vôªd oáÑÑ°ùªdG ÉjôàµÑdG tô≤à°ùJ ↑

.ÉkÑdÉZ páFôdG

  ¥ƒ∏îe pº°ùL øe más«∏îpH  o≥ p°üà∏nj  o¢Shôn«a ↑

.É n¡«dEG ∫ƒN tódGh É n¡àªLÉ¡ªd wó p©à°ù oe x» nM

.2-¢SQÉ°S-ÉnfhQƒ oc o¢Shô«a ↑

١٦  



 
 ، ةُ االنتشارِ فِي األوساطِ المختلفةِ ةٌ واسعَ مخلوقاتٌ حيَّ
ا فطريَّاتٌ  ومنهــا الفطرياتُ النَّافعةُ مثلُ الكمــأةِ ، ومنهَ
ةِ كالقدمِ  ةٌ تُســببُ العديدَ من األمــراضِ الجلديَّ ارَّ ضّ
، كما تُسبِّبُ أنواعٌ أخر من  فحِ الجلديِّ ياضيِّ والطَّ الرِّ

. ئتينِ الفطريَّاتِ عدو فِي الرِّ

يبُ القدمَ  ، يُصِ معدٍ  هو طفحٌ جلــديٌّ ُ    
ةٍ. يَّ ببِ عدو فطرِ بِسَ

. pásjó∏édG p¢VGôeC’G n¢†©H oÖuÑ°ùoJ oäÉsjô£ØdG ↑

 ¢ù«FôdG  oÖuÑ°ù oªdG  »g  oäÉsjô£ØdG ↑

 »a  oô°ûàæJh  , u»°VÉj uôdG  pΩó≤dG  p¢Vôªd

 ; p¥ tô©sà∏d  pá°V sô©ªdGh páÄaGódG  pøcÉeC’G

. pΩó≤dG p™HÉ°UCG nø«H oô°ûàæJ »dÉsàdÉHh

 ,É¡ pdÉµ°TCGh  É¡ peÉéMCG  »a  oäÉsjô£ØdG  ó sƒæàJ →

 , pIOôéªdG pø«©dÉH i nôoj …òsdG oô«ÑµdG É¡ræªa

 pô¡ ré pªdÉH  s’EG  i nôoj’  …òsdG  o≥«b sódG  É¡ræeh

. r§≤a

 
?lI sQÉ°V läÉ°Shô«a h lIó«Øe läÉ°Shô«a oóLƒoJ rπg  

 pá``£dÉî oe  pΩ nó``©H  oAÉ``ÑWC’G  oí``°üæj  GPÉ`` pªd     
? pájó© oªdG p¢VGôeC’ÉH nø«HÉ°ü oªdG p¢UÉî°TC’G

١٧ 



    
ا تكونُ  ــا عندمَ هنــاكَ أعراضٌ تشــعرُ بِهَ
، مثلُ ارتفاعِ درجةِ حرارةِ  صابًا بالمرضِ مُ
ْس، وهيَ  جســمكِ إِلى أعلَى مــن ٣٧

 . مِ اإلنسانِ ةِ لجسْ بيعيَّ درجةُ الحرارةِ الطَّ
، احمرارِ البشــرةِ  وأيضــاً احتقانِ الحلقِ
ــعالِ  ، السُّ الِ ، القيءِ أَو اإلســهَ والعيــنِ
تِ والمفاصلِ  ، وألــمِ العضالَ داعِ أوالصُّ

احةِ. عورِ بالتَّعبِ والحاجةِ إلى الرَّ والشُّ

   
 

ليماتِهِ.. ١ امِ بِتعْ بيبِ واالِلتزِ يارةُ الطَّ زِ
٢ .. يِّ حِّ عامِ الصِّ تَناولُ الطَّ
نَ . ٣ روجِ مَ ةِ وعــدمُ الخُ احَ ـزامُ الرَّ إِلتـِ

ورةِ. رُ ندَ الضَّ المنزلِ إِال عِ
غسلُ . ٤ ةِ، وَ يَّ صِ خْ ةِ الشَّ تمامُ بالنَّظافَ االهْ

. امٍ اليَدينِ بِانتظَ

 
?G nõfƒ∏ØfC’Gh pΩÉc tõdG ø«H põ««ªqàdG » pa ≈°VôªdG o¢†©H  Å£îoj GPÉ nªd  

 É`` neóæY p∫õ``æªdG »`` pa pá``MG sôdÉH oΩGõ``àd p’G É``næ«∏Y oÖ``éj GnPÉ``ªd    
? p¢VôªdÉ pH oÜÉ°üof

      
  

 Énjô«àµHh  mäÉ°Shô«Ød G kQƒ°U o™ªLnCG 

 mÖàc øe kIO uó©à oe mI sQÉ°V mäÉjô£ah

. más«ª∏Y mäÓéeh

 É¡ oª°SQCGh nQƒ t°üdG o¢üëaCG    
 .É n¡of uƒdoCGh

  » pa É¡oàª°SQ »pàsdG päÉæFÉµdG o™°VCG     

. m∫hóL »ap É n¡Yƒf pÖ°ùëH mäÉYƒªée

 p¢VGôenC’G n∫ƒM » pFÓeoR o¢ûbÉfoCG    
. oäÉæFÉµdG n∂∏J É n¡ÑuÑ°ùoJ »pàsdG
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 má```````` s«©«``ÑW oô``````«````Z  lá`````dÉM o¢Vô````ªdG
 ,»`` nëdG ¥ƒ``∏îªdG pº``°ùL ≈``∏Y oô`` uKDƒ oJ
 mäÉeÓYh m¢``VGôYCÉH É`` kÑdÉZ o§``ÑJôJh

 . máØ∏àî oe

 pAGƒ¡dG p∫Ó``N øe o¢``VGôeC’G oπ``≤àæJ
 p¢UÉî°TC’G pá£dÉîe øe hCG , pç sƒ∏ oªdG
 p¢†©H pá``£dÉî oe ø``ehCG  , nø``«HÉ°ü oªdG

. päÉfGƒ«ëdG ṕ GƒfnCG

 páLQO  ṕ ÉØJQÉH p¢VôªdG ≈∏Y t∫óà°ùoj
 hCG  , p≥``∏ëdG  p¿É``≤àMG  hCG  , pIQGô``ëdG
 , pA»≤dG hCG , pø``«©dGh pIô``°ûÑdG pQGôªMG

. p∫É© t°ùdGhCG , ṕ Gó t°üdG hCG , p∫É¡°SpE’G hCG

   

 pπµ°ûdG  »a  páæs«ÑªdÉc  kásjƒ£e  oπªYCG
. p¢VôªdG pøY ¬oàª∏©J Ée É¡«a o¢ü uîdCG

    
? p¢VôªdÉH oOƒ°ü≤ªdG É ne   

 l±ô`` oZ  oó``LƒoJ  GnPÉ``ªd        
? päÉ«Ø°ûà°ù oªdG »a ≈°VôªdG p¢†©H p∫õ©d

 oø pµ rª oj »pàsdG oá n©FÉ`` s°ûdG o¢``VGôYnC’G É`` ne    
?Gõfƒ∏ØfC’ÉH ÜÉ°üªdG o¢†j pô nªdG É n¡ pH nô©°ûnj r¿nCG

   

 oá``LQO      
:» pg pás«©«Ñ s£dG p¿É°ùfpE’G pº°ùL pIQGôM

 .¢Sْ  39 -CG  

 .¢Sْ  27 -Ü  

 .¢Sْ  37 -`L  

 .¢Sْ  29  -O  

 oÖÑ°ùoj …òsdG Ée    
? n¢VGôeC’G Énæd

 ¢Vôe ÖÑ``°ù oe øY äÉ``eƒ∏©ªdG QOÉ``°üe »``a å``ëHCG
 Ö«°üj RÉ¡L …CGh ,¿É°ùfE’G ¬H ÜÉ°üoj ∞«ch ,RGõµdG

.¬ª°ùL »a

 , pájƒ© oªdG ádõqnædÉ pH páHÉ°UpE’G pÜÉÑ°SnCG øY k’É≤e oÖàcCG
 .É¡æe pájÉbƒdG p¥ôWh É p¡°VGôYCGh
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ــكريّ منَ األمراضِ  ، حيثُ يُعدُّ مرضُ السُّ ــكريِّ تمَّ تحديدُ يومِ ١٤ نوفمبر كيومٍ عالميٍّ للتوعيةِ بمرضِ السُّ
ــكريّ  حُ اإلحصائياتُ والبيانــاتُ أنَّه يوجدُ العديدُ من المصابينَ بمرضِ السُّ عديةِ. وتوضِّ زمنةِ غيــرِ المُ المُ

     َةِ. فكيف مريَّ بمختلفِ الفئاتِ العُ

 �
ا في جداولَ بيانيةٍ في أَثناءِ قيامِي بتجربةٍ أوْ قراءةِ بحثٍ أو معلوماتٍ  لهَ  أقرأُ األرقامَ وأُسجِّ     ا عندمَ
ا. وغالبًا ما يقومُ  هَ ا والوصولِ إلى النتائجِ وتفسيرِ هَ ا. ويساعدنِي تنظيمُ البياناتِ من التَّمكنِ من فهمِ ي أرقامً تحوِ

العلماءُ بجمعِ وتنظيمِ البياناتِ بصورةِ جداولَ بيانيةٍ.
ا  ويتكــونُ الجدولُ البيانِيُّ من صفوفٍ وأعمدةٍ. ولتنظيمِ المعلومــاتِ في الجداولِ البيانيةِ، أُحضرُ جدوالً بيانيً

. لعرضِ المعلوماتِ

�  
كورِ  ه بينَ الذُّ عوديةِ وانتشارِ كريِ في المملكةِ العربيةِ السُّ أجمعُ بعضَ المعلوماتِ منْ مصادرَ مختلفةٍ عن مرضِ السُّ
ا عناوينَ أُخر لألعمدةِ   ، مستخدمً مريةِ. وأُعدُّ جدوالً كالمبينِ أدناهُ ، وعددِ اإلصاباتِ في مختلفِ الفئاتِ العُ واإلناثِ

.  
هم ١٥سنة  عوديةِ (٦٥٤٠) ممن بلغتْ أعمارُ كريّ في المملكةِ العربيةِ السُّ صابينَ بمرضِ السُّ بلغتْ أعدادُ المُ
. كما بلغتْ أعدادُ اإلصابةِ  كورِ حيث بلغَ (٣٨٩٠) مقابلَ (٢٦٥٠) في اإلناثِ ا بينَ الذُّ ، وهو أكثرُ انتشارً فأقلّ
كورِ (٢٩٦٠) مقابلَ (٣٤٦٦) لد اإلناثِ  ) وبلغتِ اإلصابةُ بينَ الذُّ كريّ (٦٤٢٦) (١٥ سنةً فأكثرَ بمرضِ السُّ
كريّ مع ازديادِ العمرِ بشكلٍ ملحوظ ٍعند العمرِ (٤٠ سنة) فما فوقَ  في المملكةِ. وتزدادُ اإلصابةُ بمرضِ السُّ

) فأكثرَ حيثُ بلغـــتْ  وتبلغُ أقصاه (٦٥ ســنةً
ــكريّ عندَ هذا  أعـــدادُ اإلصابةِ بمرضِ السُّ
 ســكانِ المملكةِ (١٤٢٥٠) لد العمرِ لد
. أســتخدمُ  كورِ و(٤٢٦٨٠) لد اإلناثِ الذُّ

مَ بياناتِي: نظِّ جدوالً كالجدولِ اآلتي؛ ألُ

   

٢٠       



� 
يــدُ المهارةَ باســتخدامِ بياناتٍ  عِ  أُ 
ــمنةِ في المملكةِ  أُخر مثل: (عددُ المصابينَ بالسِّ
كورِ حسبَ الفئةِ  ــعوديةِ بينَ اإلناثِ والذُّ العربيةِ السُّ
 ، ها فِي جدولٍ بيانيٍّ نظمُ أُ لُ بياناتِي وَ العمريةِ). أُسجِّ

مالئِي. ها زُ وأُشاركُ
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 päGô°ûëdG n¢†©H uº°S . p¢Vôª∏d pásjƒ«ëdG pπbGƒsædG nóMCG oó n©oJ oäÉfGƒ«ëdGh oäGô°ûëdG

. n¢VGôeC’G nπ≤æJ r¿CG oøµªoj »àdG päÉfGƒ«ëdG hCG

 É``eóæY  É``jQÓªdG  ¢``VôªH  ¿É``°ùf’G  ÜÉ``°üj É``eóæY  É``jQÓªdG  ¢``VôªH  ¿É``°ùf’G  ÜÉ``°üj
 á``∏eÉëdG  ¢``ù∏«aƒfC’G ¢``Vƒ©H ≈``ãfCG ¬©``°ù∏J á``∏eÉëdG  ¢``ù∏«aƒfC’G ¢``Vƒ©H ≈``ãfCG ¬©``°ù∏J

. ¢VôªdG ÖÑ°ùªd. ¢VôªdG ÖÑ°ùªd
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 oá``∏bÉædG  oäGô``°ûëdG  ΩCG  p¢``Vôª∏d  oá``∏bÉædG  oäÉ``fGƒ«ëdG  kIQƒ``£N  tó``°TCG  É`` nª¡ tjCG

? p¢Vôª∏d


.pQphÉnéoªdG pπµs°ûdG »pa Énªnc n∫hGóL oº°SrQnCG  

 päGô°ûëdGh päÉfGƒ«ëdG pôãcCG øY oåëHCGh ,»àYƒªée pOGôaCG n™e o¿hÉ©JCG  

. p¢Vôª∏d pá∏bÉædG

 päÉ`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG pè`̀FÉ`̀à`̀fh »`̀ pà`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e pè`̀FÉ`̀à`̀f nø`̀ `̀«`̀ `̀H  

?iôNC’G

  
? p¢Vôª∏d kÓ≤f oôãcCG É nª¡ tjCG    

?É kë«ë°U k∂©bƒJ rπg  
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يِّ  رضِ مِنَ المخلوقِ الحَ  بِأنَّها اِنتقالُ المَ وَ دْ فُ العَ ــرَّ عْ تُ
يحدثُ االنْتقالُ  . وَ ليِمِ يِّ السَّ صابِ إِلى المخلوقِ الحَ المُ
تِي  البِيئةِ الَّ رضِ وَ المَ بِّبِ وَ سَ سبَ نوع المُ ختلفةٍ حَ رٍ مُ وَ بِصُ

ا. رُ فيِهَ يَتكاثَ

 
ــرِ  باشِ ريقِ االتِّصالِ المُ عديَةُ عنْ طَ مــراضُ المُ نْتقلُ األَ تَ
واءِ  اءِ أَوْ الهَ اللِ المَ صــابِ أَوْ مِنْ خِ يِّ المُ بِالمخلوقِ الحَ
ثــةِ أَوْ االتِّصالِ  لوَّ دواتِ المُ امِ األَ عامِ أَوْ اِســتخدَ أَوْ الطَّ
فُ  رَ عْ ــا يُ رضِ أوْ مَ لــةِ لِلمَ امِ يــةِ الحَ باِلمخلوقــاتِ الحَّ
البَعوضِ  يورِ وَ الطُّ الفِئرانِ وَ البِ وَ  الكِ يِّ كَ يَوِ اقِلِ الحَ باِلنَّ

. بابِ الذُّ وَ

      ↑

           ↑
  

        ↑
  

          ↑
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الُ   أوْ االتِّصَ وَ ــدْ ابَينَ باِلعَ صَ عَ المُ ــرُ مَ باشِ الُ المُ االتِّصَ
دامِ  سِ أَو اِســتِخْ ، أَوْ لمَ ابــةِ صَ ةِ المُ يَّ بِالمخلوقــات الحَ

. ةِ خَ تَّسِ راضِ المُ غْ دواتِ أَو األَ األَ

سافاتٍ  ذاذُ فِي الهواءِ لمِ ، إِذ يَنتقلُ الرَّ طاسِ عالُ أَو العُ السُّ
، يُمكنُ أَنْ  صابُ ــخصُ المُ لُ أَويَعطسُ الشَّ ا يسعُ وعندمَ
خصِ  مراضِ  إِلَى عينِ أَو أَنفِ أَو فمِ الشَّ بَاتُ األَ سبِّ تَصلَ مُ

.قابلِ وتُسبِّبُ له العدو المُ

ةِ  ثَ لوَّ يــاهِ المُ ــربِ المِ أَوْ شُ ــوفةِ  كشُ عمةِ المَ طْ لُ األَ تَناوُ
ــمِ  ابةِ الجسْ ي إِلىَ إِصَ دِّ ؤَ ذلَكَ يُ . فَ راضِ مْ بَاتِ األَ ــبِّ سَ بِمُ

ا. نهَ يرة مِ طِ ا الخَ بَّمَ رُ بِاألمراضِ وَ

 
 ? p¢VôªdG pQÉ°ûàrfpG p™æe » pa oáaÉ¶sædG rº¡°ùoJ n∞«c 

 OÉ``«JQG ó``æY ô``ãcCG äÉ``WÉ«àMG ò``NCÉH oí`` n°üræ oj GnPÉ`` nª pd    
? pá nª pMnO rõ oªdG pø pcÉ nenC’G
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درةُ  يَ قُ : هِ المناعةُ ا. فَ بدَّ من تقويةِ مناعتهَ نَا من األمراضِ الَ مايةِ أجســامِ لحِ
ةً أَو  ا أَنْ تكونَ طبيعيَّ . والمناعةُ إمَّ سبِّباتِ األمراضِ ي لِمُ ى التَّصدِّ الجسمِ علَ

. ةً يَّ مناعةً اصطناعِ

ى مِنَ  صَ ادٍ الَ تُحْ دَ لى أَعْ فَ عَ رُّ يعُ التَّعَ ا يَســتطِ نَ ســامِ يُّ فِي أَجْ ازُ المنَاعِ هَ الجِ فَ
اءِ  ضَ القَ بَاتِ وَ ــبِّ سَ ةِ المُ هاجمَ اءُ بِمُ يْضَ مِ البَ يَا الــدَّ الَ ومُ خَ ا تَقُ نَ هُ بَاتِ وَ ــبِّ سَ المُ
مِ  سْ ايةِ الجَ مَ نْ حِ ــؤولةُ عَ سْ اليَا المَ يَ الخَ مِ البَيْضاء هِ ا الدَّ اليَ دُّ خَ عَ ا، وتُ ليهَ عَ
ورانِ  نا، ويحتوي جهازُ الدَّ راثيِمِ داخلَ أجســامِ الجَ راضِ وَ مْ اربــةِ األَ حَ وَ مُ
سبِّباتِ  مِ البيضاءِ الَّتي تتجولُ باستمرارٍ في الجسمِ بحثًا عنْ مُ ا الدَّ على خاليَ
،وكذلك  لِ عن الجسمِ فاعِ األوَّ األمراضِ لمحاربتِها. بينما يُعدُّ الجلدُ خطَّ الدِّ
عابِ  خاطِ األنفِ وشــمعِ األذنِ واللُّ معِ ومُ اإلفــرازاتُ المختلفةُ مثــلَ الدَّ

صارةِ المعديَّةِ. والعُ

نَا. حافظةِ علَى صحةِ أَجسامِ ةِ لِلمُ يَّ حَ اداتِ الصَّ بَاعِ العَ ا باِتِّ ويمكنُ تقويةُ مناعتِنَ

 AÉ n°†r«nÑdG pΩ sódG ÉnjÓ nN →
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ةٍ تقومُ بِإنتاجِ  يعَ ةٍ ســرِ ثَّــلُ فِي اســتجابةٍ مناعيَّ  تتمَ     
تدومُ  . وَ سبِّباتِ األمراضِ حاربةِ مُ تِي تُســاهمُ فِي مُ ةِ الَّ ضادَّ األجسامِ المُ
نةٍ أكثرَ  عيَّ لكَ تَجــدْ أَنَّكَ الَ تُصابُ بَأَمراضٍ مُ يالً لذَ ةُ طوِ بيعيَّ ناعةُ الطَّ المَ

اء. دري المَ ةٍ كجُ من مرَّ

تتكونُ المناعةُ االصطناعيــةُ عن طريقِ التَّطعيمِ     
، وهذه المناعةُ قدْ تدومُ مدةً قصيرةً فيحتاجُ اإلنســانُ إلى  وأخذِ اللقاحاتِ
 ها مد قاحِ أكثرَ من مرةٍ، وقــد تدومُ مدةً طويلةً وقــد يبقى بعضُ أخــذِ اللِّ
نا  . وحمايةِ أجســامِ يِّ نَاعِ نَا المَ ازِ هَ ويرِ جِ يمِ لِتَطْ عِ تَاجُ إِلَى التَّطْ ا نحَ الحياةِ. لِذَ

. من األمراضِ

 
 ? pás«YÉæ£°U’G pá nYÉæªdGh pás«©«Ñ s£dG pá nYÉæªdG nø«H o¥ôØdG É ne 

  pº«©£sàdG päÉYô oL n™«ªL oπØ u£dG nπ pªµoj r¿CG t…Qhô`` s°†dG øe GnPÉª pd    
? pá së u°üdG pIQGRh øe pIQ sô≤ oªdG

. mQƒãH hCG nAGôªM m™≤H øe o¿ƒµàj w…ó∏L líØWh lIójó°T ≈ sª oM ¬ p°VGôYCG øe , w»°Shô«a l¢Vôe » pFÉªdG …Qó oédG ↑
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دَّ  ةِ ضِ يَّ بِيعِ ةِ الطَّ نَاعَ ينِ المَ  لِتَكوِ خرَ ةُ األٌ يقَ رِ : الطَّ يمُ عِ التَّطْ
ولُ  صُ نُ الحُ كِ مْ يُ مِ وَ عْ ى الطَّ لَ ولُ عَ صُ يَ الحُ اضِ هِ مرَ َ األْ
نُ  وَّ تَكَ يَ . وَ مِ يقِ الْفَ رِ ن طَ احِ عَ لِ اللقَ نَاوُ نِ أَوْ تَ قْ يْــهِ بِالحَ لَ عَ
ضٍ  رَ دَّ مَ ةً ضِ يَّ بِيعِ ــةً طَ نَاعَ كَ مَ نَحُ ــامٍ تَمْ سَ مُ مِنْ أَجْ عْ الطَّ

. يَّنٍ عَ مُ
 oΩÉ¶pf) oáq«ë q°üdG oôWÉî nªdG só p°V oájÉbƒdG oõj põ©nJ 2·1·3

.( päÉeRnC’G  pIQGOpEG nh páeÉ n©dG páë u°üdG

:•

 
 ? p¿É°ùfE’G pº r°ùL pájÉªM ≈∏Y oº«©£sàdG ró pYÉ°ùoj n∞«c 

  o¬ pÑ``°ûoJ  l¢``VGôYCG   p¢``VGôeC’G ø``e pó``jó©∏ pd    
 k’É qn©a G nõ``fƒ∏ØfC’G oìÉ``≤d  o¿ƒ``µj n’ GPÉ``ªp∏a .G nõ``fƒ∏ØfC’G n¢``VGôYnCG

?¢VGôeC’G p√ò¡H páHÉ°UE’G só p°V

 qó p°V pá nYÉæªdG pøjƒµJ ≈∏Y oº«©£sàdG πª©j

 . p¢VGôeC’G

←
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 »a páæs«ÑªdÉc kásjƒ£e oπªYCG
 ¬oàª∏©J Ée É¡«a o¢ü uîdCG pπµ°ûdG

 røY

    
? p¢VôªdG pπbGƒæH oOƒ°ü≤ªdG Ée   
 râ``dhÉæJ  GPEG  oçó``ëj  …ò`` sdG  Ée   

? lá nî p°ùsà oe ∑ oójh ∂ neÉ©W

  

 o¿É``°ùfE’G  oÜÉ``°üoj  ’      
 .¬ pJÉ«M »a kIóMGh kIôe s’EG u»`` pFÉªdG …Qó`` oédÉH

.»pàHÉLEG oô°ùaCG

 É```e        
? p¢VôªdG päÉÑÑ°ùe oºLÉ¡J »àsdG ÉnjÓîdG

.AGôªëdG pΩ sódG ÉnjÓN -CG   

.AÉ°†«ÑdG pΩ sódG ÉnjÓN -Ü 

. oájƒe sódG oíFÉØ°üdG -`L 
. oá«Ñ°ü©dG ÉnjÓîdG -O   

 o¢VGôeC’G oπ≤àæJ n∞«c    
?Éæ peÉ°ùLCG ≈dEG







 ≈∏Y ∑ oóYÉ``°ùoJ »àsdG pπFÉ``°SƒdG rπ°†aCG rø``Y k’É``≤e rÖ``àcoG
. p¢VGôeC’G päÉÑÑ°ùe øe ∂ pª°ùL páYÉæe pájƒ≤J

 pá``ªLÉ¡ªH  AÉ``°†«ÑdG  pΩ só``dG  oá``«∏N  oΩƒ``≤J  n∞``«c  oº``°SQCG
.Éæ peÉ°ùLCG »a p¢VGôeC’G päÉÑÑ°ùe
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بها  يلتحــقُ  الَّتي  المهــنُ  تتنــوعُ 
ومنْ   ، العالــمَ حولَ  األشــخاصُ 
 بينِ المهنِ المرموقةِ على مســتو

. العالمِ مهنةُ الطبِّ

ا مــنْ أهمِّ العلومِ  يُعدُّ الطبُّ واحدً
 ، للجميــعِ روريــةِ  الضَّ حيــةِ  الصِّ
التَّشــخيصِ  في  يســهمُ  فالطبيبُ 
األمراضِ  مــن  الوقاية  و  والعالجِ 

واإلصاباتِ المختلفةِ.

طبيبًا  أصبــحَ  حتى  علــيَّ  ويجبُ 
، أنْ  ـي العاليــةَ وأحقــقُ طموحاتـِ
مَ وقتِي فــي المذاكرةِ، وأتناولُ  أنظِّ
ــى  ، وأنْ أتحلَّ حيــةَ ـي الصَّ وجباتـِ
بالصبــرِ والمثابــرةِ، وأتواصلَ مع 

 . اآلخرين وأتحملَ المسؤوليةَ
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 oô``«Z  lá``dÉM  o¢``VôªdG  : o∫ shC’G  o¢``SQ sódG
 É n¡ÑuÑ``°ùoJ ó``b pº``°ùé∏ pd oçó``ëJ má`` s«©«ÑW
. oäÉsjô£ØdG hCG Énjô«àµÑdG hCG oäÉ°Shô«ØdG

 mº«∏°S m¢üî``°ûd oøµªoj :»fÉsãdG o¢``SQ sódG
 rÖ`` sæéàj  rº``d  GPEG  p¢``VôªdÉH  nÜÉ``°üoj  r¿CG
 n¥ô``W r™``Ñsàj rº``dh p¢``VGôeC’G päÉÑuÑ``°ù oe

. p¢VGôeC’G øe pájÉbƒdG

   

 mIô«Ñc má``bQh ≈∏Y m¢``SQO uπc »a É``¡oà∏ªY »``àsdG päÉ`` sjƒ£ªdG o≥``°üdoCG
 »a o¬oàªs∏©J É``e pá©LGôe ≈``∏Y päÉjƒ£ªdG p√ò``¡H oø«©à``°SCG . mIG sƒ``≤e

. pπ°üØdG Gòg



 


 








  

        
مِ والفَ اتُ              األنْفُ  الفيروسَ

ةُ يَاهُ الملوثَ التَّطعِيم             المِ
ةُ نَاعَ ضُ             المَ المرَ

تؤثرُ  ........................ حالــةٌ غيرُ طبيعيةٍ  

ا  ، ترتبطُ غالبً على جسمِ المخلوقِ الحيِّ
. بأعراضٍ وعالماتٍ

انًا  يَ أَحْ ةِ  يَّ الحَ اتِ  وقَ لُ وكَ المخَ لُ تسلك سُ  
 . رَ انًا أُخْ يَ ةِ أَحْ يَّ ير ِالحَ يَاءِ غَ شْ وكَ األَ لُ سُ وَ
بِّبُ  سَ تُ يِّ وَ ــمَ المخلوقِ الحَ سْ مُ جِ اجِ هَ تُ
ض ولها العديد من االشــكال  رَ لَــهُ المَ

ى ........................ . مَّ تُسَ

تجنب السباحة في ........................ .  

ــي تغطيــةُ ........................ بمناديلَ  ينبغِ  
. ورقيةٍ عندَ العطسِ

بها  ــى  يوصَ جرعــاتٌ   ........................ 

. للتقليلِ من فرصةِ اإلصابةِ بالمرضِ

ي لمسبباتِ  قدرةُ الجســمِ على التَّصدِّ  
األمراضِ تُسمى ........................ .
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 أعراضَ مرضِ اإلنفلونزا؟   

حُ   أكتبُ فقرةً أُوضِّ   
. ا طرقَ انتقالِ األمراضِ فيهَ

بالفحصِ  يُنصحُ  ا   لماذَ     
؟ وريِّ بيِّ الدَّ الطَّ

لُ تجنّبُ مصافحةِ   يفضَّ  

 . كريِّ السَّ بداءِ  صابينَ  المُ األشــخاصِ 
؟  ه العبارةُ صحيحــةٌ أمْ خاطئةٌ هلْ هــذِ

فسرْ إجابتَك

؟   كيفْ يتمُّ اكتشــافُ األمراضِ

حُ فيه طرقَ الوقايةِ  ا توضِّ مْ ملصقً   صمِّ
؟  من األمراضِ
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ةٍ قادرةٌ على إصابةِ  المخلوقاتِ   أجسامٌ غيرُ حيَّ ۱
دةِ. جرَّ  بِالعينِ المُ رَ الَ تُ ةِ باألمراضِ وَ الحيَّ

   أ. البكتيريا.
. ب. الفيروساتُ

.  ج. الفطريَّاتُ

.  د.  الحشراتُ

ؤثِّرُ على جســمِ المخلوقِ  حالةٌ غيرُ طبيعيَّــةٍ تُ ۲
، وترتبــطُ غالبًــا بأعــراضٍ وعالماتٍ  الحــيِّ

وسات والبكتِيريا.  ا الفيْرُ ختلفةٍ، قد تُسبِّبهَ مُ

.    أ. النَّومُ
. ب. المرضُ

.  ج. الخوفُ
. رقُ   د. األَ

األمراضُ  .......... تنتقلُ من مخلوقٍ آلخر. ۳

. عديَةٌ    أ. المُ
عديَة. ب. غيرُ المُ

.  ج. العقليةُ

.   د. النفسيةُ

: من طرقِ انتقالِ العدوَ ٤

. .   أ. غسلُ اليدينٌِ اتِ ازَ فَّ ج.ارتداءُ القُ
امةِ . مَ .ب.ارتداءُ الكِ د.األطعمةُ المكشوفةُ

: يورُ والبعوضُ نواقلَ انُ والطُّ عدُّ الكالبُ والفئرَ تُ ٥

يَّة.   أ. حيويَّة. ج.صناعِ
د.طبيعيَّة.ب.ال حيويَّة.

