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Il calore e la temperatura

ما هي درجة الحرارة وكيف تُقاس؟

درجة حرارة الجسم هي تقدير ملستوى حرارة ذلك الجسم.

األداة املستخدمة لقياسها تُسمى ِمقياس الحرارة.

ما الذي تقيسه درجة الحرارة حقاً؟

درجة الحرارة هي ِمقياس رسعة الحركة الُجَزيئية, تسمى التحريض الحراري.

ما هو التمدد الحراري؟

َجميع املواد, ِعند تَسخينها, يزداد حجمها, كل منها وفقاً لخصائصها. هذه الظاهرة تسمى التمدد الحراري.

ما هي الحرارة؟

الحرارة هي شكل من أشكال الطاقة, تقاس بالسعرات الحرارية أو الجول.

كيف يتم نقل الحرارة؟

تنتقل الحرارة دائاً من جسم ذي درجة حرارة عالية إىل الجسم ذي درجة الحرارة ُمنخفضة. يف األجسام الصلبة, يتم نقل 

الحرارة عن طريق التوصيل: يتم نقل الطاقة من خالل اإلصطدام الجزيئي لتلك الجزيئات القريبة من بعضها البعض. من ناحية 

أخرى, يف الغازات والسوائل, تنتقل الحرارة من خالل تدفق املادة املُسمى بالحمل الحراري.

ما هو التشعيع؟

ميكن أن تنترش الحرارة عن طريق اإلشعاع دون حركة املواد. هذه الظاهرة تسمى التشعيع.

ما هي املُوصالت والعوازل الحرارية؟

املواد القادرة عىل نقل الحرارة برسعة تسمى املوصالت. من ناحية أخرى, تلك املواد التي تكون بطيئة جداً يف نقل الحرارة هي 

إما َعواِزل أو ُموصالت سيئة.

ما هي الحرارة النوعية للامدة؟

الحرارة النوعية للامدة هي كمية الحرارة املطلوبة لجرام واحد من تلك املادة لرفع درجة حرارتها مبقدار 1 درجة مئوية.

ما هي درجة حرارة نُقطة اإلنِصهار؟

تُسمى درجة الحرارة التي تتغري فيها حالة املادة من الصلبة إىل السائلة نُقطة اإلنصهار.

ما هي نُقطة الَغلَيان؟

تُسمى درجة الحرارة التي تتغري فيها املادة بشكل ُمفاجئ من الحالة السائلة إىل الحالة الخارية أو الغازية بُنقطة الَغلَيان.

د والصقيع؟ ما هو الَتَصعُّ

د. يف الحالة املُعاكسة, تغيري الحالة من البخار إىل  يسمى تغيري الحالة مبارشة من الحالة الصلبة إىل الحالة البخارية بالَتَصعُّ

ع. الصلب, يسمى بالَتَصقُّ
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L’idrosfera

الغالف املايئ
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ما الذي يتكون منه الغالف املايئ؟

جميع األجسام املائية عل كوكب األرض هي جزء من الغالف املايئ. وهذا يشمل املحيطات واملياه القارية.

ما هي املياه القارية؟

توجد املياه القارية فقط يف داخل القارة, وليس يف املحيطات. وهي تشمل األنهار, األنهار الجليدية, املياه الجوفية والبحريات.

ما هي امللوحة؟

امللوحة هي كمية امللح الذائبة يف مياه البحر, معرباً عنها بالجرام لكل لرت.

متوسط ملوحة مياه البحر 35 جرام/لرت.

ما هي الخصائص الكيميائية والفيزيائية للامء؟

املاء مذيب قوي ويحتوي عل عدد كبري من املركبات القابلة للذوبان وخاصة املعادن. عالوة عل ذلك, فهي تخزن الحرارة 

لفرتة طويلة من الزمن, ألنها تتميز بدرجة حرارة نوعية مرتفعة.

ملاذا يطفو الجليد عل املاء؟

يصل املاء إىل أقىص كثافة له عند 4 درجات مئوية. عندما يربد إىل 0 درجة مئوية ويصبح جليداً, يكون له كثافة أقل وهذا هو 

السبب يف أن الجليد يطفو عل املاء السائل.

ما هو مبدأ األوعية الناقلة؟

ينص مبدأ األوعية املتصلة عل أن مستوى السائل يف الحاويات املتصلة هو نفسه دامئًا.

ما هي قوة التامسك؟

القوة التي توحد جزيئات املادة تسمى قوة التامسك. إنه قوي جداً يف املواد الصلبة ولكنه ضعيف جداً يف الغازات.

ما هو االلتصاق؟

القوة املؤثرة بني جزيئات السائل وجزيئات سطح التالمس.

ملاذا يرتفع املاء بسهولة أكرب يف أنبوب ضيق؟

عية. يرتفع بسهولة أكرب بسبب التَفرُّ

ملاذا ال تغرق الحرشة عندما تكون عل سطح املاء؟

ال تغرق الحرشة بسبب املقاومة التي يوفرها سطح املاء, املعروفة بإسم التوتر السطحي.

ما هي الدورة الهيدرولوجية؟ 

يدور املاء بإستمرار من البحر إىل األرض ثم إىل الغالف الجوي فيام يعرف بالدورة الهيدرولوجية, والتي تتأثر بدورها بطاقة 

الشمس وجاذبية األرض.
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Il regno delle piante

اململكة النباتية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ما هي خصائص النباتات؟

النباتات هي كائنات حقيقية النواة متعددة الخاليا. تُنتج املواد العضوية الخاصة بها وفقاً الحتياجاتها, وبالتايل تُعترََب كائنات 

ذاتية التغذية.