خاليَا تستهدفُ مسبباتِ األمراضِ هي: ٦

. مِ البيضاءُ ا الدَّ .   أ. خاليَ ج.خاليَا الجلدِ
. مِ الحمراءُ ا الدَّ .ب.خاليَ د.الخاليَا العصبيةُُ

صابِ إلى الجسمِ  تنتقلُ المالريا من الجسمِ المُ ۷
ليمِ بواسطةِ: السَّ

. .   أ. الذبابِ ج.الكالبِ
. .ب. البعوضِ د.القططِ

عديَةِ: ا يلِي يُعدُّ من األمراَضِ غيرِ المُ أَيٌّ ممَّ ۸

. .   أ. مرضُ القلبِ دريُّ الماءِ ج.جُ
. كامُ ب. الزُّ

o∫GDƒ°ùdGo™LôªdGo∫GDƒ°ùdGo™LôªdG
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ا. د.األنفلونزَ
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 .Ék«°ùØfh Év«∏≤Yh É vjó°ùL páeÓ s°ùdG p∫ÉªàcG oádÉM n»g

  
 pô°UÉæ©∏d  » peƒj   mπ« pdO  hCG  má£j pôN  øY  lIQÉÑY
 pá nØ∏àî oªdG  pAGò¨dG  ń GƒfCG  oí u°Vƒoj  å«ëpH  , pás« pFGò¨dG
 øe  káLQóà oe  o¿É°ùfE’G  É n¡ndhÉæàj  ¿CG  oÖénj  »pàsdG

.É n¡à«ª pch É n¡à«ªgCG nÖ°ùM ≈n∏YC’G ≈dEG pπØ°SC’G

   
 pá¶aÉëªdG  ≈∏Y  n¿É°ùfpE’G  oóYÉ°ùJh  oó«ØoJ  läÉs« ncƒ∏°S

. p¢VGôeC’G øY G kó«©H máª«∏°S máë°üH p¬ª°ùL ≈∏Y

 
 ≈dEG o±ó¡J páª¶àæ oªdG päÉcôëdG øe láYƒªée n»g

. ná«∏°ùàdGh ná©àªdG o≥ u≤ëoJh , páë s°üdG pø«°ùëJ

    
 pô°UÉæ©dG  pá nYƒªée  øe  o¿ sƒµàj  w»FGòZ  lΩÉ¶f  nƒg

. m¿RGƒà oe mπ rµ°ûH ÉnæeÉ°ùLnC’ pá ne pR sÓdG

٣٥ 



   

        

           
     

٣٦ 



       


 . pÖ∏≤dG päÉ n°†Ñf ≈∏Y pá°VÉj uôdG pá°SQÉª oe nôKnCG  r∞°ûµà°SG


 p¢†ÑsædG n¢SÉ«≤e É keóîà°ù oe n∂Ñ∏b päÉ°†Ñf p¢SÉ«b »a n∂n∏«eR ™e r¿hÉ©J  
 sºK , má ncôM p¿hóoH máfÉN »a pQhÉé oªdG p∫hóédG »a É n¡∏ ué°Sh , q»fhôàµdpE’G

.¬©e nQh sódG ∫OÉÑJ

 n∂à°SQÉªe  nóæY  n∂ª°ùL  »a  oçóëj  ób  …ò`` sdG  oô««¨sàdG  É ne   
? pás«°VÉj uôdG øjQÉªsàdG

 É n¡∏ ué°Sh má≤«bO  nó©H n∂ n°†Ñf r¢ùb sº oK , mIóMGh má≤«bO nI só oe p¢ûepG   
. p∫hóédG »a

 , mI nó``` pMG nh  má n≤« pbnO  nI só`` oe  - mIô«°üb  máMGôà°SG  ó©H-  r¢† oc rQoG   
. p∫h ró nédG » pa É n¡r∏ ué n°S nh má n≤« pbnO  nó r© pH n∂ n°†rÑnf r¢ù pb sº oK 

 pô`̀«`̀«`̀¨`̀ nJ  nó`̀`æ`̀`Y  n∂`̀` pÑ`̀`∏`̀`b  päÉ`̀ °`̀†`̀Ñ`̀f  oOó`````Y  n∞`̀`∏`̀ `à`̀ `NpG  πg   
?ás«°VÉj uôdG øjQÉªsàdG

 

? p¿É°ùfE’G pôª oY p±ÓàNÉH pÖ∏≤dG p¢†Ñf o∫ só© oe o∞∏àîj πg  
.Év«∏ªY É n¡oH uôLoCG sºK , n∂dP øY páHÉLEÓd ká s£ oN o™°VCG  
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?Énæ peÉ n°ù rLnCG pá së p°U ≈n∏ nY oß paÉ nëof n∞« nc


á së u°üdG

oás«ë u°üdG oäGOÉ©dG

  


o¢ü sîn∏ oªdG

�

�

�

      
ةِ  ةِ والعقليَّ يَّ ــالمةِ  الجسدِ : هيَ حالةُ اكتمالِ السَّ ةُ حَ الصِّ

. دَ انعدامِ المرضِ أَو العجزِ ت مجرَّ ةِ و ليسَ والنَّفسيَّ
دَّ مــن اتباعِ  العاداتِ  تِكَ الَ بُ حَّ ــي تُحافظَ على صِ  ولكَ
فيدُ وتســاعدُ اإلِنسانَ على  ــلوكيَّاتٌ تُ ي  سُ حيَّة وهِ الصِّ
. ا عن األمراضِ حافظةِ على جسمهِ بصحةٍ سليمةٍ بعيدً المُ

       

  
تنتقلُ األوســاخُ إلى أيدينَا، وتُســبِّبُ لنا األمراضَ عندَ 
نَا غسلُ  يْ لَ بُ عَ ا يَجِ ؛ لِذَ ةِ المســتِنَا لألشــياءِ غيرِ النَّظيفَ مُ
ةِ، وقبلَ  ثَ وَّ لَ ــياءِ المُ شْ كِ األَ سْ بَعدَ مَ ــتِمرارٍ وَ اليدينِ بِاسْ

عامِ وبعدَ االنتهاءِ منه.  تناولِ الطَّ

٣٨  



كمــا  تجــبُ  العنايــةُ بِتقليــمِ األظافرِ وغســلِ 
ــعرِ والْمحافظةُ علَى نظافةِ األســنانِ بالفرشاةِ  الشَّ
سِ  قايتها من التَّســوُّ مٍ لوِ نتظِ ونِ بشــكلٍ مُ والمعجُ

. سنانِ بشكلٍ دوريٍ بِيبِ األَ ةُ طَ وزيَارَ

إنَّ االســتحمامَ أفضلُ طريقــةٍ للتخلصِ من كافةِ 
نَا. األوساخِ الَّتي تتراكمُ على أجسامِ

بات نقلِ  ســبِّ ةُ من أَكثرِ مُ ــخصيَّ عدُّ األدواتُ الشَّ تُ
، حيثُ تنْتقِــلُ العديدُ  العــدو بينَ األشــخاصِ
عديةِ بســببِ تبــادلِ األدواتِ  من األمــراضِ المُ

خصيةِ. الشَّ

ينَ  رِ اِســتخدامِ  أدواتِ اآلخَ ا يجــبُ عــدمُ  لــذَ
ةِ. خصيَّ الشَّ

ةِ  ناســبَ ى  ارتداءِ المالبِسِ الْمُ وعلينا أن نحرصُ علَ
، و حمايَةِ الجلــدِ وتَقلِيلِ  ــوِّ لِدرجةِ حــرارةِ الْجَ
يفِ  ةِ في فصلِ الصَّ مسِ الحارَّ ةِ الشَّ شعَّ ضِ ألِ التَّعرّ
ة  ةِ الْعينينِ من أشعَّ ةِ؛ لحمايَ مسيَّ ارةِ الشَّ تداءِ النَّظَّ وارْ

  . سِ مْ الشَّ

 
. n¢VôªdG »æoÑuæéoJ »àsdG nás«ë u°üdG päGOÉ©dG 

 pø``jó«dG  oπ``°ùZ  É``næ«∏Y  oÖ``éj  GnPÉ``ªd     
?lInQ uô nµnà oe mI nQƒ o°üpH

تك في تذكر  ك / طفلَ ساعدْ طفلَ
سنها  التي  الجمعة  ــوم  ي سنن 
وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول 

واطلب منه تطبيقها يوم الجمعة.
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 ، يِّ المتوازنِ حِّ ذاءِ الصِّ سمِ يجبُ تناولُ الغِ ةِ الجِ حَّ حافظةِ على صِ للمُ
يَّاتٍ كافيةٍ  ، وشربُ كمّ يَّاتِ رِ كَّ هونِ والسُّ وتجنُّبُ اإلِكثارِ من تناولِ الدُّ

وباتِ الغازيَّةِ. من الماءِ وتجنُّبُ تناولِ المشرُ

٤٠  



  
ةِ  همٌّ لصحَّ ةِ مُ احَ إنَّ أخذَ قســطٍ كافٍ من الرَّ
رُ يُريحُ الجسمَ ويُحافظ  بكِّ ، فالنَّومُ  المُ الجسمِ
هِ، كما يُحافظُ  على سالمةِ  تِهِ ونشاطِ على حيويَّ
سمِ  الجِ ويحتاجُ  والجسديةِ،  العقليةِ  الجسمِ 
ا  يجبُ  ، لذَ يْالً إلى ٨ ساعاتٍ تقريبًا من النوم لَ
ا  رً بكِّ وَ مُ ؛ لنصحُ رِ بكِّ أَنْ نحرصَ على النَّومِ المُ

ونستقبل يومنا الدراسي بنشاط.

       
 ، بِيبِ عندَ شعورنَا بالمرضِ دَّ منْ زيارةِ الطَّ بُ الَ
بُ  واِتِّباعِ تعلِيماتِهِ عند تناولِ األدويةِ، كما يجِ

ةِ في وقتِها. مَ زِ اتِ الالَّ يْمَ عِ أخذُ التَّطْ

 
.»pà së p°U ≈∏Y pô uµÑ oªdG pΩƒædG póFGƒa sºgCG   

 ΩƒsædÉH oAÉ``ÑWC’G oí°üæj GnPÉ``ªd    
?kÓ«d

   
 pAÉæKCG »a É n¡ obô¨à°ùJ »àsdG päÉYÉ s°ùdG nOóY rßM’ 

. ḿ ƒÑ°SCG n∫ÓN pΩƒædG

 nIóe pΩƒsædG »a pá nbô¨à°ùªdG päÉYÉ s°ùdG nOóY rπé°S 

: p∫hóé∏d É k≤ah , ḿ ƒÑ°SCG

  

 pOó``Y  »``a  rô`` uµa  , ḿ ƒÑ``°SCG  nó``©H . päÉfÉ«ÑdG  oô«``°ùØJ 

 » pg rπg , pΩƒ`` sædG »``a É n¡nàbô¨à``°SG »``à sdG päÉYÉ`` s°ùdG

 ? láÑ p°SÉæ oe

 päÉYÉ``°S  pOó``Y  n∫ƒ``M  ∑nAÓ``eR  r¢``ûbÉf .èàæà°SG 

 pΩƒsædG päÉYÉ``°ùd »aÉµdG nOó©dG rèàæà``°SGh ,º¡ peƒf

. pás«eƒ«dG
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 á¶aÉëªdG »a á°VÉjôdG pá°SnQÉ nª oe ná« uªgCG  

?»àë°U ≈∏Y

 pá`` n°VÉj uôdG oIQGRh o™ ué``°ûoJ GnPÉ`` nª pd    
?¿ƒoKGnQÉ nªdG päÉ≤HÉ n°ù oe » pa pácQÉ°û oªdG ≈∏ nY

   

سُ  ارَ مَ ةٌ تُ ارَ هَ ادِيٌّ أَوْ مَ يٌّ عَ دِ سَ ودٍ جَ هُ جْ نْ مَ ةٌ عَ بَارَ يَ عِ هِ فَ

ةِ أَوْ سَ نَافَ فِيهِ أَوْ المُ رْ فِ التَّ دَ ا بَهَ ليهَ قٌ عَ تَّفَ دَ مُ واعِ بِ قَ وجِ بِمُ

 . سِ ةِ بِالنَّفْ قَ ةِ الثِّ يَ وِ قْ اتِ أَوْ تَ ارَ هَ يرِ المَ وِ تَطْ

  
قُ  ةِ تحقِّ ياضيَّ إِنَّ المواظبةَ على ممارســةِ التَّماريــنِ الرِّ

ا: نْهَ ةٍ عديدةٍ، مِ لِإلنسانِ فوائدَ صحيَّ

·. مِ سْ التِ الجِ يَةُ عضَ وِ قْ تَ

ةِ · يَادَ ي إِلَى زِ ا يُؤدِّ مَّ يِّ ، مِ سِ نَفُّ ازِ التَّ هَ ةِ الجِ اءَ فَ ةُ كَ يَادَ زِ
. مِ سْ اطِ الجِ نَشَ

نِ · زْ صِ مِنَ الوَ لُّ التَّخَ ــمِ وَ سْ نِ الجِ زْ لَى وَ ةُ عَ رَ يْطَ السَّ
. ائِدِ الزَّ

عَ · اتٍ مَ اقَ دَ يــنِ صَ وِ تَكْ ةِ وَ كَ ــارَ شَ ى  المُ لَ دُ عَ ــاعِ سَ تُ
ين. رِ اآلخَ
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 o™```«ªL n»```g : oá``` s«ë°üdG oäGOÉ```©dG
 É```¡H  oΩƒ```≤j  »```à sdG  päÉ«cƒ∏```°ùdG
 pAÉ`̀`≤ÑdG ≈`̀`∏Y √ oóYÉ`̀`°ùJh o¿É`̀`°ùfE’G

. mIó```«L má```ë°üH

 »```a  pá```°VÉjôdG  oá```°SQÉªe  oô```KDƒJ
 ≈```∏Y  oß```aÉëJh  , pÖ```∏≤dG  p¢```†Ñf

. pº```°ùédG pá```ë°U

 pIÉ```°Tô oØdÉH  oº```¶àæ oªdG  o∞```«¶æsàdG
 pá```HÉ°UE’G  p™```æe  ≈`` ǹ∏Y  oóYÉ```°ùj
 »```a oº¡```°ùjh , p¿Éæ```°SC’G p¢```S tƒ°ùàH

. xΩÉ```Y mπµ```°ûH pº```°ùédG pá``` së°U

   

 Ée É¡«a o¢ü uîdCG  pπµ°ûdG  »a páæs«ÑªdÉc kásjƒ£e oπªYCG
.∂àë°U pøY ¬oàª∏©J

    
 ∫ÉªàcG á``dÉM .................  
 á«``°ùØædGh  á``«∏≤©dGh  ájó``°ùédG  áeÓ``°ùdG

. õé©dG hCG ¢VôªdG ΩGó©fG Oôée â°ù«dh

 oR uõ``©J  »``à sdG  ná``«eƒ«dG  päÉ«cƒ∏`` t°ùdG    
.nIó«édG náë u°üdG

o¢ü sîn∏ oªdG

 oÖtæéJ Énæ«∏Y oÖéj GnPÉ nªd       
? pásjRÉ¨dG päÉHhô°ûªdG pÜô°T røe pQÉãcE’G

        
: pá«ë u°üdG pô«Z päGOÉ©dG øe

. pá°VÉjôdG oá°SQÉªe -CG  
. má«aÉc mäÉ«ªµH pAÉªdG oÜô°T -Ü   

.G kôµÑe oΩƒædG -ê   
 . päÉjôµ t°ùdG p∫hÉæJ øe oQÉãcE’G -O  

 ≈∏Y oßaÉëf n∞«c    
?Énæ peÉ°ùLCG pá së°U

  

 , p¿Éæ``°SC’G páaÉ¶f ≈n∏Y pá¶aÉëªdG pá«ªgCG n∫ƒ``M G kôjô≤J oÖ``àcCG
. náØ∏àîªdG päÉeƒ∏©ªdG nQOÉ°üe É keóîà°ù oe

 pΩƒ``«dG n∫Ó``N páÑ``°SÉæªdG pΩƒ``ædG päÉYÉ``°S n∫ó``©e s¿CG oâ``ª∏Y GPEG
 páÑ``°SÉæªdG pΩƒædG päÉYÉ``°S n∫ só©e rºµa ,ÉkÑjô≤J mäÉYÉ``°S 8 o≠∏ÑJ

? ḿ ƒÑ°SCG n∫ÓN
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 ,Ékf oRGƒJ nôãcC’G » uë u°üdG nAGò¨dG oπ uµ``°ûoJ »àsdG páª©WC’G øe má nYƒªée p∫hÉæJ ≈dEG o¿É``°ùfE’G oêÉàëj

? pº°ùédG pá së°üd ÉkfRGƒà oe kAGòZ oπ uµ°ûoJ »àsdG náª©WC’G nO uó©oJ ¿nCG oøµªoj πg
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 p∫Ó``N rø`` pe  pº``°ùédG  pá`` qnë°üd É`` kf pRGƒà oe kAGò``Z oπ uµ``°ûoJ  »`` pà sdG  ná``ª©WnC’G  oO uó``ëoj

. más«FGòZ mäÉéàæ oe päÉ≤°ü∏ oe


 É n¡ pJÉeƒ∏©e  pIAGô````bh  , pá`̀ nKÓ`̀ sã`̀dG  päÉ≤°ü∏ oªdG  p¢üëa  nó©H    

:√ÉnfOCG lí s°Vƒ oe nƒg Éªc n∂pJÉ¶MÓ oe rπ ué°S , pás« pFGò¨dG





1
2
3

 päÉénàæ oªdG  päÉ n≤ n°ü∏ oe  »a o¬oJCGôb  Ée n∫ƒM ,» pFÓeR o¢û pbÉfoCG  

. pás«FGò¨dG

?GnPÉª pdh .»pà së°üd ÉkfRGƒà oe kAGòZ oπ uµ°ûoJ páª©WC’G s…nCG  

 
 päÉ≤°ü∏e  iƒàë oe  r¢ü sëØJh  n∂ pdõæe  »a  más«FGòZ  OGƒ`̀e  nçÓ`̀K  rô`̀à`̀ rNpG  

.É n¡ r«∏Y pIOƒ oLƒªdG pás«FGò¨dG päÉénàæ oªdG
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?Év« uë°U ÉnfDhGòZ o¿ƒµj n∞«c


o¿RGƒàªdG oAGò¨dG

oäGQó«gƒHôµdG
oäÉæ«JhôÑdG

o¿ƒg tódG
oäÉæ«eÉà«ØdG

q»FGò¨dG oΩô¡dG

  


�
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ه، وهي  عامِ الَّــذي تتناولُ تُوجدُ المــوادُّ الغذائيةُ في الطَّ
اقةِ، والمحافظةِ عليه  ، وإمداده بالطَّ ضروريةٌ لنموِ الجسمِ

ا. سليمً
إنَّ تناولَ الكميةِ المناســبةِ من األطعمةِ كلّ يومٍ يســاعدُ 
ليمِ  كلِ السَّ هِ بالشَّ على الحفاظِ على صحةِ جسمكَ ونموّ
توازناً، وتكــونُ الوجبةُ  ذاءُ عندئذٍ غــذاءً مُ ى الغِ ويُســمَّ
ي على جميعِ أنــواعِ الغذاءِ الَّذي  ــا تحتوِ متوازنةً عندمَ

يحتاجُ إليهِ الجسمُ وبكمياتٍ مناسبةٍ. 
الغذائيةِ  الموادِّ  عامُ ستَّ مجموعــاتٍ من  الطَّ نُ  ويتضمَّ
 ، المعدنيةُ واألمالحُ  والفيتاميناتُ  الكربوهيدراتُ  هي: 

. هونُ والبروتيناتُ والماءُ و الدُ

. páØ∏àîªdG pá£°ûfC’Gh päÉ«∏ª©dÉH pΩÉ«≤∏d páeRÓdG pábÉ s£dÉH nº°ùédG oAGò¨dG oOhõj ↑
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الكربوهيدراتُ
هيَ المصدرُ الرئيسُ للطاقةِ في الجسمِ غالباً .

، والتمرُ  ، والخبزُ رةِ، والحبــوبُ هــا: رقائقُ الذُّ مصادرُ
. ، واألرزُ والبطاطسُ

البروتيناتُ
الفةِ في  تعويضِ الخاليا التَّ موِ وَ تساعدُ الجســمَ على النُّ

 . الجسمِ
 ، واجنُ ، والدَّ ، واألسماكُ ، واللحومُ ها: البقولياتُ مصادرُ

. ، والجبنُ والحليبُ والبيضُ

هونُ الدُّ
، كما  هونُ الخاليَا على العملِ بشكلٍ سليمٍ تُســاعدُ الدُّ
فءَ وتُســاعدهُ على  اقةِ، وتمنحهُ الدِّ دُ الجســمَ بالطَّ زوِّ تُ
، ويُســبِّبُ  الفيْتاميْناتِ ينِ  اءِ وتخزِ الغذَ االســتِفادةِ من 
هونِ  ةِ بِالدُّ ائيَّــةِ الغنيَّ ذَ اإلِكثارُ من  تنــاولِ الوجباتِ الغِ

. منَةِ وبِأمراضِ القلبِ ابةَ بِالسُّ اإلِصَ
  . ةُ باتيَّ يوتُ النَّ ، والزُّ حومُ وزيوتُ األسماكِ ا: اللُّ هَ مصادرُ

  

  

   

 
 ≈``dEG  ( lõ``ÑN - lRQCG - l∂ª``°S - l¢``†«H ) : ná``«dÉsàdG ná``«FGò¨dG sOGƒ``ªdG  

.äÉæ«JhôÑdG áYƒªéeh ,äGQó«gƒHôµdG áYƒªée :ø«àYƒªée

 ≈∏Y p¬FGòZ »a o¿É``°ùfE’G nóªàYG GPEG pº``°ùé∏d oçóëj GnPÉ``e    
? sá«FGò¨dG pOGƒªdG øe §≤a móMGh m∞æ p°U

٤٧ 



الفيتاميناتُ 
سمِ ،  ةِ الجِ حَّ حافظةِ  على صِ دُ الفيتاميناتُ على  المُ تُساعِ

: ثلَ وبناءِ خاليَا جديدةٍ، والوقايةِ من األمراضِ مِ
فيتامين د. فيتامينِ ج وَ

. ، والحليبُ ، والخضرواتُ ا : الحبوبُ والفواكهُ هَ مصادرُ

األمالحُ المعدنيةُ 
ا:  مِ الجديدةِ ومنهَ ا الدَّ تساعدُ على تكوينِ العظامِ وخاليَ

. الكالسيوم والحديدُ
واتُ  ضرَ نتجاتُ األلبــانِ والخُ حــومُ ومُ ا: اللُّ هَ مصادرُ

. والحبوبُ

   

   

 pIQhÉ``é oªdG  pIQƒ`` t°üdG  »``a  ná``«FGò¨dG  sOGƒ``ªdG  :∞``uæ°U

. pá«FGò¨dG päÉYƒªéªdG nÖ°ùM

 …ò`` sdG pΩÉ``© s£dG »``a oá``«FGò¨dG tOGƒ``ªdG oó``LƒoJ :OÉ``°TQEG

.¬odhÉæàf



 
 :ø«àYƒªée ≈dEG  ( o¢ùWÉ£ÑdG - oâjõdG - oIóHõdG - oRQC’G) ná«dÉsàdG ná«FGò¨dG nOGƒªdG 

.(¿ƒgódG áYƒªéeh ,äGó«gƒHôµdG oáYƒªée)

? p¿É°ùfE’G páë s°üd É kª¡e päÉæ«eÉà«ØdG o∫hÉæJ tó©oj GnPÉªd    

٤٨  





لثي جسمِ اإلنسانِ تقريبًا،  ثُ اءُ  الْمَ لُ  يُشكِّ
ى  لَ عَ مِ وَ ضْ ى الْهَ لَ ــمُ عَ سْ دُ الْجِ اعِ فهو يُسَ
لَى  ةِ عَ ظَ افَ حَ الْمُ تِ وَ الَ ضَ صِ مِنَ الْفَ لُّ التَّخَ

. ابِتَةً مِ ثَ سْ ةِ الْجِ ارَ رَ ةِ حَ جَ رَ دَ

ه: شــربُ الماءِ النَّقيِّ والسوائلِ  رُ مصادِ
والحليــبِ   كالعصيــراتِ  المختلفــةِ، 

 . هِ وتناولُ الخضرواتِ و الفواكِ

   
24 n∫ÓN É n¡àdhÉæJ »àsdG páª©WC’ÉH káªFÉb qóYCG  
 , pá«FGò¨dG É¡ pJÉfƒµe sºgCG É n¡«∏Y É kë°Vƒe . káYÉ°S

:»dÉsàdG p∫hóé∏d É k≤ah pº°ùé∏d É n¡JóFÉah

  





 ?É ngô«Z øe nôãcCG É``¡o∏°†ØJ pá``ª©WC’G ṕ Gƒ``fCG t…CG  
?GnPÉªdh

 pá«FGò¨dG páª«≤dG å«M øe oπ°†aCG É¡ tjCG . rèàæà°SG  
?∂ pª°ùéd

٤٩ 



   

عامُ  ، لذايجبُ أنْ يكون الطَّ عٍ واحدٍ من األطعمةِ ةِ في نوْ ال تُوجدُ جميعُ الموادِّ الغذائيَّ
دةٍ باستخدامِ الهرمِ  حدَّ ةِ بكميَّاتٍ مُ لى جميعِ الموادِّ الغذائيَّ عَ لهُ مشــتمالً الَّذي  نتناوَ
ا اإلنســانُ بشكلٍ يوميٍّ لبِناءِ  هَ حُ أنواعَ األطعمةِ الَّتي يحتاجُ الغذائِيِّ وهوَ دلِيلُ يُوضِّ
ما فِي  جموعاتٍ رئيسةٍ كَ مسِ مَ مُ األطعمةَ إلى خَ ةٍ جيِّدةٍ، حيثُ يقسِّ جسمٍ يتمتَّعُ بصحَّ
جموعةُ  واكهِ، مَ الفَ ضرواتِ وَ جموعةُ الخُ ، مَ بوبِ جموعةُ الحُ : مَ يَ هِ الِي وَ كلِ التَّ الشَّ

. هونِ جموعةُ الدُّ ، مَ اتِهِ شتقَّ مُ ليبِ وَ جموعةُ الحَ ، مَ األسماكِ ومِ وَ حُ اللُّ

 
 nÖ°ùM pø«àYƒªée ≈dEG ás«fó©ªdG nìÓeC’G - näGQó«gƒHôµdG  - n¿ƒg tódG - näÉæ«JhôÑdG  

. pΩÉ¶©dG oAÉæHh oƒª tædG  - pábÉ s£dÉH pº°ùédG oOGóepEG :É ngóFGƒa

?º°ùédG páë°üd É kª¡e p¿RGƒàªdG pAGò¨dG o∫hÉæJ tó©oj GnPÉªd    

                   
       

٥٠  



lQ sƒ°üe l¢ü sî∏e

     
  
   
    

 

   
   
    
      
     


    
     
     
        

  

   
 Ée É¡«a o¢ü uîdCG pπµ s°ûdG »a páæ«Ñ oªdÉc kájƒ£e oπªYCG

 . pá«FGò¨dG uOGƒªdG øY ¬oàª∏©J











    
 oπµ``°û oj  .....................   
 ≈``∏Y oóYÉ``°ùjh ,É`` kÑjô≤J p¿É``°ùfE’G pº``°ùL q»``ã∏ oK
 ≈``∏Y  oß``aÉëjh  päÓ``°†ØdG  ø``e  p¢``ü∏îsàdG

. pº°ùédG IQGôM páLQO

 p≥«b sódG :  pìÉ``Ø tàdG oIô``«£a äÉ``fƒµe   
 -  pôµ`` t°ùdG  -   pìÉ``Ø tàdG  -  p¢``†«ÑdG  -  pIó``HõdG  -
 pá````«FGò¨dG uOGƒ``ªdG päÉ````Yƒªée nÖ``°ùM , pAÉ``ªdG

. É n¡«dEG »ªàæJ »àsdG

 pÖ«∏ëdG oÜô°T oÖéj GnPÉªd     
  pô``ª oY ø``e ≈``dhoC’G päGƒæ`` s°ùdG »`` pah , mΩÉ``Y mπµ``°ûH

? m¢UÉN mπµ°ûH pπØ q£dG

 oóYÉ°ùoJ      
 ÉjÓîdG p¢†jƒ©Jh pƒªtædG ≈∏Y nº°ùédG

.¬«a páØdÉsàdG

 ás« pfó©ªdG ìÓenC’G - Ü   ¿ƒ og tódG -CG 

±É«dnC’G -O          äÉæ«JhôoÑdG -ê 

 ÉnfDhGòZ o¿ƒµj n∞« nc    
?Év« uë°U

  
 u»``ë°üdG   pAG nò`` p̈ dG  ná`` s« uª ngnCG  p¬``« pa  oí`` u°V nƒoJ  k’É``≤e  rÖ``àcCG

 . u∞ s°üdG »a n∂ pFÓ neR ≈∏ nY o¬ r°VôYGh , p¿ pRGƒà oªdG

    
 rÖ``°ù nM  É`` n¡ rØuæ°Uh  , má``Øp∏àî oe  má``ª©WpC’  G kQƒ`` o°U  r™``ªLCG
 É`` n¡ª u¶nf sº`` oK É`` n¡«dEG »`` pªàæJ »`` pà sdG  pá`` s« pFGò¨dG pá`` nYƒªéªdG

 . máMƒd ≈n∏Y

  

٥١



             
ةِ فِي جميعِ  يعَ ــرِ ازدادَ اســتهالكُ الوجباتِ السَّ
قودِ  ا علَى مد العُ هَ أنحاءِ العالمِ بمختلفِ أنواعِ
التِ فِي أنماطِ  راتِ والتَّحوّ الماضيةِ بِسببِ التَّغيُّ
ةِ، حيثُ  رِ العاداتِ الغذائيَّ ختلفةِ، وتغيُّ الحياةِ المُ
 ، يعةِ ــرِ لَ النَّــاسُ إلَى تناولِ الوجباتِ السَّ تحوَّ
هور العديدِ من المشــاكلِ  وصاحب ذلــكَ  ظُ

ا. ا كبِيرً لَ قلقً ا شكَّ ةِ ممَّ حيَّ الصَّ

كلفةٍ  ا، وغيْرُ مُ ، ويسهلُ الوصولُ إِليهَ ا ســريعةُ التَّحضيرِ نَّهَ فُ الوجباتُ السريعةُ بأَ تَّصِ وتَ
بيرةٍ . ا  بكميَّاتٍ كَ هَ ، ويتِمُّ تَقديمُ ا األطفالُ صوصً ، وخُ ها الكثِيرُ منَ النَّاسِ لُ ويُفضِّ

كريَّاتِ والملحِ إلى  هونِ والسُّ ستوياتٍ عاليةٍ من الدُّ ريعةُ على مُ ي الوجباتُ السَّ تحتوِ

 . ةِ واألليافِ يَّ ورِ رُ ةِ  الضَّ نخفضةٍ من الموادِّ الغذائيَّ ستوياتٍ مُ جانبِ مُ

عبِ على  ريعةِ والمشروبات الغازية  بشكل مستمر ٍ يجعلُ من الصَّ إِنَّ تناولَ الوجباتِ السَّ
 ، يادةِ الوزنِ ريعةِ بزِ ، ويرتبطُ تناولُ الوجباتِ السَّ يٍّ لى نِظامٍ غذائِيٍّ صحِّ فاظَ عَ اإلِنسانِ الحِ

. ه من األمراضِ ريِّ وغيرِ كَّ والسُّ
ةِ. ةِ  العامَّ حَّ ا على الصِّ ا كبيرً لُ خطرً ريعةِ يُشكِّ الِي فإِنَّ ارتفاعَ استهالكِ الوجباتِ السَّ وبِالتَّ

   
. ṕ ƒ°VƒªdG n∫ƒM »pJÉ neƒ∏©e o™ªLCG -

. u¢üsædG » pa pIOƒLƒªdG p≥ pFÉ≤ëdÉ pH oø«©à°SCG -
.kIójóL G kQÉµaCG o¿ uƒcCG -

: p∫GnDƒ t°ùdG pø nY pánHÉ nLpE’G »ap n∂n∏« penR r∑ pQÉ n°T . u¢üsæ∏ pd n∂pJAG nô pb nó©H
 pá n©j pô s°ùdG  päÉnÑ nL nƒ rdG  p∫ ohÉnænJ  rø pe  oQÉnã rcpE r’G  oÖuÑ n°ù oj  GnPÉ nª pd

 ? pº r°ù pér∏ pd É k°VG nô renCG pá sj pRÉ n̈ rdG päÉnHh oô r°û nª rdG nh
 ní pÑ r°üoà pd pá n©j pô s°ùdG päÉnÑ nLnƒ rdG päÉnf uƒ nµ oe oô« p« n̈ nJ oø pµ rªoj rπ ng -
 n™ ne n∂nJ nô rµ pa ¢û pbÉnf ? mán« pdÉ nY más« pFG nò pZ má nª« pb näGnP mäÉnÑ nLnh

. n∑ pA nÓ neoR nh n∂ pJ nô r°SoCG
? rº p¡ pFG nQBG » pa n∂FÓ neoR  r∑ pQÉ n°T     

             

٥٢ 



   
 só``H’ pº``°ùédG pá`` së°üd : o∫ shC’G o¢``SQ sódG
 pá``j pò r̈ sàdGh  pá``aÉ¶sædÉ pH  pΩÉ``ªàg’G  ø``e
 pás«°VÉj uôdG pøjQÉªsàdÉH pΩÉ«≤dGh  pI nó`` u«édG

.» paÉµdG pΩƒsædGh

 t»ë°üdG  oAGò¨dG oO uhõoj : »fÉsãdG o¢SQ sódG
 páeR sÓdG pá``bÉ s£dÉ pH Énæ neÉ``°ùLCG o¿RGƒ``à oªdG

.ás«eƒ«dG pás« pJÉ«ëdG pá£°ûfC’É pH pΩÉ«≤∏ pd

   

 mIô«Ñc má``bQh ≈∏Y m¢``SQO uπc »a É``¡oà∏ªY »``àsdG päÉ`` sjƒ£ªdG o≥``°üdoCG
 »a o¬oàªs∏©J É``e pá©LGôe ≈``∏Y päÉjƒ£ªdG p√ò``¡H oø«©à``°SCG . mIG sƒ``≤e

. pπ°üØdG Gòg

 
 


 











        
ياضة    األمالح المعدنِيَّة الرِّ

ات   الهرمُ الغذائِيّ الكربوهيدرَ
اء البروتينات     المَ

دُ حاجاتِ  ........................  هوَ دليلٌ يُحدِّ 

ا. تِي يجبُ تناولهَ ةِ الَّ الفردِ الغذائيَّ

اقــةِ  الطَّ ........................ هــيَ مصــدرُ  

 . الرئيسِ في الجسمِ

........................بشكلٍ  مارســةُ  مُ ينبغي   
. يومِيٍّ

تِي تدخلُ فِــي تكوينِ العظامِ  المــوادُّ الَّ  
واألسنانِ هيَ  ........................ .

........................ تســاعدُ الجســمَ على  

الفةِ. ا التَّ موِّ وتعويضِ الخاليَ النُّ

جســمِ  لثَــي  ثُ  ........................ لُ يشــكِّ  
. اإلِنسانِ

  

٥٣  



     

ــةِ   كيــفَ أحافــظُ علــى صحَّ   
ي؟ جسمِ

 ما الوجبةُ الغذائيَّةُ    
ا  حُ فيهَ . أكتبُ فقرةً أُوضِّ لةُ لــديَّ فضَّ المُ
ها،  ناتُ وِّ ، وما مكَ ه الوجبةَ لُ هذِ ا أُفضِّ لماذَ

ا؟ وما العناصرُ الموجودةُ فيهَ

سمِ  ا أكثرُ فائدةً لجِ مَ هُ  أيُّ    
رُ  فسَّ ا؟ أُ ، النَّومُ لَيالً أمْ النَّومُ  نهارً اإلِنسانِ

إِجابَتِي.

ـيُّ  الغذائـِ  المصــدرُ     

 . ناســبُ  لإلنسانِ هوَ النَّباتُ الوحيدُ المُ
؟  هلْ هــذهِ العبارةُ صحيحــةٌ أَمْ خاطئَةٌ

رُ إِجابتِي. فسِّ أُ

جيِّدةٍ؟ ــةٍ  بصحَّ تكــونُ    كيفَ 

           

حُ فيهِ حاجةَ الجسمِ  ا أُوضِّ مُ نموذجً  أُصمِّ
نًا الحصصَ  تضمِّ ، مُ لمجموعاتِ الغــذاءِ

الغذائِيَّة.

٥٤   



  

ا إلَى  ةٌ يُؤدي اإلِكثارُ مــنْ تناولِهَ مــوادٌّ غذائيَّ ۱
منةِ: اإلصابةِ بالسُّ

.                         أ.  الفيتاميناتُ والبروتيناتُ
.ب.  هونُ والكربوهيدراتُ الدُّ
.                     ج.  ةُ  والفيتاميناتُ األمالحُ المعدنيَّ
.د.  ةُ مالحُ المعدنيَّ  البروتيناتُ واألَ

نَا: اقةِ فِي أجسامِ ئيْسِ للطَّ المصدرُ الرَّ ۲

 . .    ب. الفيتاميناتُ ةُ   أ. األمالحُ المعدنيَّ

. .                   د. الكربوهيدراتُ نَاتُ  ج. البروتِيْ

 : ا يلِي ال يُستخدمُ فِي تنظيفِ األسنانِ أَيٌّ مِمَّ ۳

ابُون.أ.  الصَّ
المسواك.ب. 
ون.ج.  جُ عْ المَ اةُ وَ شَ رْ الفُ
.د.  نَانِ سْ يْطُ األَ خَ

كلَ أدنَاه: اليةِ تصفُ الشَّ أَيُّ الكلماتِ التَّ ٤

ائِيُّ .  ب. الهرمُ الغذَ أ. الغذاءُ
.         د. مثلث الطاقة  اقةُ   ج. الطَّ

ناسبَةٍ من األطعمةِ  عةٍ و مُ ةٍ متنوِّ عندَ تناولِ كميَّ ٥
: يوميًا، فإنَّ الغذاءَ يصبحُ

ا.أ.  دً حدَّ  مُ
نًا.ب.  توازِ مُ
ا.ج.  نَاقصً
ثًا.د.  لوَّ مُ

يُعدُّ الحديدُ من المعــادنِ الهامةِ الَّتي تدخلُ  ٦
، وهو ينتمي إلى مجموعةِ: مِ في تركيبِ الدَّ

. أ.  الفيتاميناتِ
األمالحِ المعدنيةِ. ب. 
.ج.  األليافِ
.     د.  هونِ الدُّ

ورِ أدناه: أنظرْ إلى الصُّ ۷

١٢

٣٤

: يَّ حِّ تِي تمثِّلُ الغذاءَ الصِّ ورةُ الَّ الصُّ

أ. ١    ب. ٢  
ج. ٣    د. ٤  

  

٥٥   



  

من المجموعاتِ الغذائيةِ الَّتي  تســاعدُ على  ۸
المحافظةِ على صحةِ  الجســمَ والوقايةِ من 

: األمراضِ

 . ةُ  أ. األمالحُ المعدنيَّ

  . ب. الكربوهيدراتُ
    . نَاتُ ج. البروتِيْ

 . د. الفيتاميناتُ

تعــرضَ أحمدُ إلصابةٍ  في أثنــاءِ  لعبهِ بكرةِ  ۹
ــا كســرٌ في القــدمِ . ما  القدمِ،ونتــجَ عنهَ
المشــروبُ الَّذي تنصحُ أحمد بتناولِه ليمدَّ 

ه بالكالسيوم؟ جسمَ

القهوة.أ. 
مشروب غازي.ب. 
الحليب.ج. 
اي.  د.  الشَّ

ا يلَي من فوائدِ شربِ الماءِ : أَيٌّ مِمَّ ۱۰

حرارةِ أ.  درجــةِ  ثباتِ  علــى  المحافظةُ 
   . الجسمِ

مصدرٌ هامٌ  للطاقةِ. ب. 
.         ج.  هونِ إمدادُ الجسمِ بالدُّ
. د.  تخزينُ البروتيناتِ

o∫GDƒ°ùdGo™LôªdGo∫GDƒ°ùdGo™LôªdG

١٤٧٦٤٨
٢٤٧٧٤٦
٣٣٩٨٤٨
٤٥٠٩٤٨
٥٤٦١٠٤٩

٥٦    



ا يجبُ علينَا شربُ كميَّاتٍ كافيةٍ  ر: لماذَ سِّ ۱  فَ
من الماءِ يوميًّا؟

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

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

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

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

۲  يُصنَّفُ الغذاءُ إلى ســتِّ مجموعاتٍ رئيسةٍ 
التَّالي  الجدولَ  مــلِ  أَكْ الغذائيةِ،  الموادِّ  من 

ةِ كلِّ مجموعةٍ: بكتابةِ أهميَّ

oá nYƒªéªdGoás«ªgC’G

oäÉæ«JhôÑdG

o¿ƒg tódG

oäGQó«gƒHônµdG

oäÉæ«eÉà«ØdG

á«fó©ªdG oìÓeC’G

oAÉªdG

كَ لو تناولتَ  ا  يحدثُ لجســمِ : مــاذَ عْ توقَّ ۳
ا ؟ ا مكشوفً طعامً

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

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

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

ــبّبِ لمرضِ  سَ صابٌ بالفيروسِ المُ أحمدُ مُ ٤
 . رِ الوراثِيِّ كَّ صابٌ بداءِ السُّ الحصبةِ، وخالدٌ مُ
ا يُعدُّ  مَ هُ يُّ ، وأَ دٍ عْ ابًا بِمــرضٍ مُ صَ ا يُعدُّ مُ مَ هُ يُّ أَ

. ابَتَكَ رْ إِجَ سِّ ؟ فَ دٍ عْ صابًا بمرضٍ غيرِ مُ مُ

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

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

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

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

كامِ ،ما الَّذي يجبُ على  دٌ بالزُّ أُصيبَ  محمَّ ٥
 هُ لتجنُّبِ انتقالِ العدو أخيِه  فيصلٍ أَنْ يفعلَ

؟ دٍ إِليهِ من  محمَّ

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

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

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

........................................................
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ـي، وخاللَ  ي المائـِ ٦ أُصيبــتْ أمــلُ بالجدرِ
ا في الفصلِ  أُســبوعٍ أُصيبَ عددٌ منْ زميالتِهَ
ــرقُ الَّتــي  انتقلَتْ من  ا الطُّ ــا. توقع مَ أيضً

ا العدو إلى زميالتِها؟ لِهَ خالِ

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

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

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

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

   

: منْ مخاطرِ نقصِ الكالسيوم اإلصابةُ ۷

.أ.  يّ رِ كّ بِالسُّ
العظامِ.ب.  بِهشاشةِ
.ج.  دريّ بِالجُ
بِالحصبةِ.د. 

ي على أعلى نســبةٍ  اليةِ يحتوِ أَيُّ األغذيةِ التَّ ۸
من البروتيناتِ ؟

األرزُ .                        أ. 
.ب.  التَّمرُ
.    ج.  الجزرُ
.د.  البيضُ

ةِ أحيانًا  ۹ تَســلكُ ســلوكَ  المخلوقاتِ الحيَّ
ةِ أحيانًا أُخر هي: وسلوكَ األشياءِ غيرِ الحيَّ

أ-الفيروسات.

يا. ب-البكتِيرَ

ج-الفطريَّات.

فيليَّات. د-الطُّ

دَّ من تجنُّبِ   بُ ةِ الجسمِ الَ حافظةِ على صحَّ ۱۰  لِلمُ
........................... ــربِ  اإلِكثارِ مــن  شُ

والقيامِ بـ ...........................

ــابقةَ  لُ العبارةَ السَّ اليةِ يُكمِ   أَيُّ الكلمــاتِ التَّ
؟ بشكلٍ صحيحٍ

ياضيَّة.أ.  ين الرِّ نبِّهات - التَّمارِ المُ
يَاضيَّة - التَّغذية الجيِّدة.ب.  ين الرِّ التَّمارِ
ياضيَّة. ج.  ين الرِّ ارِ الماء - التَّمَ
الماء - التَّغذية الجيِّدة.د. 
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مِ  ناتِ الدَّ وِّ كَ مِ البيضاءِ أحدَ مُ ۱۱  تُعدُّ خاليَا الــدَّ
ا.  ومُ بِهَ ا وظائفُ تَقُ في جســمِ اإلِنســانِ ولهَ
مِ البيضاءِ في  ا الدَّ ئِيســةُ لخاليَ ا الوظيفةُ الرَّ مَ

؟ الجسمِ

كافحةِ أ.  سبِّباتِ األمراضِ ومُ اِستهدافُ مُ
.العدو

؛ ب.  ئتينِ نقلُ ثَاني أُكســيدِ الكربونِ إلى الرِّ
خراجهِ. إلِ

ةِ ج.  بعمليَّ لِلقيــامِ  كســجينِ  بِاألُ تباطُ  االرْ
. سِ التَّنفُّ

.د.  مِ على التَّخثرِ ساعدةُ الدَّ مُ

ا  هَ رقِ التالية ال تنتقــلُ عنْ طريقِ أيٌّ مِــنَ الطُّ ۱۲
؟ سبِّباتُ األمراضِ مُ

تخدامِ أدواتِ اآلخرينَ .أ.  تجنُّبُ اِسْ
ثةِ.ب.  لوَّ بُ  المياهِ المُ رْ شُ
تَّسخةِ.ج.  حِ المُ سُ  األسطُ لَمْ
صابينَ بالمرض. د.  خالطةُ   أشخاصٍ  مُ مُ

ةِ  بَ احِ صَ راضِ المُ عْ دُّ مِنَ األَ عَ ا يَلِي ال يُ مَّ أَيٌّ مِ ۱۳
يَةِ: دِ عْ راضِ المُ مْ لِألَ

ةِ. أ.  ارَ رَ ةِ الحَ جَ رَ اعٌ فِي دَ تِفَ اِرْ
.ب.  نِيِّ اطِ البَدَ ةٌ فِي النَّشَ يَادَ زِ
.ج.  اعِ دَ ورُ بِالصُّ عُ الشُّ
. د.  قِ لْ انٌ فِي الحَ تِقَ احْ

ةِ  ــا يلي مــن المخلوقــاتِ المجهريَّ أيٌّ مِمَّ ۱٤
ا؟ هَ ةٌ بجميعِ أنواعِ الضارَّ

.أ.  حالبُ الطَّ
.ب.  الفيروساتُ
البكتيريَا.ج. 
. د.  الفطريَّاتُ

مثِّلُ  يُ قابلُ  المُ كلُ  الشَّ ۱٥
أَيُّ  ـيَّ  الغذائـِ الهــرمَ 
مثِّلُ  تُ اليــةِ  التَّ رقامِ  األَ
األَطعمــةِ  ــة  مجموعَ
ا  هَ تناولُ يجــبُ  الَّتــي 

بكميَّاتٍ قليلةٍ :

أ.  ( ١ )   ب. ( ٣)  
(٥ ) ج.  ( ٤)    د.   

١
٢

٤
٥

٣
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نًا: توازِ اليةِ تُعدُّ غذاءً مُ ۱٦ أَيُّ  الموادِّ الغذائيةِ التَّ

تة - أرز  -خبز-   أ.  حليْــب - شــوكوالَ
كعك.    

نب.ب.  بدة - عِ زر  - زُ سمك - خبز - جَ
لحــم - دجــاج - بيــض- خبــز   -  ج. 

بطاطس.                     
اح - بُرتقال - طماطم - أرز - خبز.د.  تفَّ

oÜQ sóJCGoÜQ sóJCG

 nR uõ``YCG ≈àM ;á```∏Ä°SC’G ≈∏Y pá``````HÉLE’G p∫Ó```N ø````e
.äGQÉ¡e øe o¬oàÑ°ùàcG Éeh nº«gÉØe øe o¬oàª∏©J Ée
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((١١) سورة الجاثية اآلية:) سورة الجاثية اآلية:١٣١٣..
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قالَ تعالَى:قالَ تعالَى:

((١١))



    

 , más«M oô«Z lás«©«ÑW lI sOÉe 
 ¿ƒµJh ¢VQC’G Iô°û pb »a kIOÉY oóLƒJ

.áÑ∏°U

 o¿ sƒµàj lôî°U   
.oIô¡°üæªdG oQƒî t°üdG oOôÑJ Ée nóæY

 o¿ sƒµàj lôî°U    
. m≥°UÓàe mQƒî°U päÉàa p™ tªéJ øe

 É¡d lá«©«ÑW oOQGƒe  
. p¿É°ùfEÓd lIó«Øe o¢üFÉ°üN

 o≥n∏£j lí∏£°üe   
. päGƒéØdG »a p¿hõîªdG pAÉªdG ≈∏Y

 oπ°üJ p¢VQC’G pøWÉH »a lIôØM 
. pá«aƒédG p√É«ªdG ≈dEG
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. oõJQGƒµdG nƒ``g pIQƒ`` t°üdG »``a o√Gôf …ò`` sdG o¿ó``©ªdG . n¿OÉ``©e ≈``∏Y …ƒ``àëJ pQƒ``î t°üdG o™``«ªL

 . kás«é°ùØæH hCG nAÉ°†«H hCG kájOQh o¿ƒµJ ró≤a ; p¿GƒdC’G oáØ∏àîe põJQGƒµdG o¿OÉ©e

 ? nõJQGƒµdG É¡ o©«ªL oQƒî t°üdG o¬Ñ°ûJ ’ GPÉªd
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. máØ∏àîe mQƒî°U n¢üFÉ°üN o∞°ûµà°SCG


 ? o¬ o°ùª∏e Éeh ? o¬o∏µ°T Éeh ? o¬fƒd Ée . môî°U sπc o¢üëaCG  

 .»JÉ¶MÓe pπ«é°ùàd  k’hóL oπªYCG    

 ø``e  É`` kfƒd  oQÉ``àNCG  nº``K  , p¿Gƒ``dC’G  nO uó``©àe  G kô``î°U  oQÉ``àNCG   
 päÉÑ«ÑëdG nø«H páfQÉ≤ª∏d pIôuÑµªdG pá°Só©dÉH oø«©à°SCGh ¬ p°ùØf pôî°üdG
 rΩCG láæ``°ûN ? láªà©e rΩCG lá©e’ oAGõLC’G p√òg rπg .¿ƒ∏dG Gò``g É``¡d »``àdG

. p∫hóédG »a »JÉ¶MÓe oπ ué°SCG ? láªYÉf

 päÉÑ«ÑëdG oáfQÉ≤e oøµªj n∞«c .¬`` p°ùØf pôî u°üdG »a nôNBG Ékfƒd oQÉàNCG  
? p¿ƒs∏dG Gòg n™e iôNC’G páf sƒ∏ªdG

  
nøe láf sƒµe ¬ p°ùØf pôî°üdG »a oáf sƒ∏ªdG oAGõLC’G pπg   

.»àHÉLEG oí u°VhCG ? láØ∏àîe É¡sfCG rΩCG É¡ p°ùØf pI sOÉªdG       
? m¢†©H røY É¡ o°†©H É kØ∏àîe nQƒî t°üdG p√òg oπ©éj …òsdG Ée  

 
?É¡ pJÉf uƒµe oáaô©eh ,É¡ oa tô©J oøµªj n∞«c . pQƒî t°üdG i nóMEG oQÉàNCG

. p¬«dEG oâ∏ s°UƒJ Ée oπ ué°SCG sºK , n∂dP »a oåëHCG  

·máØ∏àîe mQƒî°U
·mIôuÑµe má°SóY

o
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o

٦٥



12345 

 
 pQƒî°üdG ṕ GƒfCG røe lô«Ñc lOóY oóLƒj GPÉªd

? páØ∏àîªdG


o¿ó©ªdG

 lá sjQÉf lQƒî°U
lás«Hƒ°SQ lQƒî°U

lád uƒëàe lQƒî°U
p¢VQC’G oOQGƒe

  
  

o∫hC’G

» pdÉàdG

oô«NC’G

←←

←

←

 
ؤالِ  ؟ لإلجابةِ عنْ هذا السُّ ها عنْ بعضٍ خورُ بعضُ لماذا تختلفُ الصُّ
نُ . المعدِ القتِها بالصخورِ منَ المفيدِ أنْ نعرفَ شيئًا عنِ المعادنِ وعَ

. وقدْ عرفَ العلماءُ أكثرَ من  خورَ لُ الصُّ ةٍ تشـــكِّ ةٌ غيرُ حيَّ ةٌ طبيعيَّ مادَّ
. والخاصيةُ  ثالثةِ آالفِ نوعٍ مـــنَ المعادنِ لها خصائــصُ مختلفةٌ
ه، فإذا نظرتُ إلى المعادنِ في الصفحةِ  ءَ منْ غيرِ ي ما يميِّزُ الشــيْ هِ
. ونُ والقساوةُ والبريقُ ، منها اللَّ المقابلةِ فسأجدُ لها خصائصَ عديدةً

 
 ، ونِ . فمعدنُ التلكِ مثالً أبيضُ اللَّ  خصائــصِ المعادنِ ونُ إحدَ اللَّ
. وال يمكنُ تمييزُ المعادنِ  ، منهــا األزرقُ وبازُ لهُ ألوانٌ مختلفةٌ والتُّ
؛ فبعضُ المعادنِ المختلفةِ  ها منْ بعضٍ باســتخدامِ اللونِ فقطْ بعضِ

ه. ونُ نفسُ قدْ يكونُ لها اللَّ

 
هُ  ، أوْ أنْ تخدشَ ةُ أنْ يَخدشَ أحدُ المعادنِ معدنًا آخرَ القساوةُ هيَ قابليَّ
 . معادنُ أخر. ويُستخدمُ مقياسٌ معيَّنٌ لقياسِ قساوةِ بعضِ المعادنِ

نُ المقياسُ من ١٠ معادنَ مختلفةٍ في قساوتِها. وكلُّ معدنٍ لهُ  ويتكوَّ
 ، قمُ ١٠ إلى المعدنِ األكثرِ قساوةً رقمٌ من ١ إلى ١٠؛ حيثُ يشيرُ الرَّ
. ويَظهرُ منَ المقياسِ أدناهُ أنَّ األلماسَ  ِ مقاومــةً للخدشِ أيْ األكثر

. ، والتلكَ أليَنُ المعادنِ أكثرُ المعادنِ قساوةً
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ةِ الَّتي يعكسُ بها ســطحُ  يشــيرُ البريقُ إلــى الكيفيَّ
اقطَ عليهِ. وتتفاوتُ المعادنُ في  وءَ السَّ المعدنَ الضَّ

درجةِ بريقِها ولمعانِها.


ةٍ بيضاءَ فإن المعدنَ   ما نحكُّ معدنًا بقطعةٍ خزفيَّ  عندَ
ا على القطعةِ. والحكاكةُ هي لونُ هذا  يتركُ مسحوقً
. وقدْ  تختلفُ حكاكةُ المعدنِ عنْ لونِ  المســحوقِ

. سطحهِ الخارجيِّ

6





o¿ƒs∏dG
 , w»°†a , oô°†NCG , o¢†«HCG

w» uæHw»°SÉëf oôØ°UCG , w»ÑgPw…OÉeQ , w…ôgR , o¢†«HCGw»æH , w…OÉeQ

o≥jôÑdGw»ÄdDƒdlCÉØ£el≥eÉZ hCG w»LÉLRl≥eÉZ rhCG lCÉØ£e

¢TóîªdGoAÉ°†«HoAGOƒ°S - oAGô°†NoAÉ°†«HoAGôªM

oIhÉ°ù≤dG2^5 - 26^5 - 66^5 - 66 - 5
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? p¿OÉ©ªdG p± tô©àd más« u°UÉN øe

?â«°ùdÉµdG rΩCG oQÉÑ°ù∏ØdG: kIhÉ°ùb oôãcC’G o¿ó©ªdG Ée

. pIhÉ°ù≤dG p¢SÉ«≤e ≈∏Y É¡ n©bƒe o¿QÉbCG  



78910

٦٧ 



  
ها عنْ بعضٍ باختالفِ طرائقِ  تختلفُ الصخورُ بعضُ
نةِ لها، قالَ تعالَى:  نِها واختالفِ المعادنِ المكوِّ تكوُّ

 .(١)

: الناريةُ  وتصنَّـــفُ الصخورُ إلى أنواعٍ ثالثــةٍ، هيَ
  . والرسوبيةُ والمتحولةُ

    
ى  خــورُ المنصهرةُ فــي باطنِ األرضِ تســمَّ الصُّ
تْ إلى سطحِ األرضِ فإنَّها تفقدُ  الماجما. فإذا خرجَ

. بةَ ى الالَّ الغازاتِ الموجودةَ فيها، وتسمَّ

خورُ المنصهـرةُ سواءً في باطنِ  مـا تبردُ هذهِ الصُّ عندَ
، النَّاريَّـةَ خورَ  الصُّ نُ  ـها تكوِّ األرضِ أوْ فوقَ سطحِ

نــتْ حبيباتٌ كبيرةٌ من  فــإذا كانَ التَّبريدُ بطيئًا تكوَّ
ا إذا كانَ  خرِ خشنًا. أمَّ ، ويصبحُ مظهرُ الصَّ المعادنِ
نِ  وُّ ا فلنْ يكونَ هناكَ وقتٌ كافٍ لتَكَ التبريدُ ســريعً

ى  ا. وتسمَّ حبيباتٍ كبيرةٍ، ويصبح مظهرُ الصخرِ ناعمً
. خرِ النسيجَ الخاصيةُ التي تصفُ مظهرُ الصَّ

   
ةٌ لها  الزجــاجُ البركانــيُّ والبازلــتُ صخــورٌ ناريَّ
بســرعةٍ  نُ  يتكوَّ ؛ وكالهما  حبيباتٌ معدنيَّةٌ صغيرةٌ
ا  . أمَّ هــةِ البركانِ وَّ قةِ عبرَ فُ بــةِ المتدفِّ من تبريدِ الالَّ
نُ في  صخورُ الجرانيتِ فتختلفُ عنهما؛ حيثُ تتكوَّ
ا يعطيها  الوقتَ الكافيَ  ، ممَّ األعماقِ ببطءٍ شــديدٍ
ا  ي الصخرَ نسيجً لتكوينِ حبيباتِ معادنَ كبيرةٍ تعطِ

خشنًا.

ى  ا. وتسمَّ حبيباتٍ كبيرةٍ، ويصبح مظهرُ الصخرِ ناعمً

 


نُ منْ معدنٍ واحدٍ  الصخورُ تتكوَّ
أوْ أكثَر.

  

  

(١) سورة فاطر اآلية:٢٧.
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 . pâ«fGôédGh p±ÉØîdG nøe pø«à©£b ≈∏Y oπ°üMCG  
? o¿RƒdGh oºéëdG oå«M øe pøjôî s°üdG nø«H o¿QÉbCG

 ƒØ````£j  rπ```g    

 pí£``°S ≈∏Y p¿Gôî s°üdG
 . n∂dP oí u°VhCG ? pAÉªdG

 »a pø``jôî s°üdG o™``°VCG  
? oçóëj GPÉe . pAÉªdG

 oá s« u°UÉîdG Ée   

 ná`` s«fÉµeEG  oO uó``ëJ  »``à sdG
 pQÉª````¨f’G  rhCG  pƒ``Ø£dG

? pøjôî°ü∏d

    
أفحصُ الحجرَ الرمليَّ في الصورةِ أدناه، فهلْ أشاهدُ 

حبيباته؟

ى  نةٌ مــنْ قطعٍ صغيرةٍ تســمَّ هــذهِ الحبيبــات مكوَّ
نُ منَ  واســبِ تتكــوَّ . بعــضُ هذهِ الرَّ ـــبَ واسِ الرَّ
ها اآلخــرُ من أجزاءِ  ، وبعضُ خورِ أوِ المعــادنِ الصُّ
نُ  نباتــاتٍ وأصــدافٍ ومــوادَّ أخر صلبــةٍ. تتكوَّ
 . تْ وتماسكتْ ةُ منْ رواسبَ تراصَّ سوبيَّ خورُ الرُّ الصُّ
واسبُ إلى  لَ الرَّ نينَ قبلَ أنْ تتحوَّ وقدْ تمرُّ ماليينُ السِّ

. صخرٍ

   
غطُ تحتَ ســطحِ األرضِ مرتفعانِ  الحــرارةُ والضَّ
غطِ  خــورُ لمثلِ هذا الضَّ ضُ الصُّ ما تتعرَّ ا، وعندَ جدًّ
يَّرُ، وينتجُ عنْ ذلكَ صخورٌ جديدةٌ لها  والحرارةِ تتغَ
َ.  قدْ   لة خورَ المتحوِّ الصُّ ى  خصائصُ مختلفةٌ تســمَّ
ةٍ أو رسوبيَّةٍ  خورُ منْ صخورٍ ناريَّ لُ هذهِ الصُّ تتشـــكَّ
كلُ المجاورُ يبيِّنُ  لةٍ. والشَّ أو حتَّى منْ صخورٍ متحوِّ
نتْ  خورِ الَّتي تكوَّ لــةِ والصُّ خورِ المتحوِّ بعضَ الصُّ

منها.

 
? oás«Hƒ°S qôdG oQƒî t°üdG o¿ sƒµàJ n∞«c  

 p¿ tƒ``µJ oIógÉ``°ûe oø``µªj rπ``g    
.»JÉHÉLEG oô u°ùaCG ? pás«Hƒ°S qôdG pQƒî t°üdG

( p∫ tƒ nësàdG nπ rÑ nb) 

t»p∏ r°UnC’G oô rî s°üdG

( p∫ tƒ nësàdG nó r©nH) 

o∫ uƒ qënàoŸG oô rî s°üdG

( w… pQÉnf) â« pfG nôL ¢ù pjÉf

( q» pHƒ o°S oQ) w…Ò pL lô né nMlΩÉ nNoQ

( q» pHƒ o°S oQ) w»∏ renQ lô né nMâjõ pJ rQG nƒ oc

 ≈n∏ nY  …ƒà rënj  t»p∏ re sôdG  oô né nërdG

 , pQÉnÑ r°ù∏ØdGh  põ`̀JQG nƒ`̀ oµ`̀dG  p¿ pOÉ`̀©`̀ ne

 .AÉæÑdG »a oπ nª r©nà°ù oj Ée Ék `Ñ pdÉ nZh
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؛ ألنَّ لها  خــورُ والمعادنُ مــنْ مــواردِ األرضِ الصُّ
خصائصَ مفيدةً لنَا. ويمكنُ أنْ نَر أمثلةً عديدةً لهما 

منْ حولِنا.

  
 ، الجرانيتُ صخرٌ ناريٌّ صلبٌ يقاومُ التَّجويةَ والتَّعريةَ
ا لبنــاءِ المدارسِ  هُ مناســبً وهــذهِ الخصائصُ تجعلُ

 .والمنشآتِ األخر

  
مُ عادةً في  الحجرُ الجيريُّ صخرٌ رســوبيٌّ يســتخدَ
، كما يدخلُ في صناعةِ األسمنتِ  باشــيرِ صناعةِ الطَّ
وبعضِ موادِّ البنــاءِ األخر. ومنْ دراســةِ طبقاتِ 
ُ للعلماءِ معرفــةُ تاريخِ  ةِ يمكــن ســوبيَّ خورِ الرُّ الصُّ

 . األرضِ

  
؛ وذلكَ  لٌ شــائعُ االســتعمالِ خــامُ صخرٌ متحوِّ الرُّ
. لذا يستخدمُ في صناعةِ البالطِ  تهِ بســببِ جمالِهِ وقوَّ

. ةِ ومواقدِ النَّارِ واألعمدةِ الحجريَّ

 
 »``a mô``éM ≈``dEG oô``î s°üdG »``¡àæj n∞``«c  

?Ée mAÉæH

 oQƒ``î t°üdG  pâe póîoà``°SG  n∞``«c     
?nΩƒ«dG

pêÉLõdG páYÉæ°U »a âjõJQGƒµdG oΩóîà°ùoj

áeôµªdG náµe páæjóe »a w»dÉªL lº s°ùée

AÉæÑdG »a ΩÉNôdGh u…ô« pédG pô né nëdG oΩóîà°ùoj

 . pásjOƒ© s°ùdG p¿ó oª rdG » pa … pô°† nërdG pó n¡ r°û nª rdG oø« p°ù rënJ 2.3.2
•

•
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 . pQƒî t°üdG pAÉ``æH oäGó``Mh o¿OÉ``©ªdG
 n¢``üFÉ°üN »``a o¿OÉ``©ªdG o∞``∏àîJ
 , o≥``jôÑdGh  , o¿ƒ``s∏dG  É``¡æe  ; mIó``Y

.¢TóîªdGh

 : ḿ GƒfCG páKÓK ≈dEG oQƒî t°üdG o∞sæ°üJ
. mád uƒëàeh , má s«Hƒ°SQh , má sjQÉf

 pOQGƒ``e  rø``e  o¿OÉ``©ªdGh  oQƒ``î°üdG
. p¢VQC’G

   

 Ée É¡«a o¢``ü uîdCG , pπµ``°ûdG »``a pá``æ s«ÑªdÉc ká`` sjƒ£e oπ``ªYCG
. p¢VQC’G pOQGƒeh pQƒî t°üdGh p¿OÉ©ªdG pøY o¬oàªs∏©J

 


    
 »a p¿Gô`` uKDƒj oIQGô``ëdGh o§``¨°†dG    
 røe p¿Gô u«¨jh , pQƒ``î°üdG nøe páØ∏àîªdG ṕ Gƒ``fC’G
 lIójóL lQƒî°U n∂dP røY oèàæjh .Éª p¡ p°üFÉ°üN

.......... ≈ sª°ùJ
 »``a oø``°ûîdG oè«``°ùædG o¿ sƒ``µàj n∞``«c   

? pájQÉædG pQƒî°üdG






 nó`̀LCG  r¿CG  o™`̀` sbƒ`̀`JCG  nø`̀ jCG        
? pájQÉædG pΩCG pá«Hƒ°SôdG pQƒî°üdG »a : nô«aÉMC’G

 o¿ƒ```s∏`dG      
: oõ u«ªJ »àsdG p¢üFÉ°üîdG nøe o≥jôÑdGh oIhÉ°ù≤dGh

. náHôtàdG -CG  
. n¿OÉ©ªdG -Ü  

.äÉ n≤ nÑ s£dG -`L  
. nô«aÉMC’G -O  

 lô«Ñc lOóY oóLƒj GPÉªd     
? páØ∏àîªdG pQƒî°üdG ṕ GƒfCG røe

ádCÉ°ùªdG πMCG

 »fÉsãdG É¡oã∏Kh , lá sjQÉf lQƒ``î°U É¡oã∏K , ká sjôî°U káæ u«Y 33 mó`` sªëe n™``e
 päÉæ u«©dG oOóY Ée . lád uƒëàe lQƒî°U oô«NC’G oå∏tãdGh , lá s«Hƒ°SQ lQƒî°U

? ḿ ƒf uπc røe

»pà≤ n£æ pe »a Qƒî°üdG ́ GƒfCG

 ?É¡«a o¢``û«YCG »àsdG pá≤£æªdG »a oóLƒJ »àsdG pQƒî t°üdG ó GƒfCG Ée
 päÉYƒ``°SƒªdG »a nåëHCG r¿CG oø``µªj p∫GDƒ`` t°ùdG Gòg rø``Y pá``HÉLEÓd

.o√óLCG É sªY G kôjô≤J oÖàcCG .âfôàfE’G páµÑ°Th pÖàµdGh
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 ، . وبمالحظةِ هذه المعادنِ نَ الحبيباتِ المعدنيــةِ لةُ على الكثيــرِ مِ تحتــوي الصخورُ المتحوِّ
. إنهم يعملونَ النماذجَ ليبيِّنُوا كيف يتغيَّرُ  لُ نوعَ أحدِ المعــادنِ إلى اآلخرِ نا العلماءُ بما يحوِّ يخبرُ

حجمُ المعادنِ وشكلُها. وأنا أتواصلُ ألخبرَ اآلخرينَ عن نتائجي.

 ←
ا  . وفي العلــومِ يجبُ أن أكونَ أكثرَ وضوحً ما أتواصلُ فأنا أشــاركُ اآلخرينَ بالمعلوماتِ عندَ
هُ وما توصلتُ إليه. إنَّ التواصلَ بأكثرَ منْ طريقةٍ يُعدُّ مِنَ  حولَ نتائجي، لذا سيدركُ الناسُ ما عملتُ

 . ني عرضُ نتائجي في صورةِ رسمٍ بيانيٍّ أو باستخدامِ لوحةٍ، أو جدولٍ األفكارِ الجيدةِ؛ إذ يمكنُ

  ←
لُ معَ زمالئي. مَّ أتواصَ ا لتوضيحِ أثرِ الضغطِ على الصخورِ المتحولةِ ثُ أعملُ نموذجً

. »Ñ°ûN ìƒd , Iô£°ùe , á«æ«°U , ∫É°ü∏°U    

مَّ  ها، ثُ أعمــلُ مِنَ الصلصالِ ثالثَ كراتٍ علــى الصينيةِ، بحيثُ تكونُ متســاويةً في أحجامِ   

ــدُ جانِبَي الصلصالِ  مهِّ . أُ ، وبذلكَ يكونُ لها جانبانِ أقــومُ بضغطِ كراتِ الصلصالِ بلطــفٍ
. تمثِّلُ  ها فــوقَ بعضٍ نَ من وضــعِ الكراتِ بعضَ مِنَ حتَّــى أتمكَّ حبيباتٍ  الصلصالِ  كراتُ 

. المعادنِ في الصخورِ

   أعملُ لوحــةَ بيانــاتٍ كالموضحةِ فــي الصفحةِ 

المجاورةِ. 

، وأرسمُ أشكالَها     أالحظُ شكلَ نموذجِ الحبيباتِ
. في لوحةِ البياناتِ

ها  أقيسُ طــولَ الحبيبــاتِ وعرضَ   

لُ القياساتِ في  ، وأُسجِّ بالسنتمترِ
اللوحةِ.
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www.obeikaneducation.com   أرجعُ إلى:    

ا  مَّ أدفعُ إلى أسفلَ ببطءٍ وبقوةٍ. هذا يعطي نموذجً ، ثُ     أضعُ لوحَ الخشبِ فوقَ الحبيباتِ

كيف أنَّ الضغطَ يدفع حبيباتِ المعادنِ مِنَ أعلى.

لُ نتائجي في اللوحةِ التاليةِ:    أعيدُ الخطوتين ٣ و٤، ثم أسجِّ

  


   


  


  


  


  ←
ا أتواصلُ بهِ معَ زمالئي.  ها، وأكتبُ تقريرً أستخدمُ بياناتي التي جمعتُ

.     أكتبُ جملةً مختصرةً أصفُ خاللَها كيفَ تغيَّرتِ الحبيباتُ

؟ أكتبُ  ها. هل زادتْ قياساتي أَمْ قلَّتْ     كيف تغيَّرَ طولُ الحبيباتِ وعرضُ

جمالً توضحُ كيف تغيَّرتْ قياساتُ نموذجي.

حُ فيها فيمَ يتشــابَهُ نموذجي      أكتبُ فقــرةً قصيرةً أوضِّ

مَّ  ، ثُ معَ الصخرِ المتحــولِ الحقيقيِّ تحتَ األرضِ
. عَ زمالئي بما توصلتُ إليه من نتائجَ أتواصلُ مَ

    ماذا يحدثُ إذا ضغطت الحبيباتِ في النموذجِ منْ 

؟ أُنهي تقريري بتوقعاتي. جانبٍ إلى آخرَ

؟ أكتبُ  ها. هل زادتْ قياساتي أَمْ قلَّتْ كيف تغيَّرَ طولُ الحبيباتِ وعرضُ

حُ فيها فيمَ يتشــابَهُ نموذجي  أكتبُ فقــرةً قصيرةً أوضِّ
مَّ  ، ثُ معَ الصخرِ المتحــولِ الحقيقيِّ تحتَ األرضِ

حُ فيها فيمَ يتشــابَهُ نموذجي  أكتبُ فقــرةً قصيرةً أوضِّ
مَّ  ، ثُ معَ الصخرِ المتحــولِ الحقيقيِّ تحتَ األرضِ

حُ فيها فيمَ يتشــابَهُ نموذجي  أكتبُ فقــرةً قصيرةً أوضِّ

ماذا يحدثُ إذا ضغطت الحبيباتِ في النموذجِ منْ 



   



 n∫hGóL »a o™ sªéàj ºK , pájOhC’Gh pÜÉ© u°ûdG »a oÜÉ°ùæjh , mô£e pπµ°T ≈∏Y pAÉª s°ùdG nøe oAÉªdG o§≤°ùj

? oAÉªdG É¡«a o™ sªéàj ¿CG oøµªj »àdG i nôNC’G oøcÉeC’G Ée ? pácôëdG oºFGO oAÉªdG pπg . mQÉ¡fCGh

٧٤ 

 ∞«ch ?AÉªdG ≈∏Y ¢SÉædG π°üëj ∞«c ¬«a º∏©JCGh , »fÉãdG ¢SQódG á°SGQóH Ωƒ«dG CGóHCG
 ?¬fƒ∏ª©à°ùj

ºµà∏ØW/ ºµ∏ØW ÖëdG ôaGh ™e .kÉ©e √òØæf ¿CG øµªj •É°ûf Gògh
.AÉªdG ∑Ó¡à°SG »a ó«°TôàdG äGhOCG á«ªgCG øY ∂à∏ØW -  ∂∏ØW QhÉM 





         
   

?≈ n°üëdG oÜƒc rΩCG , páHô tàdG oÜƒc : ń ô°SCG oAÉªdG p¬«a oÜÉ°ùæj Éª¡ tjCG 
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. n∂dP oí u°VhCG

 
 pQÉÑàN’ káHôéJ oº uª°UCG ?≈ n°üëdG pΩCG oáHô tàdG : nôãcCG pAÉªdÉH oßØàëj Éª¡ tjCG  

.»JÉLÉàæà°SG pºYód kásdOCG oΩóîà°SCGh ,»às«°Vôa

·m¢UÉ°UQ pº∏b
· oá©°S , p¥QƒdG øe pø«Hƒc

ôà∏∏e 200 Éª¡æe póMGƒdG
·máHôJ
·x»µ«à°SÓH mAÉYh
·mmAÉe  ôà∏∏e 200
·m¢SÉ«b pÜƒc
·m±É≤jEG páYÉ°S
·≈ k°üM

  

o

٧٥



 
 n∞``«ch ? pAÉ``ªdG ≈``∏Y o¢``SÉædG oπ``°üëj n∞``«c

? o¬nfƒ∏ª©à°ùj


lá s«aƒL l√É«e

l¿G sõN
oôÄÑdG
t…ôdG

  
  



 



←←

←

←

   
ةِ عنْ قربٍ أجدُ أنَّنا نعيشُ في  مِ الكرةِ األرضيَّ ما أنظرُ إلى مجسَّ عندَ
عاني مناطقُ مختلفةٌ منَ العالمِ  ، وعلى الرغمِ منْ ذلكَ تُ عالــمٍ مائيٍّ
ها صالحةٌ  ا مصادرُ الماءِ؟ وهل جميعُ ــحٍّ مصادرِ المياهِ. فمَ مِنْ شُ

؟ للشربِ

 
 . ي المحيطاتُ والبحارُ ما يقاربُ ثالثةَ أرباعِ ســطحِ األرضِ تغطِّ
ربِ  ها في الشُّ ةٌ كبيرةٌ منَ الماءِ! ولكنْ هلْ نستطيعُ استخدامَ يَّ إنَّها كمِّ
ةٍ كبيرةٍ من  يَّ راعةِ؟ يحتوي ماءُ البحرِ ومــاءُ المحيطِ على كمِّ أوِ الزِّ

راعةِ. ربِ أوِ الزِّ األمالحِ لذا فهوَ غيرُ صالحٍ للشُّ

 
. ومعظمُ  يَّــةٍ قليلةٍ منَ األمــالحِ يحتــوي الماءُ العذبُ علــى كمّ
. و معظمُ  الجداولِ واألنهارِ واآلبارِ والبركِ تحتوي على ماءٍ عذبٍ
، بــلْ في الحالةِ  ــائلةِ مــاءِ األرضِ العذبِ ال يوجدُ في الحالةِ السَّ
لُ القممُ الجليديةُ على الجبــالِ والكتلُ الثلجيةُ  ؛  إذْ تُشــكِّ لبةِ الصُّ
ّلُ القممُ الجليديةُ طبقاتٍ  . وتشك معظمَ الماءِ العذبِ على األرضِ
ا  ي أيضً ســميكةً منَ الجليدِ تُغطي مناطقَ واسعةً منَ اليابسةِ. وتُغطِّ

. دةَ الجنوبيةَ في القطبِ الجنوبيِّ القارةَ المتجمِّ

 p p p o
p p  o
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، وما  هُ باتاتُ بعضَ ربةَ تستخدمُ النَّ لُ الماءُ التُّ ما يتخلَّ عندَ
خورِ  قوقِ في الصُّ ، وينسابُ عبرَ الشُّ ى ينتقلُ إلى أسفلَ يتبقَّ
عُ في الفراغاتِ  ، فيتجمَّ إلى أنْ يصلَ إلى صخرٍ صلبٍ
قُ  ةُ مصطلحٌ يطلَ . المياهُ الجوفيَّ لــبِ خرِ الصُّ فوقَ الصَّ
خورِ تحتَ  على الماءِ المخزونِ في الفراغاتِ بينَ الصُّ

زب !   "   #   $   %    . قالَ تعالَى: سطحِ األرضِ

      

 
? nÜò©dG nAÉªdG nóéf r¿CG oøµªj nøjCG   

 pAÉªdG oΩGóîà``°SG Éæoæµªj n∞``«c    
? pídÉªdG

   
 
    

      oíª°ùJ lQƒî°Uh láHôJ oíª°ùJ lQƒî°Uh láHôJ
nπØ°SCG ≈dEG AÉªdG pÜ tô°ùàHnπØ°SCG ≈dEG AÉªdG pÜ tô°ùàH

 láÑ∏°U lQƒî°U
nAÉªdG oòØæoJ ’

 √É«ªdG ¿GõN
á«aƒédG

 p¢VQC’G pí£°S røe o√É«ªdG oπ°üJ n∞«c

 ? páu«aƒédG p√É«ªdG p¿GõN ≈dEG

 oπ°üJ »``àdG nº o¡``°SC’G o™ sÑàJCG  
. pá u«aƒédG p√É«ªdG p¿GõN ≈dEG



  

.(١)

á«aƒédG √É«ªdG ¿GõN
٧٧(١) سورة المؤمنون اآلية:١٨. 



  
 p¢``SÉ«≤d pø«à sØµdG GP n¿Gõ``«ªdG oΩóîà``°SCG   

 . pìÉ sØtàdG píFGô°T p¢†©H pá∏àc

 »``a  pìÉ`` sØtàdG  níFGô``°T  o™``°VCG  
 s∞```éàd É```¡ ocôJCGh , m≥`````ÑW

.É¡ofRCG sºK ,É keÉªJ

 n¥ô````ØdG oÖ°ùMCG      nø``````«H
 »a o±Óà`````N’G Gòg »d »æ©j GPÉ````e . pø```«à∏àµdG

? pá`∏àµdG

 ,iô``NCG G kQÉ``ªK É```` keóîà°ùe p¬``H oâ``ªb É``e oQ uô``cCG  
. pèFÉà sædG nø«H o¿QÉbCGh

    
عُ  انــاتٌ ضخمةً يتجمَّ معظمُ البلدانِ والمدنِ بها خزَّ
ها  ، وبعضُ ةٌ اناتِ بحيراتٌ طبيعيَّ . بعضُ الخزَّ فيها الماءُ
اناتِ يحصلُ النَّاسُ  . ومنْ هذهِ الخزَّ اآلخـرُ يبنيهِ اإلنسانُ
على احتياجاتِهمْ منَ الماءِ عبرَ شبكاتِ أنابيبِ المياهِ.

ريقةُ  . والطَّ ةُ مصدرٌ آخرُ للمــاءِ العذبِ المياهُ الجوفيَّ
ةِ هيَ حفرُ  ا للوصولِ إلى المياهِ الجوفيَّ ــيوعً األكثرُ شُ
رُ في األرضِ ليصلَ إلى المياهِ  بٌ يُحفَ . والبئرُ ثَقْ اآلبارِ
ات ليصلَ  الجوفيةِ، وأغلــبُ اآلبارِ تحتاجُ إلى مضخَّ
ا؛  ا دائمً . والماءُ العذبُ ال يكونُ نقيًّ الماءُ إلى السطحِ
ةٍ. مثلُ هذهِ  ي على بكتيريا وكيماويَّاتٍ ضارَّ فقد يحتوِ
الموادِّ قــدْ تصلُ إلى الماءِ في أثنــاءِ جريانِه، والماءُ 
قُ على األرضِ  الجاري هو الماءُ الذي يجرِي أو يتدفَّ
ي  . لذا ينبغِ ر أو يتسربَ إلى باطنِ األرضِ قبلَ انْ يتَبخَّ

ها لتصبحَ صالحةً للشربِ أو الزراعةِ. معالجتُ

   
دِ منْ ســالمةِ  ُّ تزويدُ النَّاسِ بالماءِ قبلَ التَّأكُّ ال يتـــم
نقيةِ، حتى يصبحَ  اتِ التَّ استعمالهِ لذا يعالَجُ في محطّ
 ، ـحٍ في البدايةِ ا. يمرُّ الماءُ على مرشِّ ا ونظيفً الماءُ نقيًّ
، ثمَّ يضافُ إليهِ  زيلُ منهُ األوساخَ واألجسامَ الكبيرةَ فيُ

ةِ. ارَّ بعدَ ذلكَ الكيماويَّاتُ لقتلِ األجسامِ الضّ

 
 mAÉ``ªH p¿Éµ``°ùdG oó``jhõJ tº``àj n∞``«c   

? pÜô°û∏d mídÉ°U

 pÜô``°T oΩóY Énæ«∏Y oÖéj GPÉªd    
?kIô°TÉÑe p∫hGóédG hCG pQÉ¡fC’G øe pAÉªdG

 ≈∏Y p∫ƒ°üë∏d o¿É°ùfE’G É¡ naôY »àsdG p≥FGô s£dG ióMEG pQÉHB’G oôØM

. páHò©dG p√É«ªdG
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يستخدمُ سكانُ الكرةِ األرضيةِ الماءَ ألغراضٍ عديدةٍ. 
مُ في الزراعةِ. وفي بعضِ المناطقِ   الماءُ العذبُ يستخدَ
يُّ هوَ  . والرَّ يستعانُ بالريِّ لتزويدِ المحاصيلِ بالماءِ
عمليةُ توصيلِ الماءِ إلى التربةِ الزراعيةِ. ويتمُّ ذلكَ 
بطرائقَ عدةٍ، منها توصيلُ األنابيبِ وحفرُ القنواتِ .

مُ  يُســتخدَ ؛ حيثُ  اءِ أدوارٌ مهمةٌ في المصانعِ وللمَ
رُ الســفنُ في الماءِ   بحِ َّةِ .وتُ لتوليدِ الطاقةِ الكهربائي

لنقلِ البضائعِ منْ مكانٍ إلى آخرَ .

اليســتغني الناسُ عنِ الماءِ؛ ســواء للشــربِ أوْ 
هـا. (أبحثُ في  لالستـحمامِ أو للـوضـوءِ وغـيـرِ
ا   للماءِ). ويُستخدمُ  الماءُ أيضًً اســتخداماتٍ أخرَ
لقضــاءِ أوقاتٍ ممتعةٍ ولممارســةِ الرياضةِ، ومنها 

. السباحةُ والصيدُ وتجديفُ القواربِ

 
عُ المياهُ المســتعملةُ  مَّ كيــفَ نحافظُ على الماءِ؟ تُجَ
، أوْ مياهَ  اةُ المياهَ غيرَ الصالحةِ لالســتخدامِ المســمّ
المجارِي  بنظــامِ   ، المــدنِ ، منَ  الصحــيِّ الصرفِ 
ــلُ إلى  ، وتنقَ ــيِّ حّ ــرفِ الصِّ ى نظــامَ الصَّ المســمَّ
ى  اتِ ينقّ اتِ معالجةِ المياهِ. وفــي هذهِ المحطّ محطّ
راعةِ  ، ويخرجُ منها ماءٌ يمكنُ اســتعمالهُ في الزِّ الماءُ

ناعةِ. والصِّ

ني المســاهمةُ في المحافظةِ على الماءِ؟   كيفَ يمكنُ
، وأطلبُ إلى والدي  نبورَ بعدَ االســتعمالِ أُغلقُ الصُّ
إصالحَ أعطالِ المغاســلِ وصنابيــرِ المياهِ. وبذلكَ 

أكونُ قدْ حافظتُ على الماءِ.

 
 É``¡t∏ëJ  »`` pàdG  oäÓµ``°ûªdG  É``e    

 ? u…ôdG oá≤jôW

 máØ∏àîe n≥FGôW nçÓK o∞°UCG   
 »a p¿ƒ«©dGh pOhó``°ùdG nø``e o¢``SÉædG É¡H oó«Øà``°ùj

? pá«∏ëªdG päÉÄ«ÑdG
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. ná s«aƒédG n√É«ªdGh

 pQOÉ``°üªdG  nø``e  oá`` s«aƒédG  o√É``«ªdG
 o¢``SÉ sædG É¡æe oπ°üëj »àsdG pá`` sª¡ªdG
 oπ°üJ mQÉHBG pôØëH n∂dPh . pAÉªdG ≈∏Y

.É¡«dEG

 u…ô``dGh  pÜô``°û∏d  oAÉ``ªdG  oΩ nóîà``°ù oj
. pΩÉªëà°S’Gh páYÉæ°üdGh

   

. pAÉªdG pøY o¬oàªs∏©J Ée É¡«a o¢ü uîdCG ká sjƒ£e oπªYCG

  
 

  
   



    
 oπ``«°UƒJ É``¡H tº``àj »``àdG oá``«∏ª©dG    

.........≈ sª°ùJ páHôàdG ≈dEG pAÉªdG
 n≥FGô``````W  nçÓ``K  oìô`````à```bCG     

. pAÉªdG ≈n∏Y pá¶aÉëª∏d


 



  pô«aƒJ »``a lQhO p¢``ùª s°û∏d      
. n∂dP oí u°VhCG . pÜò©dG pAÉªdG

 oóéf nøjCG      
? pÜò©dG pAÉªdG nº¶©e

  . pQÉ¡fC’Gh päGô«ëÑdG »a - CG         
     . pá«é∏ãdG pπàµdGh pájó«∏édG pºª≤dG »a - Ü  

 . u…ƒédG p±Ó¨dG »a - ê  
. p¢VQC’G pí£°S nâëJ - O   

 o¢``SÉædG oπ°üëj n∞«c     
? o¬ nfƒ∏ª©à°ùj n∞«ch ? pAÉªdG ≈∏Y

AÉªdG Qóg

 oá s«ªc Ée . p∫õæªdG pô``«HÉæ°U røe Év«eƒj pAÉªdG øe mäGô``àd 3  oÜ sô``°ùàj
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ó«°TôàdG äGhOCG

 p√òg Ée . pAÉªdG p∑Ó¡à°SG nøe oπu∏≤J mó«°TôJ päGhOCG oádh sódG ó uRƒJ
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 p∞ë t°üdG ióMEG ≈dEG kádÉ°SQ oÖàcCG
 pás« uªgCÉH pAG sô≤dG pá«Yƒàd ; pás«q∏ëªdG
 oø uª°VCG  . p√É«ªdG  ≈∏Y  pá¶aÉëªdG
 n¿ƒµàd nπ«°UÉØJh n≥FÉ≤M »àdÉ°SQ

. ká©æ≤e »àHÉàc
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حول  المعلومات  من  للمزيد 
تفضلوا  المياه  استهالك  ترشيد  
لكفاءة  الوطني  المركز  بزيارة 

وترشيد المياه
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 oáHôtàdGh , p¿OÉ©ªdG nøe láf sƒµe oQƒ``î t°üdG
 sOGƒ``eh  pQƒ``î t°üdG  päÉ``àa  rø``e  lá``f sƒµe
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 »ah p¢VQC’G pí£``°S ≈∏Y oAÉ``ªdG o™`` sªéàj
 n≥FGô£H oπ nª©à``°ùj ºK o¿õàîjh ,É¡æ pWÉH

 . mIO uó©àe

   

 mIô«Ñc má``bQh ≈∏Y m¢``SQO uπc »``a É``¡à∏ªY »``à sdG päÉ`` sjƒ£ªdG o≥``°üdCG
 Gòg »a o¬oàªs∏©J Ée pá©LGôe ≈∏Y päÉ``jƒ£ªdG √ò¡H oø«©à``°SCG . mIG sƒ≤e

. pπ°üØdG

  
  

   

      

: páÑ°SÉæªdG páª∏µdÉH pá«dÉqàdG pπªédG nøe vÓc oπªcCG

الريّ
مواردَ األرضِ

الصخورَ الناريةَ
المعدنَ

المياهِ الجوفيَّةِ
الصخورِ المتحولةِ

الرخامُ نوعٌ منْ أنواعِ .............  

خورَ ................ . لُ الصُّ ةُ الَّتي تشكِّ ى المادَّ تسمّ  

ها  بيعةِ والَّتي يستخدمُ الموادُّ الموجودةُ في الطَّ  
ى  .............................. .  النَّاسُ تسمَّ

كثيرٌ منَ المزارعينَ يعتمدونَ على ....................   
إليصالِ الماءِ إلى محاصيِلهم.

ا عميقــةً للوصــولِ إلى  يحفــرُ النَّــاسُ حفرً  

. ى اآلبارَ .........................،  تسمَّ

ى الصخــورُ  الناتجةُ عنْ تبريدِ الماجما تســمَّ  
....................
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oá```` s« pªr∏ p©dG oQÉ```` nµ ranC’G nh oäG nQÉ````¡ nªdG

: pá«dÉsàdG pá∏Ä°SC’G pøY oÖ«LCG

لٌ منْ صخرٍ  نُ صخرٌ متحوِّ   كيفَ يتكوَّ   
؟  ناريٍّ

حُ فيها   أكتبُ نشــرةً موجــزةً أوضِّ  

المياهِ، وكيفَ تســاعدُ  تنقيةِ  أهميةَ محطاتِ 
؟ ربِ ةُ على تنقيةِ ماءِ الشُّ هذهِ العمليَّ

 كيفَ يمكنُ أنْ يسبِّبَ استخدامُ      
ثَ المياهِ الجوفيةِ؟ األسمدةِ الكيميائيةِ تلوُّ

معظمُ المياهِ     
دُ في: المالحةِ علَى سطحِ األرضِ توجَ

.أ. .ب.البحارِ األنهارِ
.جـ. .د.الجليدياتِ البركِ

  تســهمُ كلٌّ مــنَ الحرارةِ     

 . والضغــطِ في تغييــرِ خصائــصِ الصخورِ
ــرُ  ؟ أفسّ هلْ هــذهِ العبارةُ صحيحةٌ أم خاطئةٌ

إجابتِي.

نٍ لونٌ خاصٌّ    لكلِّ  معــدِ    

؟ هلْ هذهِ العبارةُ  هِ منَ المعادنِ هُ منْ غيرِ يميِّزُ
رُ إجابتِي. ؟ أفسّ صحيحةٌ أم خاطئةٌ

  مياهُ الصرفِ الصحيِّ مياهٌ    

ثةٌ ال يمكنُ االســتفادةُ منها.   غيرُ نظيفةٍ وملوَّ
ــرُ  ؟ أفسّ هلْ هــذهِ العبارةُ صحيحةٌ أم خاطئةٌ

إجابتِي.

  
مُ أكثَر عــنْ خواصِّ واســتعماالتِ المعادنِ  لَّ أتعَ

. المختلفةِ
، وأبحثُ في شبكةِ . ١ ةً أســتخدمُ مراجعَ علميَّ

اإلنترنــت إليجادِ معلوماتٍ عــنِ األلماسِ 
. ما  والكوارتــزِ وخامِ الكــرومِ والنُّحــاسِ

خصائصُ كلٍّ منها؟
٢ . ، أبحــثُ عــنْ كيفيَّــةِ اســتعمالِ كلِّ معدنٍ

ا. ِهَ واألشياءِ الشائعةِ الَّتي يدخلُ في تركيب

٣ .. أستخدمُ الجدولَ التَّاليَ

  
¢SÉªdC’G

õJQGƒµdG

ΩhôµdG ΩÉN

¢SÉëædG

  المياهُ الجوفيةُ مياهٌ عذبةٌ تخلو     

منْ أيِّ نسبةٍ منَ األمالحِ أوِ الموادِّ الضارةِ بصحةِ 
؟  . هلْ هذهِ العبارةُ صحيحةٌ أم خاطئةٌ اإلنســانِ

رُ إجابتِي. رُ إجابتِي.أفسّ أفسّ

؟ وكيفَ    مــا بعــضُ مــواردِ األرضِ

نحافظُ عليها؟



   

؟ ۱   أيُّ المعادنِ التاليةِ أكثرُ ليونةً
 


٢الجبس
٣كالسيت
٧كوارتز
١٠ألماس

األلماس.أ. 
الكوارتزب. 
الجبس.ج. 
الكالسيت.د. 

 . ۲     أنظرُ إلى الماســةِ الموضحةِ في الشكلِ أدناهُ
؟ ي هذه الماسةُ إلى أيِّ مجموعةٍ تنتمِ

المصادرِ المتجددةِ.أ. 
.ب.  الوقودِ األحفوريِّ
موادِّ البناءِ.ج. 
.د.  موردٍ معدنيٍّ

فِ  نا علَى تعرُّ التاليةِ تســاعدُ أيُّ الخصائــصِ  ۳
؟ المعادنِ

.أ.  البريقُ
الحجمُ والقدرةُ على الطفوب. 
.ج.  الوزنُ والشكلُ
.د.  الشكلُ والعرضُ

أيُّ النشاطاتِ التاليةِ لها تأثيرٌ سلبيٌّ في البيئةِ؟ ٤

.أ.  تسميدُ التربةِ
حفظُ المواردِ الطبيعيةِ.ب. 
.ج.  إعادةُ تدويرِ الورقِ
.د.  حرقُ الوقودِ األحفوريِّ

معظمُ بقايا النباتــاتِ والحيواناتِ الميتةِ توجدُ  ٥
في:

الصخورِ المتحولةِ.أ. 
الصخورِ الرسوبيةِ.ب. 
الصخورِ الناريةِ.ج. 
.د.  المعادنِ
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نُ منْ حبيباتِ معادنٍ كبيرةٍ  الصخرُ الذي يتكــوَّ ٦
وواضحةٍ هو:

.أ.  الصخرُ الرسوبيُّ
.ب.  زجاجٌ بركانيٌّ
.ج.  الصخرُ المتحولُ
.د.  الصخرُ الجرانيتُ

    
بُ المياهُ من سطحِ  حُ الشــكلُ أدناهُ كيفَ تتسرّ يوضّ
نُ في الطبقاتِ الســفليةِ. أســتخدمُ  ، وتُخزَّ األرضِ

نِ السؤالينِ ....................... . الشكلَ في اإلجابةِ عَ

 äÉZGôØdG »a oá«aƒédG o√É«ªdG o¿õîJ
 pí£°S nâëJ pQƒî°üdG nø«H ¥ƒ≤°ûdGh

. n¢VQC’G

√É«ªdG oÜ oô°ùJ√É«ªdG oÜ oô°ùJ
 oíª°ùJ lQƒî°Uh láHôJ oíª°ùJ lQƒî°Uh láHôJ
nπØ°SCG ≈dEG AÉªdG pÜ tô°ùàHnπØ°SCG ≈dEG AÉªdG pÜ tô°ùàH

 √É«ªdG ¿GõN
á«aƒédG

 láÑ∏°U lQƒî°U
nAÉªdG oòØæoJ ’

فُ طبيعةَ الصخورِ والتربةِ في الطبقةِ أ. أصِ ۷

ع  ا اختُزنَ الماءُ في الطبقةِ ب وتجمَّ ــرُ لماذَ أُفسِّ ۸
بْ مِنَ الطبقةِ ج؟ فيها، ولم يتسرَّ

أتخيَّلُ أنَّني أعيشُ في إحد المدنِ التي تعتمدُ  ۹
ا  ا وحيدً علــى المياهِ الجوفيةِ بوصفِهــا مصدرً
 عدةِ  ضــتِ المدينةُ على مدَ للمياهِ، وقدْ تعرّ
 إلــى نقصِ كميةِ  ا أدّ ، ممّ ســنواتٍ للجفافِ
دُ بنفادِها. أقترحُ بعضَ  المياهِ الجوفيةِ، وبدأَ يهدّ
التي قدْ تساعدُ على  المشــاريعِ واإلجراءاتِ 
  تقليلِ اســتهالكِ الماءِ، وإيجادِ مصادرَ أخرَ

لتوفيرِ استهالكِ المياهِ الجوفيةِ في المدينةِ.


١٦٦٦٦٨
٢٧٠٧٧٧
٦٦٨٧٧-٣٦٧
٤٧٠٩٧٨
٥٦٦
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اتِ  امَ دَ ارنَةٌ بين اســتخْ قَ ــدولِ اآلتِي مُ ۱  فِي الجَ
ــوبيَّة،  سُ يَّة،  الرُّ ارِ ــورِ (النَّ خُ نْــواع مِن الصُّ ٣ أَ

لَة) وِّ تَحَ المُ

يَّة/  اصِّ الخَ
ال تعمَ االسْ

      
اومُ  قَ صلْب يُ

ية  وِ التَّجْ
ية  رِ والتَّعْ

لِذلك 
مُ فِي  تخدَ يُسْ
ارسِ دَ بِنَاءِ المَ

مُ  تخدَ ة تُسْ شَّ هَ
ةِ  نَاعَ فِي صِ
ير  بَاشِ الطَّ

نت مَ واإلِسْ

ةُ  وَّ القُ
 ، البَةُ والصَّ

مُ  ا يُستخدَ لِذَ وَ
ةِ  ناعَ فِي صِ
ةِ  دَ عمِ األَ
ية  جرِ الحَ

واقِد البِنَاء ومَ

اتِ  راغَ ا في الفَ نهَ قمِ كلٍّ مِ ادَّ بِكتَابةِ رَ وَ دد المَ حَ
اآلتِية:

م: ............ قَ ةُ رَ ادَّ يَ المَ ةُ هِ سوبِيَّ ورُ الرُ خُ الصُّ

م:............... قَ ةُ رَ ادَّ ي المَ ية هِ ارِ ور النَّ خُ الصُّ

م:............ قَ ةُ رَ ادَّ ي المَ لةُ هِ وِّ تحَ ورُ المُ خُ الصُّ

يٍّ  رِ خْ يجٍ صَ ــيرُ إلى نَسِ الِيةِ يُشِ الِ التَّ شكَ ۲    أَيُّ األَ

يد؟ دِ اقِ بِبُطءٍ شَ مَ لَ فِي األعْ كَّ تَشَ

دنِ  عْ ةِ المَ اوَ سَ قيَاسِ قَ ى مِ لَ كَ عَ العِ لِ اطِّ الَ ۳    مِن خِ

نُ  تِي يُمكِ نَ الَّ ادِ عَ ــرِ المَ كُ ، اُذْ طِ أدناهُ طَّ خَ فِي المُ
ابَتَك. وبَاز، وبرر إِجَ شِ التُ دْ ا لِخَ هَ امُ دَ استخْ


 

د  دُ ن وتَعَ ــدُ ــاءِ المُ بِيرة فِي إِنشَ ــاءِ أَهميَّة كَ ٤    لِلمَ

ة  كَ ملَ ــكان، حدد ٤ مدن في خريطــة المَ السُّ
يَّة قريبة من مصادر المياه؟ ودِ عُ بيَّة السُّ رَ العَ

ي  طِّ غَ ي يُ ا الَّــذِ ٥    مَ

ــطحِ  ــمَ سَ عظَ مُ
األَرض؟

ار . مل.  ب.  األشجَ أ.  الرَّ  
بَال. اء.      د.  الجِ         ج.  المَ

يعِ  ةِ تَوزِ يرُ إِلى نِسبَ ي يُشِ يُّ الَّذِ ائرِ سمُ الدَّ ٦    ما الرَّ

؟  لَى األَرضِ اءِ عَ ةِ والمَ ابِسَ اليَ

ــودٌ فِــي  وجُ بِ مَ ــذْ ضِ العَ رْ ــاءِ األَ ــمُ مَ عظَ ۷    مُ

الةِ........ الحَ
يَّة . ازِ ائِلة .  ب. الغَّ أ. السَّ  

يَّة. زمِ بَة.     د. البالَ لْ          ج. الصُّ  

  

oÜQ sóJCGoÜQ sóJCG

 nR uõ``YCG ≈àM ;á```∏Ä°SC’G ≈∏Y pá``````HÉLE’G p∫Ó```N ø````e
.äGQÉ¡e øe o¬oàÑ°ùàcG Éeh nº«gÉØe øe o¬oàª∏©J Ée
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نِ  ا عَ رً وَ اءِ صُ ضَ بَاتُ الفَ كَ رْ نَا مَ مُ لَ دِّ قَ نِ تُ ا عَ رً وَ اءِ صُ ضَ بَاتُ الفَ كَ رْ نَا مَ مُ لَ دِّ قَ تُ
هِ. امِ رَ نِ وَ أَجْ وْ هِ.الكَ امِ رَ نِ وَ أَجْ وْ الكَ



   l    k    j    i زب 
   q   p   on   m
   x   w   v   u   t   sr

النحلالنحلz   y   رب

قال تعالى:قال تعالى:
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 o¬Ñ``°T  hCG  t…ô``FGódG  oQÉ``°ùªdG   oQGó``ªdG
 o∑ uôëàªdG oº°ùédG o¬µ∏°ùj …òdG u…ôFGódG

. ká∏eÉc kIQhO oπªµ«d nôNBG mº°ùL n∫ƒM

 oácôM   
 É keƒj o¥ô¨à°ùJh ,ÉgQƒëe n∫ƒM p¢VQC’G

.G kóMGh

 »a t…ôgÉ s¶dG oô t«¨sàdG   
. pôª≤dG pπµ°T

 o™«ªLh o¢ùª s°ûdG   
.É¡ndƒM oQhóJ »àsdG pΩGôLC’G

 ∫ƒM Qhój ô«Ñc …hôc lΩôL 
.¢ùª°ûdG �� 



 

 



  



 pó«∏édG nøe lIô«Ñc lá∏àc  
. p¢ùª s°ûdG n∫ƒM oQhóJ pQÉÑ¨dGh pQƒî t°üdGh
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 pÜô¨dG ná«MÉf oÖ«¨Jh , pìÉÑ s°üdG »`a p¥ô s°ûdG pá«MÉf røe mΩƒj sπc o¢ùª s°ûdG o™o∏£nJ

 o∑ sôëàJ rπg ?É ngG nôf Éªc pAÉª s°ùdG »`a kÓ©a o¢ùª s°ûdG o∑ sôëàJ rπg . pAÉ°ùŸG nóæY

? o¢VQC’G

٩٠ 

  

p∫hC’G p¢SQódG pá°SGQóH nΩƒ«dG oCGóHCG
( nôª≤dGh n¢ùª°ûdGh n¢VQC’G p¬«a oºq∏©JCGh)

 uÖ oëdG pôaGh ™e .kÉ©e √ nòØæof ¿CG oøµªj l•É°ûf Gògh
.∂à∏ØW / ∂∏ØW

 »a påëÑdG »a  ∂àn∏ØW / ∂n∏ØW róYÉ°S :
 m±ƒ°ù oN pôNBG øY (âfôàfE’G)  päÉeƒ∏©ªdG páµÑ°T

 râ qªJ πgh pºdÉ©dG »a nçóM p¢ùª°û∏d m±ƒ°ùc hCG pôª≤∏d
. páÑ«ÑëdG Éæ pàµ∏ªe  »a ¬JógÉ°û oe





     


? mQÉ¡fh mπ«d øe oΩƒ«dG o¿ sƒµàj GPÉªd o∞°ûµà°SCG


 p™bƒe n¥ƒa É¡ o©°VCGh  ,"»æWh"  náª∏c mIô«¨°U má≤°U’ mábQh ≈∏Y oÖàcCG  

. pás«°VQC’G pIôµdG ≈∏Y … pó∏H

 s…hó«dG nìÉÑ°üªdG oA»°VCG sºK , káª∏¶e náaô¨dG oπ©LCG    
. n¢ùª s°ûdG oπuãªj …òdG

.»JÉ¶MÓe oπ ué°SCG ? lºp∏ r¶ oe É¡ tjCGh , lAÉ°†e pºdÉ©dG pAGõLCG t…CG   
 o™«£à°SCG ká«°Vôa oÖàcCG ? pQÉ¡ædGh pπ«∏dG pçhóM oÖÑ°S Ée     

.ÉgnQÉÑàNG

 nQó°üªdG  nôjOoCG  r¿CG  oøµªj  .Éªg oò uØfCGh  pá«°VôØdG  pQÉÑàN’ pø«à s£N oπªYCG  

.É k©e Éª p¡ r«n∏ pc hCG , nás«°VQC’G nIôµdG phCG s»Fƒ s°†dG

 
 râØ∏àNG n∞«ch ? pQÉ¡sædGh pπ«s∏d pø«LPƒªf oâ∏ªY n∞«c o∞°UCG   

?»JGQÉÑàNG oèFÉàf

?GPÉªdh ? lí«ë°U pø«LPƒªsædG t…CG ,i nôoJ  

? pQÉ¡ædG pAÉæKCG »a p¢VQC’G nøe pAÉ°†ªdG pAõédG oQGó≤e Ée  

 
 mâbh »a nÜhô¨dG  oâjCGQh , mO sóëe mâbh »a p¢ùª s°ûdG  n¥hô°T nΩƒ«dG  oâjCGQ  

 á«°VQC’G IôµdG ≈∏Y ¿Éµe πc »a Üô¨J hCG ¢ùª°ûdG ¥ô°ûJ πg . mO sóëe

.»àHÉLEG pº rYnO »a »LPƒªf oΩóîà°SCG  ?¬°ùØf âbƒdG »a

•m≥°U’ m¥Qh

•má s«°VQCG mIôc pêPƒªf

•x…hój mìÉÑ°üe

 

 p™bƒe n¥ƒa É¡ o©°VCGh  ,

o
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 oó¡``°ûà°S »àsdG o≥WÉæªdG Ée 

 ?É k≤M’ nπ«s∏dG
 oôªMC’G oº¡ s°ùdG oø u«Ñj : lOÉ°TQEG
 n∫ƒM p¢``VQC’G p¿GQhO n√É``é uJG

.É ng pQ nƒëe

 

   
  

t»HƒæédG oÖ£≤dG pAGƒà°S’G t§N

    
 ، ا في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ كيفَ يمكنُ أنْ يكونَ الوقتُ عصرً
. وقد اعتقدَ النَّاسُ  كُ وليالً في أستراليا؟ الجوابُ أنَّ األرضَ تتحرَّ
مسَ تدورُ حولَها. نحنُ نعلمُ اآلنَ  ، وأنَّ الشَّ ا أنَّ األرضَ ثابتةٌ قديمً

. مسِ كُ حولَ الشَّ أنَّ األرضَ تتحرَّ

 
ا حولَ  ، وتــدورُ أيضً تــدورُ األرضُ باســتمرارٍ حولَ الشــمسِ
 ، هُ الجســمُ ميٌّ يدورُ حولَ ــا. المحورُ خطٌّ حقيقيٌّ أوْ وهْ هَ رِ وَ حْ مِ
، وهو  ويمثِّــلُ الخطُّ المتقطِّعُ في الشــكلِ أدناهُ محــورَ األرضِ

. خــطٌّ وهميٌّ يصلُ بينَ القطبَينِ الشماليِّ والجنوبيِّ لألرضِ

ى هذهِ  . وتســمَّ ها كلَّ يومٍ ـمُّ األرضُ دورةً كاملةً حولَ محورِ تـِ تُ
اعةُ  مُ السَّ . وتقسَّ تِمُّ في ٢٤ ســاعةً الدورةُ دورةَ األرضِ اليوميةَ وتَ

. قيقةُ إلى ٦٠ ثانيةً ، والدَّ إلى ٦٠ دقيقةً

oQƒëªdG

 
 »a pôª≤dGh p¢``VQC’G nøe qlπc o∑ô``ëàJ n∞``«c

?Éª p¡ pàcôM øY oèàæj GnPÉeh ? pAÉ°†ØdG


oQƒëªdG

oá«eƒ«dG p¢VQC’G oIQhO
oQGóªdG

oájƒæ°ùdG p¢VQC’G oIQhO
pôª≤dG oQGƒWCG

pôª≤dG o±ƒ°ù oN
p¢ùª s°ûdG o±ƒ°ù oc

  
  



←

←

←
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نا  ا يجعلُ ها، ممَّ تدورُ األرضُ باستمرارٍ حولَ محورِ
 باستمرارٍ أجزاءً مختلفةً  انَ األرضِ ـ نرَ نحنُ ـ سكَّ
ةُ وكأنَّها هيَ  ماويَّ و لنا األجرامُ السَّ . وتبدُ ماءِ منَ السَّ

 . كُ حولَ األرضِ تي تتحرَّ الَّ

و لنا بينَ  ؛ فهــيَ تبدُ ــمسِ ا للشَّ وهذا ما يحدثُ أيضً
تي  ــروقِ والغروبِ في أثناءِ اليومِ وكأنَّها هيَ الَّ الشُّ
ى الحركةَ  . هذهِ الحركةُ التي تبدو لنا تُســمَّ كُ تتحــرَّ
، حيثُ إنَّ هذهِ الحركةَ ليســتْ  ــمسِ ةَ للشَّ الظَّاهريَّ

. حقيقيةً

ا تكونُ جهةُ  هَ رِ وفــي أثناءِ دورانِ األرضِ حــولَ محوَ
. بينَما  ، فيكونُ النَّهارُ مسِ مضيئةً األرضِ المقابلةُ للشَّ
ظلِمةً  ــمسِ مُ تكــونُ الجهةُ األخــر البعيدةُ عنِ الشَّ
. ومــعَ اســتمرارِ دورانِ األرضِ حولَ  فيكــونُ اللَّيلُ
نُ منهما  هــا يتعاقَبُ اللَّيلُ والنَّهارُ اللَّــذانِ يتكوَّ محورِ

. قــالَ تعـالى: اليومُ

النور.

 
 ، ما يعترضُ جســمٌ ما مسارَ األشعةِ نُ الظلُّ عندَ يتكوَّ
نُ نتيجةً  ؛ ويتكوَّ فال تستطيعُ المرورَ عبرَ ذلكَ الجسمِ
. يتغيرُ  ى الظلَّ نطقةٌ معتِمةٌ خلفَ الجسمِ تسمَّ لذلكَ مِ
 ، طولُ واتجاهُ الظلِّ معَ تغيُّرِ موقعِ الشمسِ في السماءِ
، ثمَّ يأخذُ في  فيكونُ الظــلُّ طويالً في الصباحِ الباكرِ
لَّما ارتفعتِ الشمسُ  هُ تدريجيًّا كُ ، ويتغيَّـرُ اتجاهُ رِ صَ القِ
، ويصبحُ أقصرَ ما يكونُ عندَ الظَّهيرةِ، ثمَّ  في السماءِ
، ويستمرُّ  يزدادُ الطولُ تدريجيًّا في االتجاهِ المعاكسِ

: . قالَ تعالىَ ا النحوِ حتَّى الغروبِ على هذَ

الفرقان.

 
 pπ``«s∏dG pÖ`` obÉ©nJ oÖÑ``°S É``e     

? pQÉ¡sædGh

 p¢``ù rª s°ûdG nøe oó« pØnà`` r°ùnf n∞«c    
? pQÉ¡sædG n∫ÓN pâbƒdG pôjó≤J »a

. kÓ``jƒW  tπ``¶dG  o¿ƒ``µj  pAÉª``°ùdG  »``a  ká``°†Øîæe  o¢``ùª°ûdG  o¿ƒ``µJ  É`` neóæY.G kô``«°üb  tπ``¶dG  o¿ƒ``µj  pAÉª``°ùdG  »``a  É`` k«dÉY  o¢``ùª°ûdG  o™``ØJôJ  É`` ne nóæY
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، وإنَّما تدورُ  ها فقــطْ ال تــدورُ األرضُ حولَ محورِ
. المدارُ هوَ  ليلِجيٍّ ــمسِ في مدارٍ إهْ ا حولَ الشَّ أيضً
هُ الجسمُ  المسارُ الدائريُّ أوْ شبهُ الدائريِّ الذي يسلكُ
. والشــكلُ اإلهليلِجيُّ  كُ حولَ جســمٍ آخرَ المتحرِّ

ا. ا تمامً ؛ أيْ أنَّه ليسَ دائريًّ شكلٌ يشبهُ البيضةَ

ا،  مسِ  ٣٦٥٫٢٥ يومً يستغرقُ دورانُ األرضِ حولَ الشَّ
ى هذهِ الدورةُ  . وتســـمّ ـَةً واحـدةً أيْ سنـــةً ميالديّ

. دورةَ األرضِ السنويةَ

  
ا، إنَّهُ يميلُ عن الرأســيِّ  محورُ األرضِ ليسَ رأســيًّ
ى هــذا الميلُ في  ْ. ويبقَ هــا ٢٣٫٥  بزاويــةٍ مقدارُ
 ، ــهِ خاللَ دورانِ األرضِ حولَ الشمسِ االتِّجاهِ نفسِ
مسِ على سطحِ األرضِ  ةِ الشَّ ا يسبِّبُ سقوطَ أشعَّ ممَّ

بزوايا مختلفةٍ. 

ــماليَّ والجنوبيَّ  ةِ الشَّ يِ الكرةِ األرضيَّ لذا فإنَّ نصفَ
يَّاتٍ مختلفةٍ  ــمسِ بكمِّ يستقبلُ كلٌّ منهما ضوءَ الشَّ

. وامِ على الدَّ

يالنِ محورِ  ا بســببِ مَ تحدثُ الفصــولُ األربعةُ إذً
. مسِ ، وبسببِ دورانِها حولَ الشَّ األرضِ

    

o

o¢ùª°ûdG

o

o

o

٩٤  



 
؟  كيفَ يســبِّبُ ميلُ محورِ األرضِ الفصولَ األربعةَ
مسِ  ماليِّ نحوَ الشَّ ما يكونُ ميلُ نصفِ الكرةِ الشَّ عندَ
، فيحلُّ  اقطةِ عليهِ وءِ والحرارةِ السَّ ةُ الضَّ تزدادُ شــدَّ
ــتاءِ في نصفِ  ، بينَما يحلُّ فصلُ الشِّ يفِ فصلُ الصَّ

 . الكرةِ الجنوبيِّ

، فيكونُ ميلُ  وبعدَ ستةِ أشهرٍ تقريبًا يحدثُ العكسُ
، ويحلُّ فصلُ  نصفِ الكرةِ الجنوبيِّ نحوَ الشــمسِ
الصيفِ هناكَ ، بينَما يحلُّ فصلُ الشــتاءِ في نصفِ 

 . الكرةِ الشماليِّ

o™«H sôdG
ƒ«fƒj 21 -¢SQÉe 20

oAÉà u°ûdG
¢SQÉe 20 -ôÑª°ùjO 21

o∞jôîdG
ôÑª°ùjO 21-ôÑªàÑ°S 22

o∞« s°üdG
ôÑªàÑ°S 22 -ƒ«fƒj 21

 
 ∫ƒ°üØdG çhóM ÖÑ°ùj …òdG Ée    

?á©HQC’G

 rƒdá©HQC’G p∫ƒ``°üØ∏d oçóëj GPÉe    
?kÓFÉe p¢VQC’G oQ nƒ rë pe røµj rºd

    
 º``°S5 pó©H ≈∏Y x…OƒªY mπµ``°ûH É vjhój É kMÉÑ°üe o™``°VCG  
 nIôFGO oº``°SQCG sºK ,(äÉ``© sHôe) x»``fÉ«H mº``°SQ pábQh ø``e

.É¡«∏Y (CG) n±ôM oÖàcCGh , pAƒ s°†dG

 pábQh røe p¬ p°ùØf pó r© oÑdG ≈∏Y mπFÉe mπµ°ûH nìÉÑ°üªdG o™°VCG  
.(Ü) n±ôM oÖàcCGh , pAƒ s°†dG nIôFGO oº o°SQCG sºK , pº°SôdG

 . mIôFGO uπc »a päÉ©sHôªdG tó oY nCG     
 ? päÉ©sHôªdG nOóY u»FÉHô¡µdG pìÉÑ°üªdG o¿Ón« ne nô s«Z rπg  

? n∞«ch

 pô«°ùØJ ≈∏Y »éFÉàf nóYÉ°ùJ r¿CG oøµªj n∞«c   
? pá©HQC’G p∫ƒ°üØdG pçhóM

, ¢ùª°ûdG ≈dEG áÑ``°ùædÉH á«°VQC’G IôµdG ™bGƒe
 »dÉª``°ûdG IôµdG ∞°üf »a óFÉ``°ùdG π°üØdGh

. ™bƒe πc »a

٩٥ 



  
و لنا القمرُ أكبرَ وأكثرَ إنارةً منَ  في كثيرٍ منَ اللَّيالي يبدُ
ا  . إال أن القمر ال يصدر ضوءً ةِ األخرَ ماويَّ األجرامِ السَّ
نْ ضوءِ القمرِ فبسببِ  ا نراهُ مِ ا مَ ا به كالنجوم. أمَّ خاصً

 . انعكاسِ ضوءِ الشمسِ الساقطِ عليهِ

ولعلَّنا نالحظُ إشــارةً واضحةً إلى اختالفِ إضاءةِ 
مسِ عنِ القمرِ في قولهِ تعالَى: الشَّ

نوح. 

 
؛ وهوَ يبعدُ  القمرُ أقربُ أجرامِ الفضــاءِ إلى األرضِ
٣٨٤٠٠٠ كم. وهوَ يُشــبهُ األرضَ في  عنها مســافةَ
خورُ التي على سطحهِ تُشبهُ  ؛ فالصُّ بعضِ الخصائصِ
ا بينَ  . ولكنَّ هناكَ فروقً تي على األرضِ خــورَ الَّ الصُّ
القمرِ واألرضِ في خصائصَ أخر؛ فالقمرُ أصغرُ 

، كما أنَّ  يٌّ ــالفٌ جوِّ ، وليسَ لهُ غِ ا منَ األرضِ كثيرً
، ودرجةُ الحرارةِ على سطحهِ  هُ خالٍ منَ الماءِ سطحَ
، حيثُ تكــونُ درجةُ الحرارةِ  ا في النَّهارِ عاليةٌ جــدًّ
ا ليالً، حيثُ تنخفضُ  ، وبــاردةً جدًّ كافيةً لغليِ الماءِ
 . لدرجةٍ تقلُّ عنْ درجاتِ الحرارةِ عندَ قطبَيِ األرضِ
. لــذا فإنَّ هذهِ الظروفَ ال تدعــمُ الحياةَ على القمرِ

 
 mIÉ«M oOƒLh o™ sbƒàoj ’ GPÉªd   

? pôª≤dG pí£°S ≈∏Y

 pôª≤dG pQG sh oR ≈∏Y oÖéj GPÉªd    
? má s°UÉN mä’óH oAGóJQG

 

   

o
o

القمر ال يضيء بنفسه، ولكنه يعكس 
ضوء الشمس الساقط عليه.

, pôª≤dG pí£``°S ≈``∏Yh p¢``VQC’G pí£``°S ≈``∏Y p¢``ùª°ûdG oAƒ``°V o§≤``°ùj
.Gô«æe Éæd hóÑ«a p¢VQC’G p√ÉéJG »a p¢ùª°ûdG nAƒ°V oôª≤dG o¢ùµ©«a

٩٦  



  
هُ في حوالَيْ  ـمُّ دورتَ تـِ ، ويُ يدورُ القمرُ حولَ األرضِ
ا تقريبًا. وبناءً على هذهِ  ا، أيْ ما يعادلُ شــهرً ٢٩ يومً

.( تِمُّ حسابُ التَّقويمِ الهجريِّ (القمريِّ ورةِ يَ الدَّ

ويتغيَّرُ شكلُ الجزءِ المضاءِ من القمرِ في أثناءِ دورانِهِ 
ةٍ عديدةٍ   ، فنراهُ  في أشــكالٍ ظاهريَّ حولَ األرضِ

. قــالَ تعالى: ى أطوارَ القمرِ تســمَّ
. يس. pπµ`` s°ûdG  Gò``g  »``a  n¢``ùª s°ûdG  iQCG  ’

 ? p¢ùª s°ûdG o™bƒe É ne ,i nôoJ

 IôFGódG »a ôª≤dG ßM’CG  
.AÉ°†ªdG AõédG OóMCGh ,AÉbQõdG

 

  

l
ال يُمكنُ رؤيةُ الجزءِ المضاءِ 

. منَ القمرِ منَ األرضِ

o o
يمكنُ رؤيةُ مساحةٍ صغيرةٍ مضاءةٍ.

o q  
__٤ دورتهُ حــولَ األرضِ وتزدادُ 

يكمــلُ القمرُ   ١
. مساحةُ الجزءِ المضاءِ الذي نراهُ منَ األرضِ

o o
دورته حول األرض  ٤

يكمل القمر   ٣__
تقلُّ مساحةُ الجزءِ المضاءِ.

o
سطحُ القمرِ المواجهُ 
. لألرضِ مضاءٌ كامالً

o o
معظمُ ســطحِ القمرِ المواجهُ 
لألرضِ مضاءٌ ويمكنُ رؤيتُه.

o  
تقلُّ مساحةُ الجزءِ المضاءِ الذي 

. ه منَ األرضِ نا رؤيتُ نُ يمكِ

o o
يمكنُ رؤيةُ مساحةٍ صغيرةٍ منَ 

. القمرِ مضاءةً

 
 »``a nô``ª≤dG i nô``f GPÉ``ªd   

  ? pô¡°ûdG n∫ÓN máØ∏àîe m∫Éµ°TCG

 pQóÑdG nø«H oás«æe sõdG oI sóªdG Ée    
? pô¡ s°ûdG pájGóH p∫Ógh

٩٧ 



قالَ تعالى:
يس.

مـسُ واألرضُ والقمرُ ـ   ماءِ ـ ومنها الشَّ فكلُّ أجرامِ السَّ
 ، في حركةٍ مستمرةٍ. وخاللَ حركتِها تنشأُ ظواهرُ مختلفةٌ
، وهما آيتانِ من آياتِ اللهِ  منها الكســوفُ والخســوفُ

يتضرعُ المسلمونَ إلى اللهِ بالصالة عندَ حدوثِهما.

 
 ، ها عليهِ لقي األرضُ بظلِّ ما تُ يحدثُ خسوفُ القمرِ عندَ
 ، ــمسِ والقمرِ ما تقعُ األرضُ بينَ الشَّ ويكونُ ذلكَ عندَ

ا. عتِمً و لنَا مُ ، فيبدُ ويمرُّ القمرُ في منطقةِ ظلِّ األرضِ

  
مسِ  ما يقعُ القمرُ بينَ الشَّ مسِ عندَ يحدثُ كسوفُ الشَّ
ا  يًّ هِ عليها، ويكونُ الكســوفُ كلِّ لقِي بظلِّ ، ويُ واألرضِ
ا  ها. ويكونُ كســوفً ــمسَ كلَّ ما يحجبُ القمرُ الشَّ عندَ

. ا منها فقطْ ما يحجبُ عنَّا جزءً ا عندَ جزئيًّ

o¢VQC’G

o¢VQC’G

oôª≤dG

oôª≤dG

o¢ùª s°ûdG

o¢ùª s°ûdG

pôª≤dG o±ƒ°ùN

p¢ùª s°ûdG o±ƒ°ùc

  

  
     

ا النَّظرَ إلى  . أمَّ يمكنُ مراقبةُ خســوفِ القمرِ بأمــانٍ
، وقدْ  مسِ فيضرُّ بالعينِ حتَّى في أثناءِ الكسوفِ الشَّ
ةُ أنْ  مسيَّ اراتُ الشَّ مى، وال تســتطيعُ النَّظّ يسبِّبُ العَ
ــمسِ  . لهذا علينا أالَّ ننظرَ إلى الشَّ تحميَ العينينِ منهُ
ةً لمشاهدةِ  . ويستخدمُ العلماءُ أدواتٍ خاصَّ مباشرةً

. مسِ بأمانٍ كسوفِ الشَّ

 
 n±ƒ``°ùc  oÖÑ``°ùj  …ò``dG  É``e     

 ? p¢ùª°ûdG

 p±ƒ``°ùN oIógÉ``°ûe tó©J GPÉªd    
? káæeBG pôª≤dG

٩٨  



   
 , n∫ƒM o¢VQC’G oQhó``J
 oÖbÉ©J É``¡fGQhO rø``Y oè``àæjh

. pQÉ¡ sædGh pπ«s∏dG

 h  , p¢VQC’G  pQƒëe  oπ«e
 oÖ uÑ°ùj    

. pá©HQC’G p∫ƒ°üØdG nôt«¨J

 p¢VQC’G n∫ƒM pôª≤dG p¿GQhO n™e
 o∫Éµ°TC’G ≈ sª°ùJh , o¬o∏µ°T oô s«¨àj
 pAÉª s°ùdG  »a  pôª≤∏d  oá sjôgÉ s¶dG

  

   

 p¢VQC’Gh p¢ùª s°ûdG pøY o¬oàªs∏©J Ée É¡«a o¢ü uîdCG ká sjƒ£e oπªYCG
. pôª≤dGh

دوران ا�رض 
حول �ورها

دوران ا�رض 
أطوار القمرحول الشمس

    
 »a o¢VQC’G o¬ oµ∏``°ùJ …òsdG oQÉ``°ùªdG      

..................................... ≈ qª°ùj p¢ùª s°ûdG n∫ƒM É¡ pàcôM

 »àdG pôgGƒ¶dG o¢†©H Ée          
 ? p¢VQC’G n∫ƒM pôª≤dG pácôM náé«àf oçóëJ



 »a  G kQó`̀H  nôª≤dG  oâ`̀jCGQ  GPEG                   
 »a É kbÉëe …ô«Z o√Gôj ¿CG  oøµªj π¡a ,»æWh
?GPÉªd . p¬°ùØf pâbƒdG »a pºdÉ©dG nøe nôNBG m¿Éµe

 päÉ«∏ª©dG t…CG      
? káYÉ°S 24 É n¡ oKhóM o¥ô¨à°ùj pá«dÉàdG

.É ng pQƒëe n∫ƒM p¢VQC’G o¿GQhO -CG
 . p¢ùª°ûdG n∫ƒM p¢VQC’G o¿GQhO -Ü  

 . p¢VQC’G n∫ƒM pôª≤dG o¿GQhO -ê  
 . p¬°ùØf n∫ƒM pôª≤dG o¿GQhO -O  

 nøe wπc o∑ôëàJ n∞«c    
 oèàæj  GnPÉeh  ? pAÉ°†ØdG  »a  pôª≤dGh  p¢VQC’G

?Éª p¡ pàcôM øY

 
 u»HƒæédG pIôµdG p∞°üf »a pá©HQC’G p∫ƒ°üØdG pøY o¬aôYCG Ée oÖàcCG

. u»dÉª s°ûdG pIôµdG p∞°üæH káfQÉ≤e

 
 p±É©°VCG 3 o∫OÉ©j pìÉÑ s°üdG »a wπX É¡d . mQÉàeCG 9 É¡odƒW lIôé°T

?É¡u∏X o∫ƒW Éªa ,É¡ pdƒW

     

٩٩



١٠٠        

  
. ويحدثُ االختالفُ فِي أطوارِ القمرِ بسببِ اختالفِ  أستطيعُ مشاهدةَ أطوارٍ مختلفةٍ منَ القمرِ فِي خاللِ الشهرِ
ي يكونُ فيهِ القمرُ فِي طورٍ ما. ولِعملِ ذلكَ  ؤَ بالوقتِ الذِ ِ. ويستطيعُ العلماءُ التنبُّ مواقعِ كلٍّ منَ األرضِ والقمر

 . حولَ القمرِ   َيجمعون

�
. ومنَ الصعوبةِ  معتْ لإلجابةِ عنْ أسئلةٍ أوْ حلِّ مشكالتٍ  فإنني أستعملُ معلوماتٍ جُ   ما عندَ
. وهذهِ  . ولكنْ منَ األفضلِ تنظيمُ بياناتي فِي جدولٍ أوْ مخططٍ أوْ رسمٍ بيانِيٍّ تفســيرُ بياناتٍ مكتوبةٍ فِي تقريرٍ

ينَ علَى فهمِ بياناتي. همِ ومالحظةِ بياناتي منَ النظرةِ األولَى. كما تساعدُ اآلخرِ ى فَ ني علَ األدواتُ تساعدُ

. ويمثلُ الجدولُ أدناه بياناتٍ حولَ أطوارِ القمرِ في شــهرِ مايو . وهذا النمطُ منَ  والتقويــمُ نوعٌ منَ الجداولِ
.  للقمرِ ؤِ باألنماطِ األخرَ ى التنبُّ ني علَ التقويمِ يساعدُ



١٠١       

� 
، ثمَّ أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ: الموجودةَ في تقويمِ أطوارِ القمرِ في الصفحةِ المقابلةِ   

pôª≤dG pQGƒWCG oºjƒ≤J  

؟ رِ المحاقِ   في أيِّ يومٍ أوْ أيامٍ يكونُ القمرُ في طوْ

؟  رِ التربيعِ األولِ  في أيِّ يومٍ أوْ أيامٍ يكونُ القمرُ في طوْ

؟ رِ األحدبِ  في أيِّ يومٍ أوْ أيامٍ يكونُ القمرُ في طوْ

. دَ هُ إنْ وجِ فْ ؟ صِ   هل هناكَ نمطٌ معينٌ ألطوارِ القمرِ يظهرُ في هذا التقويمِ

� 
ي في الصورةِ. بتمثيلِ المعلوماتِ في جدولٍ مماثلٍ للجدولِ الذِ   

 ،( ( ال أحتاجُ إلَى تضمينِ طورِ األحدبِ ــمُ في العمودِ األولِ أطوارَ القمرِ . أرسُ ينِ   أعملُ جدوالً منْ عمودَ

. هورِ الطورِ في التقويمِ لُ في العمودِ الثانِي عددَ مراتِ ظُ ثمَّ أسجِّ

رُ أطوارَ    أبحثُ عنْ تقويمٍ جديدٍ في المدرســةِ أوِ البيــتِ يُظهِ

. أنظرُ إلَى شــهرِ مايو، وأعملُ جــدوالً آخرَ يوضحُ  القمــرِ
. لَّ أطوارِ القمرِ جِ سِ

؟  . هلْ عددُ األطوارِ متشابهٌ في الحالتيْنِ قارنُ بينَ الجدولينِ   أُ

؟ وكيفَ يختلفانِ

. هلْ تَحدثُ أطوارُ  يْ أطــوارِ القمرِ   أَنظرُ إلى تقويمَ

ها؟ ولِماذا؟  سِ ها في أيامِ شهرِ مايو  نفْ سُ القمرِ نفْ



م�سيُّ ظاُم ال�سَّ النِّ

ورُة ماأخوذٌة مَن الف�ساِء؟ اأنظُر اإلى امل�سافِة بنَي األأجراِم  هْل هذِه ال�سُّ
ها قريٌب مْن بع�ٍض يف الف�ساِء؟ ا بع�سُ ال�سماوية الثَّالثِة. هْل حقًّ

102 التهيئُة

اني ر�ُس الثَّ الدَّ



          


 »a iôNC’G pΩGôLC’G pΩÉéMCGh pôª≤dG pºéëH káfQÉ≤e p¢VQC’G nºéM o∞°ûµà°SCG

. u»°ùª s°ûdG pΩÉ¶uædG


. s¢ü≤ pªdG oπª©à°SCG ÉfCGh QòMCG 

 pΩGôLC’G pQÉ£bCG nø«H o¿QÉbCGh , n∫hóédG o¢SQOCG   

.ájhÉª°ùdG

 oIôFG sódG p√òg .º°S 8 Ég oô£b mIôFGO pπµ°T ≈∏Y IGƒ≤ oe kábQh t¢übCG  

 »a ájhÉª°ùdG  pΩGô`̀LC’G  nás«≤H  oπuãªJ  iô`̀NCG  nô`̀FGhO  t¢übCG  . n¢`̀VQC’G  oπuãªJ

 »a  páæq«ÑªdG  pÖ°ùuæ∏d  káÑ°SÉæe  É`̀g oQÉ`̀£`̀bCG  n¿ƒ`̀µ`̀ nJ  r¿CG  É`̀ k«`̀YGô`̀e  , p∫hó``é``dG

.É¡o∏uãªJ »àdG pôFGh sódG ≈∏Y ájhÉª°ùdG pΩGôLC’G nAÉª°SCG o™°VCGh , p∫hóédG

.É¡næ«H páfQÉ≤ªdG nøe »æoæ uµªJ má≤jô£H ájhÉª°ùdG nΩGôLC’G oÖuJQCG  

 
? máØ∏àîe ( mΩGôLCG) mΩÉ°ùLCG pΩÉéMCG oáfQÉ≤e oøµªj n∞«c   
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؛ فهوَ  هُ باستمرارٍ مٌ مألوفٌ نراهُ في الســماءِ، ويتغيَّرُ موقعُ رْ القمرُ جِ
ا. وكلُّ جسمٍ يدورُ حولَ جسمٍ  ا هو تابعٌ لهَ ، إذً يدورُ حولَ األرضِ
ةٌ عديدةٌ تدورُ  . هناكَ كذلكَ أقمــارٌ اصطناعيَّ ا لهُ آخرَ يكــونُ تابعً

، وهيَ تابعةٌ لها. حولَ األرضِ

ها ما  لُ معَ ةُ توابعَ تــدورُ حولَها، وتشــكِّ ا لهــا عدَّ ــمسُ أيضً الشَّ
 ، هُ ماليينَ الكيلومتراتِ مســيَّ الَّذي يبلغُ اتِّساعُ ى النِّظامَ الشَّ يُسمَّ

هِ. مسُ في مركزِ وتقعُ الشَّ

؟ ما أهمُّ مكوناتِ النظامِ الشمسيِّ


ةٌ منَ  رَ . والنجمُ كُ الشــمسُ هيَ النجمُ الوحيدُ في النظامِ الشمسيِّ
و لنَا  . لماذا تبدُ الغازاتِ الســاخنةِ ينبعثُ منها الضوءُ والحــرارةُ
مسَ أقربُ  ؟ ألنَّ الشَّ ــمسُ أكبرَ وأكثرَ لمعانًا منْ أيِّ نَجمٍ آخرَ الشَّ

ا عنها. ، والنُّجومُ األخر بعيدةٌ جدًّ النُّجومِ إلى األرضِ

       

 
 pΩGôLC’G nøe Ég pô«Zh p¢VQC’G nø«H o¿QÉ≤f n∞«c
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 ? oô°übCG p¢ùª s°ûdG n∫ƒM o√ oQGóe pÖcGƒµdG t…CG 

. mQGóe uπc s§N o™ sÑàJCG : lOÉ°TQEG

 


ا أو اثنينِ في السماءِ؟ هلْ سبقَ أنْ شاهدتُ كوكبً

. وقدْ اكتشفَ  مسِ ةٌ تابعةٌ للشَّ الكواكبُ أجسامٌ كرويَّ
ةِ. مسيَّ العلماءُ ثمانيةَ كواكبَ في مجموعتِنا الشَّ

، وهيَ تشــبهُ القمرَ في  الكواكبُ أصغرُ وأبردُ منَ النُّجومِ
مسِ الَّتي تسقطُ عليها. ةَ الشَّ ، بلْ تعكسُ أشعَّ أنَّها الَ تضيءُ

    
في عامِ ١٥٠٠م درسَ العالمُ البولنديُّ كوبرنيكوسَ 
، وقد  ــمسِ ، ووجــدَ أنَّها تدورُ حولَ الشَّ الكواكبَ
ه العلماءُ المسلمونَ الذينَ  ا درسَ اعتمدَ في ذلك على مَ
. وبعدَ  ، ومنهم العالمُ شــرفُ الدينِ الطوسيُّ سبقوهُ
، وبيَّنَ أنَّ مداراتِ  مئةِ عامٍ جاءَ العالمُ األلمانيُّ كبلرُ
. ــكلِ ، أيْ بيضاوية الشَّ هــذهِ الكواكبِ إهليلجيَّــةٌ

 
 o∑ sôëàJ n∞``«c    

? u»°ùª s°ûdG pΩÉ¶uædG »a oÖcGƒµdG

? p¢VQCÓd É k©HÉJ oôª≤dG tó©j GPÉªd    

م درسَ العالمُ البولنديُّ كوبرنيكوسَ 
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 ، في العصرِ الَّــذي عاشَ فيهِ العالــمُ األلمانيُّ كبلرُ
ُهُ  ا اسم كانَ هناكَ عالمٌ إيطاليٌّ يدرسُ الكواكبَ أيضً
جاليليو. كانَ جاليليو ينظرُ إلى الكواكبِ منْ خاللِ 
هُ على رؤيةِ  ةً تساعدُ أنبوبٍ يضعُ فيهِ عدساتٍ زجاجيَّ

األجسامِ البعيدةِ في الفضاءِ.

   
، ماذا اســتخدمَ جاليليو للنَّظر في الفضاءِ؟ إنَّهُ  رَ تُ
) الَّذي يجعلُ األجسامَ البعيدةَ  التِّلسكوبُ (المقرابُ
 في  . اســتطاعَ جاليليو منْ خاللهِ أنْ يَرَ تبدو قريبةً

 . هُ ها أحدٌ قبلَ ا لمْ يَرَ الفضاءِ أجسامً

اآلنَ شبيهةٌ  ها  نســتخدمُ الَّتي  الحديثةُ  التِّلسكوباتُ 
. وعلى الرغمِ من  بتلســكوبِ جاليليو، ولكنَّها أكبرُ
ذلكَ فإنَّ رؤيةَ الكواكبِ ودراستَها بهذهِ التِّلسكوباتِ 
؛ بسببِ الغيومِ وأضواءِ المدينةِ.  ا ما تكونُ صعبةً كثيرً

لُ العلماءُ بنــاءَ تلســكوباتِ المراقبةِ في  لــذا يفضِّ
، ذاتِ  ائيةِ والبعيدةِ عنْ أضــواءِ المدنِ األماكــنِ النَّ
. واألفضلُ  ، أوْ فوقَ رؤوسِ الجبالِ افيةِ ماءِ الصَّ السَّ
. منْ ذلكَ أنْ توضعَ التِّلسكوباتُ في الفضاءِ الخارجيِّ

   
 .  العديدِ منَ البلدانِ برامجُ الستكشافِ الفضاءِ لدَ
وقدْ بدأتْ أولَى الرحالتِ الفضائيةِ في ستينياتِ القرنِ 
الماضي منَ الوالياتِ المتحدةِ األمريكيةِ واالتحادِ 
. وفي عامِ ١٩٨٥م بدأتْ مشاركةُ  السوفيتيِّ السابقِ
العربِ في رحالتِ استكشــافِ الفضاءِ؛ فقد شاركَ 
األميرُ ســلطانُ بنُ سلمانَ بن عبدِ العزيزِ في ١٧ منْ 
يونيو في رحلةِ المكوكِ الفضائيِّ (دسكفري)، فكانتْ 

أولَ انطالقةٍ لرائدِ فضاءٍ عربيٍّ 
الفضاءِ  إلى  مســلمٍ 

. الخارجيِّ

تلسكوبُ جالليوتلسكوبُ راديوي

أولَ انطالقةٍ لرائدِ فضاءٍ عربيٍّ 

تلسكوبُ جالليو
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يســاعدُ المكوكُ روادَ الفضاءِ على إجراءِ تجاربِهم، 
. تســتخدمُ  وإطالقِ األقمارِ االصطناعيةِ في الفضاءِ
. وهذهِ  معظــمُ الدولِ المحطــةَ الفضائيــةَ العالميةَ
ى في  المحطةُ تختلفُ عنْ مكوكِ الفضاءِ في أنّها تبقَ
ادُ الفضاءِ  قيمَ فيها روَّ . ويمكنُ أنْ يُ الفضاءِ مدةً طويلةً

. فترةً منَ الوقتِ قبلَ عودتِهم إلى األرضِ

   
ادِ  بارُ الفضاءِ أكثرُ أمانًا وأقلُّ تكلفةً من إرسالِ الروَّ سْ مِ
. المسبارُ عربةٌ فضائيةٌ ليسَ فيها أحدٌ (غيرُ  إلى الفضاءِ

. )، تغادرُ األرضَ إلى الفضاءِ الخارجيِّ مأهولةٍ

لقد أرسلَ اإلنسانُ العديدَ منْ هذهِ العرباتِ الفضائيةِ 
 . إلى الكواكبِ واألقمارِ وأجسامٍ أخر في الفضاءِ
ورِ والمعلوماتِ  وتقومُ هذهِ العرباتُ بإرســالِ الصُّ

 . منَ الفضاءِ إلى األرضِ

 ، في عامِ ٢٠٠٤ م هبطتْ عربةُ فضاءٍ على سطحِ المريخِ
وقامَ جسمانِ آليَّانِ في العربةِ بدراسةِ سطحِ المريخِ 

 . وتسجيلِ البياناتِ

ا فإنَّ عرباتِ الفضاءِ  وألنَّ النظامَ الشمسيَّ واسعٌ جدًّ
ا.فمثالً أُرسلتْ  تحتاجُ إلى سنواتٍ للوصولِ إلى أهدافِهَ
عربةٌ الستكشافِ بلُوتو عامَ ٢٠٠٦م، ووصلَت هناكَ 
عامَ ٢٠١٥م، وأمدتنا بالكثير من المعلومات عن هذا 

الجرم وتوابعه.

 
 o¢``SQój n∞«c    
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ى الكواكبَ  مسِ تسمَّ الكواكبُ األربعةُ األقربُ إلى الشَّ

. يخُ رِّ رةُ واألرضُ والمِ هَ طاردُ والزُّ : عُ ، وهيَ ةَ خريَّ الصَّ

غــم منَ االختالفاتِ الواضحــةِ بينَ هذهِ  وعلى الرَّ
 ، خورِ نةٌ منَ الصُّ الكواكبِ إالَّ أنَّها تشتركُ في أنَّها مكوَّ

. لبًا منَ الحديدِ بًّا صُ عتقدُ العلماءُ أنَّ لها لُ ويَ

 
الكواكبُ األربعةُ األخر، تسمي الكواكب الغازية، 
 . ، ونبتونُ ، وأورانــوسُ لُ حَ ي، وزُ شــترِ : المُ وهــيَ
إلــى كوكبِ  ، وأقربُها  الكواكــبِ أكبرُ  ي  شــترِ المُ

. األرضِ

ةَ  ى هذهِ الكواكبُ األربعــةُ الكواكبَ الغازيَّ وتســمَّ
نٌ منْ  ها مكوَّ ، ومعظمُ َ؛ ألنَّها كبيرةُ الحجمِ العمالقــة
هُ  عتقدُ العلماءُ أنَّ . ويَ ها غيرُ صلبٍ ، وســطحُ غازاتٍ

بِّها. منَ المحتملِ وجودُ صخورٍ وجليدٍ في لُ

   
اكتشــفَ العلماءُ الكواكبَ الصغيــرةَ فاألصغرَ في 
ى الكواكبَ  . هذهِ الكواكبُ تســمَّ النظامِ الشمســيِّ
نُ منَ الصخورِ  . ومعظمُ هذهِ الكواكبِ يتكوَّ ـةَ مَ زَ القَ
ا مــعَ مداراتِ األجرامِ  هَ عُ مداراتُ . وتتقاطَ والجليــدِ

.ر خْ األُ

ومنَ الكواكبِ القزمــةِ بلوتو، الذي ظلَّ مدةً طويلةً 
نَ الكواكبِ الخارجيةِ. وفي عامِ ٢٠٠٦م  مْ ا ضِ فً مصنَّ

. هُ إلى كوكبٍ قزمٍ أعادَ العلماءُ تصنيفَ

     

? u»°ùª s°ûdG pΩÉ¶ uæ∏d É kLPƒªf oπª©f n∞«c »FÓeR o¢ûbÉfCG 
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، هناكَ أجســامٌ  إلــى جانــبِ الكواكبِ واألقمــارِ
ا، منهــا المذنَّباتُ  ــمسِ أيضً أصغرُ تدورُ حولَ الشَّ

. باتُ يْكِ وَ والكُ

 
 ، خورِ والجليــدِ والغبارِ ُ مــنَ الصُّ نُ المذنَّب يتكــوَّ
 . كُ حولَ الشــمسِ في مدارٍ ضيِّــقٍ وطويلٍ ويتحــرَّ
 ، ــمسِ فإنَّهُ سرعانَ ما يسخنُ ما يقتربُ منَ الشَّ وعندَ

. لُ ذيالً ملتهبًا منَ الغازِ والغبارِ ويشكِّ

   
ا  ، إال أنَّها أصغرُ كثيرً ةٌ كبيرةٌ الكويكباتُ كتلٌ صخريَّ
. هناكَ اآلالفُ منَ الكويكباتِ في النِّظامِ  منَ الكواكبِ
يخِ والمشترِي. رِّ ها يقعُ في حزامٍ بينَ المِ ، ومعظمُ مسيِّ الشَّ

   

يْكباتُ في الفضاءِ تنفصلُ  وَ ما تتصادمُ الكُ عندَ
ى شظايا  نيَّةٌ تسمَّ دِ عْ ةٌ أو مَ عنها قطعٌ أصغرُ صخريَّ

ظايا الغالفَ  . فإذا دخلَتْ هذهِ الشَّ يْكباتُ الكوَ
ها  ً وراءَ ى شهبًا؛ ألنَّها تحترقُ مخلِّفة الجويَّ تُسمَّ

اها أحيانًا في  تي نرَ تلكَ الخطوطَ المضيئةَ الَّ
بِ إلى  هُ . فإذا وصلَتْ أجزاءٌ منْ هذهِ الشُّ ماءِ السَّ

. وقدْ تُحدثُ هذهِ  ى نيازكَ سطحِ األرضِ فإنَّها تسمَّ
. ا على سطحِ األرضِ النيازكُ حفرً

المملكةِ  سماءِ  في  هالي  مذنَّبُ  شوهدَ 
ةِ عامَ ١٤٠٦هـ. عوديَّ ةِ السُّ العربيَّ

نيزك تبدو الكويكبات كتل صخرية ضخمة. اصطدام  عن  نتجت  الحفرة  هذه 
ضخم باألرض.

    

. ما تقتربُ منَ الشمسِ ا ذيلٌ فقطْ عندَ المذنَّباتُ يكونُ لهَ

 
 nΩGôLC’G o∞``°UCG     
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 ، عرفتُ أنَّ الشمسَ هي النجمُ الوحيدُ في النظامِ الشمسيِّ
، وتكونُ الطبقاتُ الخارجيَّةُ  نُ من عدةِ طبقاتٍ وهي تتكوَّ

اخليَّةِ. أقلَّ سخونةً منَ الطبقاتِ الدَّ

ها في الفضاءِ، شأنُها شأنُ أيِّ  ــمسُ ضياءَ تنشرُ الشَّ
ها هوَ مصدرُ كلِّ طاقتِها.  بُّ مسِ أوْ لُ . ومركزُ الشَّ نجمٍ

     
. تطلِـقُ  مسِ وءُ الذي نراهُ هوَ جزءٌ منْ طاقةِ الشَّ الضَّ
ـمسُ معظـمَ طاقتِهـا على شكـلِ ضوءٍ وحرارةٍٍ؛  الشَّ
 ، حيث يصلُ إلى األرضِ جزءٌ قليلٌ من طاقةِ الشمسِ
اقةِ.  ةِ بالطَّ وهذا كافٍ لتزويدِ جميعِ المخلوقاتِ الحيَّ

؛  تحتاجُ معظمُ المخلوقاتِ الحيةِ إلى طاقةِ الشمسِ
هــا إلى غذاءٍ، والمســتهلِكاتُ  لُ نتِجــاتُ تحوِّ فالمُ
 ، عامَ ما تأكلُ الطَّ ةِ عندَ مســيَّ اقةِ الشَّ تحصلُ على الطَّ

وتستفيدُ منها في الحصولِ على الدفءِ والحرارةِ.

   
تقومُ حر ارةُ الشــمسِ بتبخيرِ المــاءِ. وهذهِ العمليةُ 
ا  جزءٌ منْ دورةِ الماءِ في الطبيعةِ، وهيَ تشــملُ أيضً
ا في  . وتؤثِّرُ الشمسُ أيضً عمليتَيِ التكثُّفِ والهطولِ

. ةِ، ومنها الرياحُ والعواصفُ جميعِ الظواهرِ الجويَّ

     
 أحذر النظر إلى الشمس مباشرة.

اقةُ الَّتي  ؛ فالطَّ ــمسِ مباشــرةً ينبغي أالَّ ننظرَ إلى الشَّ
ضَ  نَا. ويجبُ أالَّ نعرِّ مسُ قدْ تؤذي أعينَ ها الشَّ رُ تُصدِ
مسِ المباشرةِ؛ ألنَّها  ةِ الشَّ نا وقتًا طويالً ألشــعَّ أنفسَ
امِ الَّتي فيها  ، حتَّى في األيَّ ا في الجلدِ قدْ تسبِّبُ حروقً

. غيومٌ

 
 pábÉW oá«ªgCG Ée    

? p¢VQC’G pí£°S ≈∏Y pá«ëdG päÉbƒ∏îª∏d p¢ùª°ûdG

 p¢VQC’G nø«H p¬Ñ`` s°ûdG o¬LhCG Ée    
? p±ÓàN’G o¬LhCG Éeh ? p¢ùª s°ûdGh

 p¢`̀ù`̀ª`̀ s°`̀û`̀dG nø`̀ `e kAGõ`̀ `̀ `̀LCG oIQƒ`̀` q°`̀`ü`̀`dG p√ò`̀ `̀g oø`̀ u«`̀Ñ`̀J

. p¢VQC’G øe É¡oàjDhQ oøµªj’
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 nÖ``cGƒc  røe  t»°ùª s°ûdG  oΩÉ¶ uædG  o¿ sƒµàj
 n∫ƒM  oQhóJ  iôNCG  mΩGôLCGh  mQÉªbCGh

. pAÉ°†ØdG ‘ p¢ùª s°ûdG

 lá``©HÉJ  lá sjhôc  lΩÉ°ùLCG  oÖ`cGƒµdG
 ΩÉ¶ uædG nÖcGƒc oπ`ª°ûJ , p¢ùª s°û∏d
 ná``bÓ `ª©dG  n pá sjRÉ¨dG  u»°ùª s°ûdG
 nÖcGƒµdGh , nIô«¨ s°üdG ná sjôî s°üdGh

. náeõ≤dG

 »a  lIô`̀«`̀¨`̀°`̀U  iô`̀ `̀ `NCG  lΩGô``````LCG  n∑Éæg
 , u»``````````°ùª s°ûdG  pΩÉ````````````¶ uædG
 oäÉ```Ñ`µjƒµdGh  oäÉ```Ñ sfòªdG  :É````¡æe

. o∑RÉ« sædGh oÖ¡ t°ûdGh

   

     
       

  

    
 nø«H ÉgGôf »àsdG oá sjôî s°üdG oπàµdG ≈ sª°ùJ .  

............... …ôà°ûªdGh  pïj uô pªdG
 nº u¶æªdG oΩóîà°SCG .     

. u»°ùª s°ûdG pΩÉ¶ uædG päÉf uƒµe pQÉ¡XE’ n»dÉsàdG s»£«£îsàdG

   

 oá«YÉæ£°U’G oQÉªbC’G tó©oJ GPÉªd .            
? p¢VQCÓd n™HGƒJ

 pÖcGƒµdG oôÑcCG Ée .                 
? pá s«°ùª s°ûdG páYƒªéªdG »a

. oïj qô pªdG -CG
.…ôà°ûªdG -Ü

. oπ nM oR -ê
. o¢VQC’G -O

 p¢VQC’G  nø«H  o¿QÉ≤f  n∞«c  .    
 pΩÉ¶ædG »a  pájhÉª°ùdG  pΩGôLC’G  nøe Ég pô«Zh

? u»°ùª°ûdG

  
 



   
  
 

 
 G kôjô≤J oÖàcCG . pá s«dÉëdG É¡ pFÉª°SCÉH oÖcGƒµdG pâ« uª o°S n∞«c oåëHCG

.»FÓeR n™e o¬ o°ûbÉfCGh o¬oàªs∏©J É sªY

    
 oÖàcCG .…ôØµ°SO pAÉ°†ØdG pá∏MQ »a n¿ƒª∏°ùe lÜôY mAÉ°†a oOG shQ n∑QÉ°T
 »a nø«ª∏°ùªdGh pÜô©dG pácQÉ°ûe oá s« uªgCG Ée . pá∏M uôdG p√òg røY G kôjô≤J

? päÓMôdG p√òg pπãe
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النمل.

 ، ر علمِ الفلكِ للمســلمينَ فضلٌ كبيرٌ في تطوُّ
هُ منَ الخرافاتِ واألوهامِ الَّتي ارتبطتْ  صِ وتخلُّ
عاءُ ارتباطِ الكواكبِ والنُّجومِ  بهِ. ومنْ ذلكَ ادِّ
عاءُ  ، وادِّ بحياةِ النَّاسِ المباشرةِ وما يجري عليهمْ
فاتِ  ، وهيَ منَ الصِّ بعضِ الناسِ معرفةَ الغيبِ

. هُ الَّتي اختصَّ بها الحقُّ سبحانَهُ وتعالى نفسَ
. هُ وقدْ ظهرَ في العصرِ العبَّاسيِّ وما بعدَ

ابعِ الهجريِّ على يدِ  نيَ المرصدُ في القرنِ السَّ بُ
. وقدْ عملَ فيهِ  دٍ البخاريِّ ينِ بنِ محمَّ جمالِ الدِّ

 . العديدُ منْ علماءِ الفلكِ المعروفينَ آنذاكَ
وقدْ أسهمَ المسلمونَ كذلكَ في صنعِ  اآلالتِ 
أوائل من  الفلكيَّةِ؛ومنها األســطرالب. ومن 

اخترع األسطرالب الفزاري وابن الشاطر.   

وســيُّ  ينِ الطُّ رَ العالمُ شــرفُ الدِّ حيثُ طــوَّ
ا العالــمُ الكبيرُ أبو  َّ. أمَّ ي األســطرالبَ الخطِّ
ُّ فقدْ صنعَ أسطرالبًا  اشُ األندلسي إســحقَ النَّقَّ
ا فــي أوروبَّا فترةً  ا ظلَّ مســتخدمً ا جــدًّ دقيقً
هيرُ  هُ العالمُ الفلكيُّ الشَّ . وقدِ اســتخدمَ طويلةً

هِ الفلكيَّةِ. كوبرنيكوس في جميعِ أرصادِ

 ، ر علمِ الفلكِ للمســلمينَ فضلٌ كبيرٌ في تطوُّ
هُ منَ الخرافاتِ واألوهامِ الَّتي ارتبطتْ  صِ وتخلُّ
 ، ر علمِ الفلكِ للمســلمينَ فضلٌ كبيرٌ في تطوُّ
هُ منَ الخرافاتِ واألوهامِ الَّتي ارتبطتْ  صِ وتخلُّ
 ، ر علمِ الفلكِ للمســلمينَ فضلٌ كبيرٌ في تطوُّ

وســيُّ  ينِ الطُّ رَ العالمُ شــرفُ الدِّ حيثُ طــوَّ

  
 ًالفكرةُ الرئيســةُ تُعطي القارئَ فكرةً عامة

. عنْ مضمونِ النصِّ

 َالتفاصيلُ والحقائقُ واألمثلةُ تدعمُ الفكرة
. الرئيسةَ

   


 s»£«£îàdG  nº¶æªdG  oΩóîà°SCG  sºK  , s¢üædG oCGôbCG
 . p¬«a pIOGQƒdG pπ«°UÉØàdGh pá°ù«FôdG pIôµØdG p¢UÓîà°S’
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كوكبنا  بينَ  صــراعٌ  دارَ  ٣٥٢٨م،  العام  في 
ذلكَ  علماءُ  قامَ  وقدْ  مونغو.  وكوكبِ  األرضِ 
الكوكبِ بتصميمِ جهازٍ ضخمٍ بحيثُ يحجبُ 

. ضوءَ الشمسِ عنِ األرضِ
وقدْ  يوما،  عشرَ  أربعةَ  منذُ  األمرُ  هذا  حدثَ 
درجاتُ  انخفضتْ  ثمّ  أوالً  السماءُ  أظلمتِ 
المطرُ  زالَ  وما  الهواءُ ساكنا،  الحرارةِ وأصبحَ 

يهطلُ منذُ ثالثةَ عشرَ يوما.
وعندَ اجتماعِ اللجنةِ العليا للعالمِ قررَ أعضاؤها 
وضعَ حدّ لهذا الصراعِ الدائرِ معَ كوكب مونغو، 

: «مِنْ دونِ وجودِ الشمسِ لنْ  وقال رئيسُ اللجنةِ
 ، الغذاءِ، وسوفَ تجفُ إنتاجَ  النباتاتُ  تستطيعَ 

.« ومنْ دونها ستموتُ جميعُ الحيواناتِ
وأكملَ نائبُ الرئيس: «وإذا استمرَّ هذا الوضعُ 
الـفيضاناتِ  وسـنواجهُ   ، الـماءُ يتبـخرَ  فـلنْ 

.« والتجمدَ
ني  «استيقظي يا أرو»: صرختْ بي أمي لتوقظَ

. منَ النومِ
رأيتُ  لقدْ  «أمي،   : وقالتْ عينيها   أرو فتحتْ 
الشمسِ  لضوءِ  وتبسمتْ   ،« حلمٍ أغربَ  لتوي 

وهيَ تنظرُ مِنَ النافذةِ. 

       
:oIó«édG oá« pdÉ«îdG oá°ü≤dG

. láª pJÉNh l§°Shh , lájGóH É n¡d

.É n¡fÉeRh ,É n¡Yƒbh n¿Éµeh , ká£HGôàe É kKGóMCG o∞°üJ

         
 ób Ée n∫ƒM »dÉ«N røe ká°üb oÖàcCG  l l

. p¢VQC’G pøY p¢ùª°ûdG pAƒ°V pÜÉ«Z p∫ÉM »a oçóëj
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nÖcƒµdG   nÖsfòªdG

p±ƒ°ùîdG   p¢VQC’G nQƒëe

oºésædG    ÉkHÉ¡°T

ي يصلُ بينَ قطبَــيِ األرضِ وتدورُ  الخطُّ الذِ ي يصلُ بينَ قطبَــيِ األرضِ وتدورُ   الخطُّ الذِ ي يصلُ بينَ قطبَــيِ األرضِ وتدورُ   الخطُّ الذِ ي يصلُ بينَ قطبَــيِ األرضِ وتدورُ   الخطُّ الذِ  

ى .................................... هُ يُسمَّ حولَ

ا على القمرِ عندَ ............... هَ لقِي األرضُ بِظلّ تُ ا على القمرِ عندَ   هَ لقِي األرضُ بِظلّ تُ ا على القمرِ عندَ   هَ لقِي األرضُ بِظلّ تُ ا على القمرِ عندَ   هَ لقِي األرضُ بِظلّ تُ  

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

خورِ والغبارِ  الجليدِ والصُّ نةُ منَ  المكوَّ الكتلةُ  خورِ والغبارِ   الجليدِ والصُّ نةُ منَ  المكوَّ الكتلةُ  خورِ والغبارِ   الجليدِ والصُّ نةُ منَ  المكوَّ الكتلةُ  خورِ والغبارِ   الجليدِ والصُّ نةُ منَ  المكوَّ الكتلةُ   

ى ........................ وتدورُ حولَ الشمسِ تُسمَّ
 ........................

ا في الغالفِ الجويِّ  كُ الذي يحترقُ تمامً يْزَ النَّ ا في الغالفِ الجويِّ   كُ الذي يحترقُ تمامً يْزَ النَّ ا في الغالفِ الجويِّ   كُ الذي يحترقُ تمامً يْزَ النَّ ا في الغالفِ الجويِّ   كُ الذي يحترقُ تمامً يْزَ النَّ  

ى ....................................  يُسمَّ

جةٌ  ةٌ متوهِّ ................................... كــرةٌ غازيَّ 

. وءَ والحرارةَ تشعُّ الضَّ

ــماويُّ الكبيرُ الذي يدورُ  رمُ السَّ ى الجِ يُســمَّ ــماويُّ الكبيرُ الذي يدورُ   رمُ السَّ ى الجِ يُســمَّ ــماويُّ الكبيرُ الذي يدورُ   رمُ السَّ ى الجِ يُســمَّ ــماويُّ الكبيرُ الذي يدورُ   رمُ السَّ ى الجِ يُســمَّ  

مسِ .................................... حولَ الشَّ

    
 oÖuÑ°ùJ pAÉ°†ØdG »a p¢VQC’G oácôM
 p∫ƒ°üØdGh  pQÉ¡sædGh  pπ«s∏dG  nÖbÉ©J

. pá©HQC’G
 p¢```````VQC’G n∫ƒ``````M oô`̀`ª`̀`≤`̀`dG oQhó```````j 

. náØ∏àîªdG o√nQGƒWCG oógÉ°ûfh

   
 , u»°ùª s°ûdG pΩÉ¶uædG oõcôe o¢ùª s°ûdG

.É¡ndƒM oQhóJ oÖcGƒµdGh

 ≈∏Y m¢SQO uπc »a É¡oà∏ªY »àdG päÉ qjƒ£ªdG o≥°üdoCG
 päÉ qjƒ£ªdG  p√ò¡H  oø«©à°SCG  . mIG sƒ`̀≤`̀e  mIô«Ñc  má`̀bQh

. pπ°üØdG Gòg »a o¬oàªs∏©JÉe pá©LGôe ≈∏Y
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oá```` s« pªr∏ p©dG oQÉ```` nµ ranC’G nh oäG nQÉ````¡ nªdG

 ما الّذي يُسبِّبُ كسوفَ                 
؟ مسِ الشَّ

أجيبُ عنِ األسئلةِ التّاليةِ:

   تمَّ رصدُ القمرِ في إحدَ   
، وفي  ـي الصيفِ الصافيــةِ وكانَ هالالً ليالـِ
الوقتِ نفســهِ كانَ في مكانٍ آخرَ من العالمِ 

ا ال يُر. لماذا؟ محاقً

ا يتمُ إرســالُ مسابيرِ   لماذَ            
ادِ  الفضاءِ الستكشافِ الكواكبِ بدالً من روَّ

الفضاءِ؟

 أكتبُ قصةً أتخيَّلُ فيها أننَّي                 
ــكنِ في منطقةٍ بالقربِ منَ  انتقلتُ إلى السَّ
حُ في قصتِي تغيُّرَ  . وأوضِّ القطبِ الجنوبــيِّ
، وكيفَ تختلفُ الفصولُ في  الفصولِ هناكَ

ا؟ ا كانتْ عليهِ سابقً مسكني الجديدِ عمَّ

ةُ الّتي  ما العمليَّ       
؟ حُها الشَّكلُ يوضِّ

. أ.  تعاقبُ الليلِ والنهارِ
ب.  دورانُ األرضِ 
. مسِ حولَ الشَّ

. مسِ جـ. كسوفُ الشَّ
. د. خسوفُ القمرِ

  تتحركُ الشــمسُ حركةً      
، هل هذهِ  حقيقيــةً منَ الشــرقِ نحو الغــربِ

رُ إجابتي. ؟ أفسِّ العبارةُ صحيحةٌ أم خاطئةٌ

ةُ التي توجدُ في  ماويَّ ةُ التي توجدُ في   ما األجرامُ السَّ ماويَّ ةُ التي توجدُ في   ما األجرامُ السَّ ماويَّ ةُ التي توجدُ في   ما األجرامُ السَّ ماويَّ   ما األجرامُ السَّ
؟ النظامِ الشمسيِّ

  
١ .. أختارُ أحدَ أطوارِ القمرِ

، وأكتبُ . ٢ ســمِ الطَّورَ الَّذي اخترتهُ حُ بالرَّ أوضِّ
. هُ اسمَ

ا . ٣ هَ تي أعرفُ الَّ سمَ بعضَ المعلوماتِ  نُ الرَّ أضمِّ
. عنْ هذا الطَّورِ

أعرضُ ما رسمتُهُ على زمالئي.. ٤
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  ۱  راقــبَ عبدُ اللهِ القمرَ مــرةً كلَّ ليلتينِ علَى مدَ
 : ا في األشكالِ التاليةِ ، كمَ هُ ، ورسمَ ما شاهدَ أسبوعٍ

     

أ. 

ب. 

ج. 

د. 

      ۲
.أ.   القمرُ ليسَ لهُ غالفٌ جويٌّ
.ب.   القمرُ ال يوجدُ فيهِ جبالٌ
.ج.  صخورُ القمرِ تختلفُ عنْ صخورِ األرضِ
 القمــرُ عليهِ مخلوقاتٌ حيــةٌ تختلفُ عنِ د. 

. المخلوقاتِ الحيةِ التِي تعيشُ على األرضِ

         ۳
 

ها.أ.   دورانُ األرضِ حولَ محورِ
.ب.   دورانُ األرضِ حولَ الشمسِ
.ج.   دورانُ القمرِ حولَ الشمسِ
.د.   دورانُ القمرِ حولَ األرضِ

       ٤
  

 زحل.أ. 
 نبتون.ب. 
 بلوتو.ج. 
.د.   األرضُ

       ٥

.أ.   الشمسُ أسخنُ منْ باقِي النجومِ
.ب.   الشمسُ أقربُ النجومِ إلى األرضِ
.ج.   الشمسُ أبعدُ النجومِ عنِ األرضِ
نُ منْ د.  ي يتكوَّ  الشــمسُ النجمُ الوحيدُ الذِ

. غازاتٍ

  

A

B

C

D
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        ٦
       

       

ها تمثّلُ كوكبَ المشترِي؟ فأيُّ الدوائرِ التاليةِ التي رسمَ

أ. 

ب. 

ج. 

د. 

            ۷
    

.أ.   التلسكوبُ
.ب.   الميكروسكوبُ
. ج.   العدسةُ المكبرةُ
 مسابيرُ الفضاءِ.د. 

        ۸
        

 

.أ.   شهبٌ
.ب.   نيازكُ
.ج.   مذنباتٌ
.د.   كويكباتٌ
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         ۹
       

 

 الصباحُ الباكرُأ. 
 بعدَ العصرِب. 
 الظهرُج. 
 بعدَ شروقِ الشمسِ قليالًد. 

    
أنظرُ إلى الشكلِ التالي، ثمَّ أجيبُ عنِ السؤالينِ ١٠ و ١١.

        ۱۰
       ۱۱

  


١٩٧٧١٠٦
٢٩٦٨١٠٩
٣٩٥٩٩٣
٩٦-٤١٠٨١٠٩٧
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بِّرَ  عَ دْ موقعَ القمرِ في الشــكلِ المجاورِ ليُ دِّ ۱    حَ
سوفِ القمر: عن خُ

ا برر ذلك. ه للقمرِ دائمً ۲  نر الوجهَ نفسَ
..................................................................

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

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

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

۳    خــاللَ فترةِ النَّهارِ نســتطيعُ تقديــرَ الوقتِ 
يُمكنُ  ح كيفَ  ، وضِّ الشــمسِ باالعتمادِ على 

ذلك.
..................................................................

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

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

 ، رِ القمرِ طْ عــفَ قُ ــرُ أورانُس ١٦ ضِ طْ ٤   يبلغُ قُ
غُ  ، فكم يبلُ ــرِ األرضِ طْ 1  قُ

4 طرُ القمرِ ويبلغُ قُ
؟  رِ األرضِ طْ رُ أورانُس مقارنةً بقُ طْ قُ

فين أ.  عْ ضِ
افٍب.  ثَالثةُ أضعَ
افٍ ج.  أَربعةُ أَضعَ
افٍد.  ةُ أَضعَ تَّ سِ

وضحٌ في  ٥  أنت تعيشُ في الســعوديةِ كما هو مُ
عبِّرُ عن الشكلِ أَدنَاه؟  الصورةِ، أيُّ الخياراتِ تُ

، والفصلِ شتاءًأ.  تُشيرُ الصورةُ إلى الوقتِ ليالً
ا والفصلِ شتاءًب.  تُشيرُ الصورةُ إلى الوقتِ نهارً
اج.  ا والفصلِ صيفً تشيرُ الصورةُ إلى الوقتِ نهارً
اد.  ، والفصلِ صيفً تشيرُ الصورةُ إلى الوقتِ ليالً

صولِ األربعــةِ، أيُّ  ٦  تشــير الصــورةُ إلــى الفُ
األشكالِ يشــيرُ إلى أنَّ الفصلَ صيفٌ والوقتَ 

ةِ السعوديَّةِ؟  نهارٌ لسكانِ المملكةِ العربيَّ
١ .A
٢ .B
٣ .C
٤ .D

األرضالشمس

A

B

D

C
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متنوعــةً  أدواتٍ  التاليــةُ  العبــاراتُ  ــفُ  ۷     تَصِ
مسي: يستخدمها العلماءُ في دراسةِ النِّظامِ الشَّ

ربةٌ  ريبة/ عَ بْــدو قَ يدةَ تَ يجعــلُ األجســامَ البَعِ
مُ في مساعدةِ  دٌ / يُستخدَ ةٌ ليس فيها أَحَ ائيَّ فَضَ
ــراءِ تجاربِهم وإِطالقِ  ادِ الفضــاءِ على إِجْ وَّ رُ

 . ناعيةِ طِ مارِ االصْ األقْ

بِّرُ عن  عَ ما الترتيبُ الصحيحُ للمصطلحــاتِ التي تُ
ابقةِ؟ الجملِ السَّ

وكأ.  كُّ /مسبارُ الفضاءِ/ مَ تِلسكوبُ

وكُب.  كُّ /مَ / تِلسكوبُ مسبارُ

/ تِلسكوبُج.  / مِسبارُ وكُ كُّ مَ

/مِسبارُ الفضاءِد.  وكُ كُّ / مَ تِلسكوبُ

 ، لَ ........ ٢٤ ساعةً ۸  يستغرقُ دورانُ األرضِ حوْ
ا. ........٣٦٥٫٢٥ يومً بينما يستغرقُ دورانُها حولَ

كلِ  لُ العبارةَ الســابقةَ بالشَّ أيُّ الخياراتِ التاليةِ يُكمِ
؟ حيحِ الصَّ

مسِأ.  ها، الشَّ ورِ مِحْ

مرِب.  ها ، القَ ورِ مِحْ

هاج.  ورِ مسِ ، مِحْ الشَّ

هاد.  ورِ مرِ ، مِحْ القَ

حيحَ  ۹  أيُّ األجــزاءِ التاليةِ يوضــحُ الموقعَ الصَّ
؟ مسِ سوفِ الشَّ ندَ كُ مرِ عِ للقَ

B   A
D   C

A B C D

بار/ كرةٌ  خورِ والجليدِ والغُ تَلٌ كبيرةٌ من الصُّ كُ ۱۰  
اخنةِ ينبعثُ منها الضوءُ والحرارةُ / من الغازاتِ السَّ

 . مسِ جسمٌ كرويٌّ تابعٌ للشَّ

عبِّرُ عن  صطلحــاتِ الَّتي تُ حيحُ للمُ ما الترتيبُ الصَّ
ابقةِ؟ لِ السَّ مَ الجُ

بُأ.  وكَ / الكَ مُ /النَّجْ نَّبُ ذَ المُ
نَّبُب.  ذَ بُ / المُ وكَ مُ / الكَ النَّجْ
نَّبُج.  ذَ مُ / المُ بُ / النَّجْ وكَ الكَ
مُ د.  بُ / النَّجْ وكَ نَّبُ / الكَ ذَ المُ
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١٢٢  

جهازُ المناعةِ                         

بةِ  يحمي هذا الجهازُ الجســمَ منَ الجراثيمِ المسبّ
. وفي معظمِ األحيانِ يســتطيعُ جهازُ  لألمــراضِ
. ويعدُّ  المناعةِ منعَ دخولِ الجراثيمِ إلى الجســمِ
عابُ أجزاءً منْ جهازِ  المناعةِ. موعُ واللّ الجلدُ والدّ
ها إلى الجســمِ تقومُ  ما تجدُ الجراثيمُ طريقَ وعندَ
ي لها، والقضاءِ عليها  مِ البيضاءِ بالتّصدِّ خاليا الدّ
مِ البيضاءُ  . وخاليا الــدّ قبلَ أنْ تســبِّبَ المرضَ
مويّةِ  ، وتنتقلُ خاللَ األوعيــةِ الدّ مِ جزءٌ منَ الــدَّ
مفاويّةُ تنقلُ ســائالً  مفاويّــةِ. واألوعيــةُ اللّ واللّ
. العديدُ منْ خاليا  مِ ى اللّمفَ بدالً منَ الدّ يســمَّ
 ، مفاويّةِ نُ وتعيشُ في العقدِ اللّ مِ البيضاءِ تتكوَّ الدّ

. ةِ بالجسمِ ارّ صُ منَ الموادِّ الضّ وفيها يتمُّ التّخلُّ
مِ البيضاءُ قتلَ الجراثيمِ  وإذا لمْ تستطعْ خاليا الدّ

 . فإن الجراثيمَ تتكاثَرُ وتسبِّبُ المرضَ
وحتّى في حالةِ المرضِ يســتمرُّ جهــازُ المناعةِ 
 ، داخلَ الجســمِ في العملِ على قتــلِ الجراثيمِ
، ويعودَ  ــصِ منها حتّــى يزولَ المــرضُ والتّخلُّ

ةٍ جيّدةٍ.  الجسمُ بصحّ
← Éªc oAÉ°†«H mΩO oás«∏N

. pô¡éªdG nâëJ hóÑJ

  

lá«Øª`d ló≤Y

o∫Éë£dG

 lá«YhCG
lá«Øª`d
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المخلوقات التي تصيب جسم اإلنسان                       
ئيســةِ  الفيروســاتُ منَ أنواعِ الجراثيمِ الرّ
. ومع أنّ الفيروساتِ  التي تسبِّبُ األمراضِ
ها إال بمجهرٍ  ا ال يمكــنُ رؤيتُ صغيــرةٌ جدًّ
، إال أنّها  ى المجهرَ اإللكترونيَّ خاصٍّ يسمَّ
ِ واألنفلونزا.  شحُ ا، منها الرّ تســبّبُ أمراضً
داخلَ خاليا  الفيروســاتِ  وعندَ دخــولِ 
اقةَ  ، وتستمدُّ الطّ ، تبدأُ في التّكاثرِ الجســمِ
ا وموادَّ  والغذاءَ منَ الخاليا، وتنتجُ ســمومً
، وارتفاعَ درجةِ الحرارةِ. ةً تسبّبُ األلمَ ضارّ

ئيسُ اآلخرُ للجراثيمِ المســبّبةِ  ا النّــوعُ الرّ  أمّ
لألمراضِ فهوَ البكتيريا. والبكتيريا مخلوقاتٌ 
ها مــنْ خليّــةٍ واحدةٍ،  نُ أجســامُ حيّــةٌ تتكوَّ
رَ خــارجَ الخاليا  وتســتطيعُ العيــشَ والتّكاثُ

الحيّةِ.
ا  أمراضً تســبّبُ  البكتيريــا  أنــواعِ  بعضُ 
ــا أخر منَ  ، في حينِ أنَّ أنواعً للجســمِ
ها يساعدُ  ؛ وبعضُ البكتيريا مفيدةٌ للجســمِ

. عامِ على هضمِ الطّ

↑. pô¡éªdÉH oógÉ°ûj Éªc pí°T qôdG o¢Shô«a

↑ ( p¿ƒdƒ≤dG Éjô«àµH) …’ƒc .CG Éjô«àµH

. pô¡éªdÉH oógÉ°ûJ Éªc

المخلوقات التي تصيب جسم اإلنسان                       
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← ، أتنــاولُ التّطعيماتِ الالزمةَ
عندَ  بيبِ  الطّ تعليماتِ  وأتّبعُ 
ا  تناولِ األدويةِ، وأعملُ فحصً

ا. شامالً لجسمي سنويًّ

←. يَّ المتوازنَ حّ أتناولُ الغذاءَ الصّ

أوانِي ← فــي  اآلخرينَ  أشــاركُ  ال 

، وأغسلُ يديَّ  عامِ ــربِ أوِ الطّ الشُّ

. هُ عامِ وبعدَ ا قبلَ تناولِ الطّ جيّدً

أمــارسُ األنشــطةَ واأللعابَ ←
ياضيّةَ ألحافظَ على لياقتي. الرّ

 

؛ فنحنُ ← احةِ ا منَ الرّ آخذُ قسطً
بحاجةٍ إلى النّومِ حوالَيْ ١٠

ساعاتٍ يوميًّا.

ولكيْ أحميَ جسمي منْ خطرِ الجراثيمِ المسبّبةِ 
، أتّبعُ ما يلي: لألمراضِ



١٢٥ 

ةُ حّ الغذاءُ والصّ
، وهيَ  هُ عامِ الّذي أتناولُ توجدُ الموادُّ الغذائيّةُ في الطّ

اقةِ، والمحافظةِ عليهِ  هِ بالطّ ، وتزويدِ ضروريّةٌ لنموِّ الجسمِ
ةِ أنواع رئيسةٍ، هي:  ا. يصنَّفُ الغذاءُ إلى ستّ سليمً

 ، ، واألمالحُ المعدنيّةُ ، والفيتاميناتُ الكربوهيدراتُ
 . هونُ ، والدّ ، والماءُ والبروتيناتُ

الكربوهيدراتُ
 . ريّاتُ نوعانِ منَ الكربوهيدراتِ كّ . النّشويّاتُ والسّ زمةِ للجسمِ اقةِ الالّ ئيسُ للطّ هيَ المصدرُ الرّ
ةً  اقةِ مدّ توجدُ النّشــويّاتُ في أطعمةٍ عديــدةٍ، منها الخبزُ واألرزُّ والبطاطا، وتمدّ الجســمَ بالطّ

ها بسرعةٍ.  اقةِ الّتي يستهلكُ ريّاتِ الّتي تمدّ الجسمَ بالطّ كّ ، بينَما تحتوي الفواكهُ على السّ طويلةً

الفيتاميناتُ
، وبناءِ خاليا جديدةٍ. ويبيّنُ الجدولُ  ةِ الجسمِ تساعدُ الفيتاميناتُ على المحافظةِ على صحّ

ها. ها وفوائدِ ، وبعضَ مصادرِ التّالي بعضَ الفيتاميناتِ

الكربوهيدراتُ

هُالفيتامينُ هُمصادرُ فوائدُ

فيتامينُ أ
، والخضراواتُ زرُ ، والجَ ، والفواكهُ الحليبُ

. ونِ األخضرِ  ذاتُ اللّ
، ، واألسنانِ المحافظةُ على سالمةِ العينينِ

. عرِ ، والشّ ، والجلدِ ثةِ واللّ

فيتامينُ جـ
ماطمُ ، والطّ ، والفراولةُ الحمضيّاتُ

، والخاليا،  المحافظةُ على سالمةِ القلبِ
. والعضالتِ

.فيتامينُ د ، والبيضُ ، واألسماكُ .الحليبُ ةِ األسنانِ والعظامِ .المحافظةُ على صحّ ةِ األسنانِ والعظامِ .المحافظةُ على صحّ ةِ األسنانِ والعظامِ المحافظةُ على صحّ

، وبناءِ خاليا جديدةٍ. ويبيّنُ الجدولُ  ةِ الجسمِ تساعدُ الفيتاميناتُ على المحافظةِ على صحّ

هُ فوائدُ

، ، واألسنانِ المحافظةُ على سالمةِ العينينِ

الفيتامينُ

  
ةُ حّ الغذاءُ والصّ

  



١٢٦  

هونُ الدّ
 ، هونُ الجسمَ على االستفادةِ منَ الغذاءِ وتخزينِ الفيتاميناتِ تساعدُ الدّ
. توجدُ  ، كما تساعدُ الخاليا على العملِ بشكلٍ صحيحٍ فءَ هُ الدّ وتمنحُ

بدُ ،  هونُ في أطعمةٍ عديدةٍ، منها اللّحومُ والبيضُ والحليبُ والزّ الدّ
. يوتِ ، والكثيرُ منَ الزّ راتُ والمكسّ

. يّةً ها مشاكلَ صحّ ، بينَما تسبّبُ زيادتُ هونِ مفيدةٌ للجسمِ بعضُ أنواعِ الدّ

الماءُ
 ، صِ منَ الفضالتِ . ويساعدُ الماءُ الجسمَ على التّخلُّ لُ الماءُ حواليْ ثلثيْ جسمِ اإلنسانِ يشكّ

. ، كما يحافظُ على درجةِ حرارةِ الجسمِ ثابتةً وحمايةِ المفاصلِ

األمالحُ المعدنيّةُ 

م الجديدةِ. وتساعدُ العضالتِ والجهازَ  تساعدُ األمالحُ المعدنيّةُ على تكوينِ العظامِ وخاليا الدَّ
. ويبيّنُ الجــدولُ التَّالي بعضَ األمــالحِ المعدنيّةِ وبعضَ  العصبيَّ على العملِ بشــكل ســليمٍ

ها. ها وفوائدِ مصادرِ

اسمُ الملحِ المعدنيّ

الكالسيومُ 

الحديدُ

( نكُ الخارصينُ (الزّ

، والخضراواتُ  ، واألجبانُ الحليبُ
. ونِ األخضرِ ذاتُ اللّ

 ، ، واألسماكُ ، والفاصولياءُ اللّحومُ
. والحبوبُ

. ، والبيضُ ، واألسماكُ اللّحومُ

يٍة. بناءُ أسنانٍ وعظامٍ قوّ

مِ الحمراءِ على القيامِ  مساعدةُ كريّاتِ الدّ
بوظيفتِها.

. ، والتئامِ الجروحِ مساعدةُ الجسمِ على النّموِّ

هُ هُمصادرُ فوائدُ

الحديدُ

( نكُ الخارصينُ (الزّ

هونُ الدّ
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تي؟ يّةُ الغذاءِ المتوازنِ لصحّ ما أهمّ
هِ  ةِ جسمي ونموِّ ةِ المناسبةِ منَ األطعمةِ كلَّ يومٍ يساعدُ على الحفاظِ على صحّ يّ  إنَّ تناولَ الكمّ

ي  ما تحتوِ ى الغذاءُ عندئذٍ غذاءً متوازنًا. وتكونُ الوجبةُ متوازنةً عندَ . ويسمَّ ليمِ كلِ السّ بالشّ
يّاتٍ مناسبةٍ. علَى جميعِ أنواعِ الغذاءِ التي يحتاجُ إليها الجسمُ وبكمّ

البروتيناتُ
 . تدخلُ البروتيناتُ في تركيبِ كلِّ الخاليا الحيّةِ، وتســاعدُ على نموِّ العظامِ والعضالتِ

. كما أنّها تساعدُ جهازَ المناعةِ على مقاومةِ األمراضِ
 . راتِ ، والمكسّ ، واألسماكِ ، واللّحومِ  وتوجدُ البروتيناتُ في الحليبِ ومنتجاتِهِ، والبيضِ

البروتيناتُ
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 m√É``«eh má``HòY m√É``«e ≈``dEG oº``°ù≤æJ p¢``VQC’G n√É``«e s¿CG É``æd

 n√É``«ªdG s¿CG oø`` u«ÑJ É``¡sfEÉa , n∂``dP ≈``dEG pá``aÉ°VE’ÉH . má``ëdÉe

 

lídÉe lAÉe

lQÉëHläÉ£«filQÉ¡fCG

läGÒëH

p¢VQC’G ≈∏Y oAÉŸG

lÜòY lAÉe

oäÉjó«∏÷G

 oá£jôîdG oøu«ÑJ Éªc .nQOÉ°üe oáKÓK É¡d oóLƒj náHò©dG

 ,í``dÉªdG pAÉ``ªdGh pô``¡sædG p√É``«e nø``«H má``bÓY pOƒ``Lh nΩó``Y

. pQÉ¡fC’G »a …ôéj ’ nídÉªdG nAÉªdG s¿CÉH Éfô ucòj Gògh

     

 , pΩƒ``∏©dG »``a ¬`` o°SQOCG …ò``dG ṕ ƒ``°Vƒª∏d ká``£jôN oπ``ªYCG

 sºK . mπªL hCG nô«HÉ©J hCG mäÉ``ª∏c ≈∏Y n…ƒ``àëJ r¿CG oø``µªj

 pQÉµaC’G o§``HQh É¡ oª¡a oø``µªj oå«ëH ná``£jôîdG oº`` u¶fCG

.É k©e É¡«a pIOQGƒdG
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lá s«M läÉbƒ∏flmás«M oÒZ oAÉ«°TCG

lIôé°TlôéM

lÜÉéæ°SlIô«¨°U lácôH

lQƒØ°üYláª«Z       

 É keóîà°ùe , o√ÉfOCG pøs«ÑªdÉc k’hóL tóYCGh . máØ∏àîe nQOÉ°üe røe u»°ùª s°ûdG pΩÉ¶uædG pÖcGƒc røY päÉeƒ∏©ªdG n¢†©H o™ªLCG

. pIóªYCÓd iôNCG nøjhÉæY

   
 »``a päÉ``eƒ∏©ªdG pπ«é``°ùJ »``a oá`` s«fÉ«ÑdG o∫hGó``édG oó``«ØJ

 »``a  . pÇQÉ``≤dG  ≈``dEG  É``¡ pdÉ°üjEGh  pá``HôésàdÉH  pΩÉ``«≤dG  pAÉ``æKCG

. láë°VGh m¿É©e pOƒª©dG hCG ∞°ü∏d o¿ƒµj , u»fÉ«ÑdG p∫hóédG

 o∫hC’G  , p¿GOƒ````ªY  pQhÉ````éªdG  u»`````fÉ«ÑdG  p∫hó``édG  »``a

 . pá q«ëdG pô«Z AÉ«°TCÓd »fÉãdGh , pás«ëdG päÉ``bƒ``∏îª∏d

       

 mÖdÉW uπµd nπ s°†ØªdG n¿Gƒ«ëdG o±ôYC’ ,» uØ°üd káfÉÑà°SG oCÓeCG

 , päÉeƒ∏©ªdG p¢Vô©d Év«fÉ«H k’hóL oô u°†MCG sºK , u∞ s°üdG »a

. mIóªYCGh m±ƒØ°U »a »JÉeƒ∏©e nô¡¶J r¿CG oô scòJCGh

  
 , päÉeƒ∏©ªdG  hCG  päÉfÉ«ÑdG  pº«¶æJ  »a  o∫hGóédG  oó«ØJ

 É¡oæjhÉæY  »æ tdóJ  m±ƒØ°Uh  mIóªYCG  ≈∏Y  …ƒàëJ  »gh

 pÖcGƒc  nQÉ£bCG  o√ÉfOCG  o∫hóédG  oøu«Ñj  .É¡JÉjƒàëe  ≈∏Y

 n∫GƒWCGh  , p¢ùª s°ûdG  pøY  Ég nó©oHh  pás«°ùª s°ûdG  páYƒªéªdG

 pÖcGƒµdG t…CÉa . u»°VQC’G pΩƒ«dÉH káfQÉ≤e É¡ pæ«æ°Sh É¡ peÉjCG

 oôÑcCG  pÖcGƒµdG  t…CGh  ? oó©HCG  É¡ tjCGh  , p¢ùª s°ûdG  ≈dEG  oÜôbCG

? oô¨°UCG É¡ tjCGh ,G kô£b


     


   
   

    
  


OQÉ£Y0^3874878É keƒj 59É keƒj 880

Iôg tõdG0^72312104É keƒj 243 É keƒj 224^70

¢VQC’G112756(Ωƒj1) áYÉ°S 24É keƒj 3651

ïj uôªdG1^5246794áYÉ°S 24^5É keƒj 6872

…ôà°ûªdG5^203142769áYÉ°S 9^9áæ°S 11^963

πMR9^529120660áYÉ°S 10^2áæ°S 29^562

¢SƒfGQhCG19^19151118áYÉ°S 17áæ°S 8427

¿ƒàÑf30^06149526áYÉ°S 16áæ°S 164^813
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. pΩƒ°S tô∏d ḿ GƒfCG oI sóY n∑Éægh , o•ÉªfC’Gh oäÉaÓàN’G oô¡¶J oå«M , päÉfÉ«ÑdG pº«¶æJ ≈∏Y oΩƒ°S tôdG oóYÉ°ùJ

 ,…ó∏H »a kIOhôH oôãcCG  rhCG  kIQGôM tó°TCG  pQƒ¡°ûdG  t…CG  n±ôYCG  r¿CG  oäOQCG  GPEÉa . päÉfÉ«ÑdG  pQÉ¡XE’ oΩƒ°S tôdG  p√òg oΩóîà°ùJ

 É keóîà°ùe , x»fÉ«H mº°SQ »a pIQGôëdG päÉLQO oº u¶fCGh , pás«eƒ«dG pIójôédG øe pIQGôëdG p∫ só©e ≈∏Y mô¡°T uπc »a oπ°üMCG

.É¡ pàfQÉ≤e pπ«¡°ùàd ná∏«£à°ùªdG nIóªYC’G

oô¡ s°ûdGr ¢S IQGôëdG áLQO

ôjÉæj6

ôjGôÑa8

¢SQÉe10

πjôHCG13

ƒjÉe16

ƒ«fƒj19

ƒ«dƒj22

¢ù£°ùZCG20

ôÑªàÑ°S19

ôHƒàcCG14

ôÑªaƒf9

ôÑª°ùjO7













       


   

     

 n±ôYC’  u»≤aCG  mπµ°ûH  o™sÑàJCGh  pOƒª©dG  ≈∏YCG  »©Ñ°UEG  o™°VCG  .πjôHCG  ô¡°T  pOƒªY ≈dEG  oô¶fCG    n±ôYC’  u»≤aCG  mπµ°ûH  o™sÑàJCGh  pOƒª©dG  ≈∏YCG  »©Ñ°UEG  o™°VCG  .πjôHCG  ô¡°T  pOƒªY ≈dEG  oô¶fCG   

. pô¡ s°ûdG n∂dP »a pIQGôëdG páLQO n§ u°Sƒàe

 páLQO  o§ u°Sƒàe  …òdG  nô¡ s°ûdG  oOƒª©dG  Gòg  oπuãªj  . pº°S sôdG  »a  mOƒªY  p∫ƒWCG  røY  oåëHCG    páLQO  o§ u°Sƒàe  …òdG  nô¡ s°ûdG  oOƒª©dG  Gòg  oπuãªj  . pº°S sôdG  »a  mOƒªY  p∫ƒWCG  røY  oåëHCG   

?¬ pJQGôM páLQO o§ u°Sƒàe Éeh ? oô¡ s°ûdG Gòg Éªa ,≈∏YCG p¬JQGôM

 páæ s°ùdG »a mô¡°T p∫ shCG røe pIQGôëdG päÉLQO ≈∏Y o¬¶M’CG …òdG o§ªsædG Ée . nº°S sôdG oπ seCÉJCG   páæ s°ùdG »a mô¡°T p∫ shCG røe pIQGôëdG päÉLQO ≈∏Y o¬¶M’CG …òdG o§ªsædG Ée . nº°S sôdG oπ seCÉJCG  

?É¡«a mô¡°T pôNBG ≈qàM
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 n±ôYCG  r¿CG  oäOQCG  ƒd  GPÉe  . päÉeƒ∏©ªdG  p¢Vô©d  pRƒe tôdG  phCG  pQƒ q°üdÉH  t»fÉ«ÑdG  oº°S sôdG  Ωóîà°ùj

: n»dÉàdG n∫hóédG oCGôbCG ? mOGôaCG pásà°S røe máf sƒµe mIô°SCG pπÑb røe pAÉª∏d u»eƒ«dG pΩGóîà°S’G n∫ só©e

     

päGÎq∏dÉH pAÉª∏d t»eƒ«dG oΩGóîà°S’G

oÜô t°ûdG10

u¢T tódÉH o∫É°ùàZ’G100

oΩÉªëà°S’G120

p¿Éæ°SC’G oπ°ùZ40

p¿ƒë t°üdG oπ°ùZ80

…ójC’G oπ°ùZ30

p¢ùHÓªdG oπ°ùZ160

p¢VÉMôªdG pAÉe oΩGóîà°SG50

 nôàd 20 oπuãªJ mƒdO tπc , o√ÉfOCG pº°S sôdG »a . x»£«£îJ mº°SQ »a päÉeƒ∏©ªdG p√òg oº«¶æJ oøµªj

. mAÉe päGôàd 10 »æ©J mƒdO n∞°üf s¿CG , r…CG , mAÉe

? pAÉª∏d É kcÓ¡à°SG oôãcCG pá«dÉàdG pá£°ûfC’G t…CG ? pAÉª∏d É kcÓ¡à°SG oôãcCG pá«dÉàdG pá£°ûfC’G t…CG 

? pAÉª∏d É kcÓ¡à°SG tπbCG pá«dÉàdG pá£°ûfC’G t…CG ? pAÉª∏d É kcÓ¡à°SG tπbCG pá«dÉàdG pá£°ûfC’G t…CG 

   

 
  


 
  
   

 
    

. pAÉªdG nøe G kôàd 20 o∫OÉ©j
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 pás«LQÉîdG pIQGôëdG páLQO p¢SÉ«≤H oâªb rƒd GPÉe . pøe sõdG nôÑY päÉeƒ∏©ªdG nô t«¨J t» q£îdG t»fÉ«ÑdG oº°S sôdG oøu«Ñj

?É kMÉÑ°U pá°SOÉ q°ùdG røe kAGóàHG máYÉ°S sπc

oáYÉ q°ùdG( r ¢S ) pIQGô◊G oáLQO

É kMÉÑ°U 6:0010

É kMÉÑ°U 7:0012

É kMÉÑ°U 8:0014

É kMÉÑ°U 9:0016

É kMÉÑ°U 10:0018

É kMÉÑ°U 11:0020

             
.É¡æe vÓc o¿ƒæYCGh ( q»≤aC’Gh q…Oƒª©dG ) u»fÉ«ÑdG pº°S sôdG pQhÉëªd ÉkÑ°SÉæe É k°SÉ«≤e oO uóMCG  

. máYÉ°S sπc ná°ù«≤ªdG pIQGôëdG náLQO oπuãªJ pº°S sôdG ≈∏Y ká£≤f oº°SQCG  . máYÉ°S sπc ná°ù«≤ªdG pIQGôëdG náLQO oπuãªJ pº°S sôdG ≈∏Y ká£≤f oº°SQCG  

. mº«≤à°ùe x§îH É k©e n•É≤uædG oπ°UCG 

? pøe sõdGh pIQGôëdG páLQO nø«H oábÓ©dG Ée 

 



. pôª≤dG pπµ°T »a t…ôgÉ s¶dG oô t«¨sàdG : pôª≤dG oQGƒWCG

.¿É n°ùfpE’G ≈dEG á« nëdG äÉ nbƒo∏î nªdG É n¡o∏ o≤ænJ »pàdG ¢VG nôeC’G » pg : oájó© oªdG o¢VGôeC’G

 AÉnæ pHh º°ù pédG ƒ oªæ pd áj pQh oô n°Vh á« nëdG ÉnjÓ nîdG π oc Ö« pcônJ » pa π oNónJ á« pFG nò pZ OGƒ ne : oäÉæ«JhôoÑdG

.¢VG nôeC’G áehÉ n≤ oe ≈∏ nY á nYÉæ nªdG RÉ n¡ pL ó pYÉ n°ùoJ É¡fCG É nª nc .ΩÉ n¶ p©dGh äÓ n°†n©dG

.¿É°ùf’G ≈dEG  »M ¥ƒ∏îe øe oπ≤àæJ ’ »àsdG o¢VGôeC’G : pájó© oªdG oô«Z o¢VGôeC’G

 s» pJGnP  oô r« nZ ƒg Ée É¡æeh pánj pò r̈ sàdG  s» pJGnP   ƒg Ée É¡æe pás«p∏ nîdG  oI nó r« pMnh  lás« nM läÉnæ pFÉ nc  :Énjô«àµÑdG

. pInO sô né oªdG pør« n©dÉ pH i nôoJ n’nh pô n¡ ré pªdÉ pH i nôoJ oh pánj pò r̈ sàdG

. pá«aƒédG p√É«ªdG ≈dEG oπ°üJ p¢VQC’G pøWÉH »a lIôØM : oôÄÑdG
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. páÑjô¨dG uOGƒªdG só p°V mI só°ûH páYÉæªdG pRÉ¡L oπYÉØJ : oás«°SÉ°ùëdG

. mkáÑjôb hóÑJ nIó«©ÑdG nΩÉ```°ùLC’G oπ```©éJ oIGOCG  :( oÜGô r≤ pªdG) Üƒµ°ù∏àdG

. oAÉªdG p¬«a o™ sªéàj w»YÉæ£°UG hCG w»©«ÑW l¿Éµe  : o¿G sõ nîdG

. p¢VQC’G  uπX »a p¬Yƒbh káé«àf pôª≤dG pAƒ°V oÖéM : pôª≤dG o±ƒ°ùN

 AG nò p̈ dG ø pe IOÉ nØ pà°S’G ≈∏ nY √ oó pYÉ n°ùoJh ábÉ s£dGh pA±ódÉ pH nº°ù pédG ó oªnJ á« pFG nò pZ OGƒ ne : o¿ƒg tódG

.í« pë n°U mπµ°û pH pπªn©dG ≈∏ nY ÉnjÓ nîdG ó pYÉ n°ùoJ  É nª nc äÉnæ« peÉnà« pØdG øj põînJh

 pº«KGôédGh p¢VGôeC’G  páHQÉëeh pº°ùédG  pájÉªM røY ládhDƒ°ùe ÉnjÓN : oAÉ°†«ÑdG  pΩ sódG  ÉnjÓN

.Énæ peÉ°ùLCG nπNGO

. p¢VGôeC’G só p°V pás«©«Ñ s£dG páYÉnæªdG pøj pƒµnà pd i nôNlC’G oá n≤j pô s£dG : oº« p©£vàdG
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.Ék«°ùØfh Év«∏≤Yh É vjó°ùL páeÓ s°ùdG p∫ÉªàcG oádÉM n»g : oá së u°üdG

 o≥ u≤ëoJh  , páë s°üdG  pø«°ùëJ  ≈dEG  o±ó¡J  páª¶àæ oªdG  päÉcôëdG  øe  láYƒªée  n»g : oá°VÉj uôdG

. ná«∏°ùàdGh ná©àªdG

.kIóMGh káæ°S o¥ô¨à°ùJh , p¢ùª°ûdG n∫ƒ`M m≥∏`¨e mQÉ`°ùe »`a p¢VQC’G oá`cô`M : pá`jƒæ°ùdG p¢VQC’G oIQhO

.G kóMGh É keƒj o¥ô¨à°ùJh ,ÉgQƒëe n∫ƒM p¢VQC’G oácôM : oá«eƒ«dG p¢VQC’G oIQhO

 É k©e’ É v£N ÉgnAGQh kácQÉJ o¥ôàëJh p¢VQCÓd s…RÉ¨dG n±Ó¨dG oπNóJ lájôî°U lá©£b: oÜÉ¡ qp°ûdG

. pAÉª°ùdG »a

. pá«YGQ uõdG páHôtàdG ≈dEG pAÉªdG pπ«°UƒJ oá«∏ªY :… uôdG

. m¢†©ÑH É¡ o°†©H m≥°UÓàe más«Hƒ°SQ mäÉ≤ÑW hCG  m™£b røe o¿ sƒµàj lôî°U : t»Hƒ°S tôdG oôî s°üdG
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pº«∏ s°ùdG u»ëdG p¥ƒ∏îªdG ≈dEG pÜÉ°ü oªdG u»ëdG p¥ƒ∏îªdG nøe p¢VôªdG o∫É≤àfG :ihó©dG

. p¢VGôeC’G päÉÑÑ°ùªd …ó°üsàdG ≈∏Y pº°ùédG oIQób : oáYÉæªdG

 •É n°ShnC’G » pa Énjô« pàµ pÑdG ø pe G kQÉ n°û pàfG πbnCG ø pµndh QÉ°û pàf’G á© p°SG nh áqn« nM äÉ nbƒo∏î ne : oäÉsjô£ØdG

.QÉ n°V ƒ og É ne É n¡æenh ™ paÉnf ƒ og É ne É n¡æeh áØp∏nàî oªdG

 i nôoJ  p∫É nµ r°TnC’G  nø pe  oó rj pó n©dG  É n¡nd nh  n¢VG nô renC’G  oÖuÑ n°ùoJ  más« nM  oô r« nZ  más« nM  lΩÉ n°ù rLnCG : oäÉ°Shô«ØdG

. pInO sô né oªdG pør« n©dÉ pH i nôoJ n’nh pô n¡ ré nªdÉ pH

 máë°üH  p¬ª°ùL  ≈∏Y  pá¶aÉëªdG  ≈∏Y  n¿É°ùfpE’G  oóYÉ°ùJh  oó«ØoJ  läÉs« ncƒ∏°S  : oás«ë u°üdG  oäGOÉ©dG

. p¢VGôeC’G øY G kó«©H máª«∏°S

. pIQGôëdGh p§¨ s°†dG pπ©ØH pQƒî t°üdG nøe iôNCG ḿ GƒfCG røe n¿ sƒµàj lôî°U : o∫ uƒëàªdG oôî s°üd

. oIô¡°üæªdG  oQƒî t°üdG  oOôÑJ  Ée nóæY  o¿ sƒµàj  lôî°U  : t…QÉædG  oôî s°üdG

 mIójóL ÉnjÓN pAÉæHh pº°ùédG pá së°U ≈∏Y pá¶aÉëªdG ≈∏Y oóYÉ°ùJ lá«FGòZ wOGƒe : oäÉæ«eÉà«ØdG

.ê ø«eÉà«a É p¡æeh
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.ác nô nërdG nh pπªn©∏d á ne pRÓdG ábÉ n£dÉ pH º r°ù pédG ó oªnJ á« pFG nò pZ OG nƒ ne :äGnQó« ngƒoH rô nµ rdG

. É¡«∏Y p¬u∏¶H »≤∏jh , p¢VQC’Gh p¢ùª s°ûdG nø«H oôª≤dG o™≤j ÉeóæY : p¢ùª s°ûdG o±ƒ°ùc

. p¢ùª s°û∏d lá©HÉJ lá sjhôc lΩÉ°ùLCG : oÖcGƒµdG

 ïj pô nª rdG nø«nH ΩG nõ pM » pa  É n¡ oª n¶© oe ™ n≤nj Ö pcGƒnµ rdG ø pe ôn̈ r°UnCGh I nô« pÑ nc É n¡sæ pµnd áj pô rî n°U lπnà oc :Ö pµjƒ oµdG

.… pônà°û oª rdGh

. oº°ùédG ¬ndƒM oQhój w»≤«≤M rhCG w»ªgh w§N: p¿GQhódG oQƒ``ëe

. nôNBG mº°ùL n∫ƒM ¬pàcôM pAÉæKCG »a oº°ùédG o¬ oµ∏°ùj … pòdG oQÉ°ùªdG : oQGóªdG

. p¢ùª s°ûdG n∫ƒM oQhóJ pQÉÑ¨dGh pQƒî t°üdGh pó«∏édG nøe lIô«Ñc lá∏àc : oÖsfòªdG
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 » nM  ¥ƒo∏ rî ne  ≈dEG  » nM  ¥ƒo∏ rî ne  ø pe  ¢VG nô reC’G  äÉnÑ pÑ n°ù oe  π o≤ænJ  á« nM  äÉ nbƒo∏ rî ne  :…ƒn« nM π pbÉnf

.ÜÉnH oòdGh  ¢Vƒ o©nÑdGh  Qƒo«£dGh  ¿G nôÄ pØdGh  ÜÓ pµdÉ nc  ôNBG

.oIQGôëdGh oAƒ s°†dG É¡æe oå©Ñæj páæNÉ n°ùdG päGRÉ¨dG nøe lIôc : oºésædG

. káÑ∏°U o¿ƒµJh p¢VQC’G pIô°ûb »a kIOÉY oóLƒJ , más«M oô«Z lás«©«ÑW lI sOÉe : o¿ó©ªdG

. p¿É°ùfEÓd lIó«Øe o¢üFÉ°üN É¡d lá«©«ÑW oOQGƒe : p¢VQC’G oOQGƒe

. p¢VQC’G pí£°S nâëJ pQƒî t°üdG nø«H päÉZGôØdG »a o¿hõîªdG oAÉªdG : oás«aƒédG o√É«ªdG

. u»ëdG pøFÉµdG pº°ùL ≈∏Y oôKnDƒ oJ más«©«ÑW oô«Z ládÉM : o¢VôªdG

. p¢VGôeC’G  päÉÑÑ°ùªd  …ó°üsàdG  ≈∏Y  pº°ùédG  oIQób  : oáYÉæªdG
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.É n¡ndƒM oQhóJ »àsdG pΩGôLC’G o™«ªLh o¢ùª s°ûdG : t»°ùª s°ûdG oΩÉ```¶uædG

 ÉnæeÉ°ùLnC’ pá ne pR sÓdG pô°UÉæ©dG pá nYƒªée øe o¿ sƒµàj w»FGòZ lΩÉ¶f nƒg : o¿RGƒà oªdG t» pFGò¨dG oΩÉ¶uædG

. m¿RGƒà oe mπ rµ°ûH

 óbnh ,¥ pônà rënJ r¿ nCG nπÑ nb ¢VQnC’G  pí£ n°S ≈dEG π p°ünJ Ö o¡ t°ûdG ø pe  á« pf nó r© ne hnCG áj pôî n°U ™ n£ pb :∑nõ«sædG

 .¢VQnC’G pí£ n°S ≈∏ nY G kô nØ oM ∑RÉ«ædG n¢†©nH ç pó rëoJ
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