ما هو الفرق بني النباتات الوعائية وغري الوعائية؟

للنباتات غري الوعائية بنية بسيطة, بدون أي أعضاء متاميزة؛ وتشمل النباتات الطحلبية, مثل الطحالب. تحتوي النباتات 

الوعائية عىل أنسجة متباينة تشكل أعضاء مثل الجذور, السيقان واألوراق.

ما هي البترييدوفيت وكيف تتكاثر؟

أبسط النباتات الوعائية هي الرسخس وذيل الحصان, تسمى نباتات رسخسية. تتكاثر هذه النباتات من خالل خاليا معينة 

تسمى األبواغ.

ما هي وظيفة الجذور والسيقان يف النباتات الوعائية؟

يف النباتات الوعائية, تثبت الجذور النبات عىل األرض ومتتص املاء واألمالح املعدنية. يربط الساق الجذور باألوراق ويتم تبطينه 

بأوردة )أوعية( اإلمداد التي تنقل النسغ الخام من الجذور إىل األوراق, والنسغ املعالج من األوراق إىل أجزاء أخرى من النبات.

ما هي الثغور؟

تتكون األوراق من عدة طبقات من الخاليا. تسمى الفتحات املوجودة عىل جوانبها السفلية بالثغور وميكن أن تتفتح أو تُغلق 

للسامح للغاز بالدخول والخروج.

ما هي العمليات التي تحدث يف النباتات؟

يحدث الرتكيب الضويئ بشكل كبري يف األوراق. هنا يتحد ثاين أكسيد الكربون مع املاء لتكوين الجلوكوز. ناتج هذه العملية هو 

األكسجني. يُنِتج التنفس الطاقة, النتح يزيل املاء الزائد من خالل الثغور.

ما هي املجموعات املختلفة للنباتات ذوات البذور؟

النباتات ذوات البذور هي نباتات تتكاثر عن طريق تكوين البذور. مقسمة إىل عاريات البذور, النباتات التي تحتوي عىل بذور 

غري محاطة بالفاكهة, كاسيات البذور, وهي نباتات بها بذور يف الفاكهة.

ما الفرق بني التلقيح واإلخصاب؟

التلقيح هو نقل حبوب اللقاح )التي تحتوي عىل األمشاج الذكرية( إىل بويضة )التي تحتوي عىل األمشاج األنثوية( الزهور من 

خالل الحرشات )التلقيح الحرشي( أو الريح )التلقيح النسيجي(. يحدث اإلخصاب بعد التلقيح, يف الجزء األنثوي من الزهرة: 

تتطور البويضة امللقحة يف املبيض إىل بذرة, بينام يتحول املبيض إىل مثرة.

ماذا تحتوي البذور؟

تحتوي البذور عىل نسخة مصغرة من النبات, وهي الجنني, باإلضافة إىل العنارص الغذائية.
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Il sostegno e il movimento

الجهاز العضيل الهيكيل
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ما هي وظيفة عظام الهيكل العظمي؟

توفر العظام يف الهيكل العظمي الدعم للجسم والعضالت. تحمي العديد من األعضاء الداخلية, تُنتج خاليا الدم ومتثل مصدراً 

للمواد املفيدة للجسم.

ما الذي يتكون منه الجهاز العضيل الهيكيل؟

إىل جانب النسيج العضيل, يشكل الهيكل العظمي الجهاز العضيل الهيكيل, الذي يسمح لجسم اإلنسان بالتحرك.

ما هي األنسجة التي تتكون منها العظام؟

إثنني من األنسجة الضامة: الغرضوف والنسيج العظمي.

 تُعرف الخاليا املوجودة يف الغرضوف بالخاليا الغرضوفية, املغمورة يف الكوالجني. تسمى الخاليا التي تتكون منها األنسجة 

العظمية بالخاليا العظمية وهي مغمورة يف مادة تحتوي عىل األوسني واألمالح املعدنية. هناك نوعان من أنسجة العظام: 

النسيج العظمي املضغوط يشكل الطبقة الخارجية لجميع العظام؛ أما النسيج العظمي اإلسفنجي فيوجد داخل العظم.

ما هي أنواع العظام املختلفة؟

هناك عظام طويلة, مثل عظم الفخذ والعضد, عظام مسطحة مثل تلك املوجودة يف الجمجمة والحوض, وعظام قصرية, مثل 

عظام اليد والقدم.

ما هي املفاصل؟

ن من تحريك أجزاء مختلفة من الجسم. ميكن تصنيفها إىل ثابتة, شبه  املَفاِصل هي بُنى تُوِصل عظمة واحدة أو أكرث ومُتكِّ

متحركة ومتحركة.

ما هي أجزاء الهيكل العظمي البرشي؟

الهيكل العظمي هو هيكل متامسك عن طريق أغامد مرنة, تعرف باسم األربطة. يتكون الهيكل العظمي البرشي من ثالثة 

أجزاء: الرأس, الجذع, الذي يشمل العمود الفقري والقفص الصدري, واألطراف العلوية والسفلية.

مام تتكون العضالت؟

تتكون العضالت من أنسجة عضلية. خاليا أنسجة العضالت,  التي تسمى ألياف العضالت, متتلك بنية تشبه الطبقة وتوجد 

فيها نهايات عصبية وأوعية دموية. تتكون ألياف العضالت من اللييفات العضلية, والتي بدورها تحتوي عىل خيوط األكتني 

وامليوسني. يحدث االنقباض العضيل بفضل اللييفات العضلية.

ما هي أنواع العضالت؟

األنسجة العضلية املخططة تُشكل النسيج العضيل الهيكيل أو العضالت اإلرادية, األنسجة العضلية امللساء تشكل العضالت 

الالإرادية, األنسجة العضلية للقلب تُشكل جدران القلب. العضالت املعادية تعمل بشكل  ازدواجي, تقوم بأعامل متعارضة.
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I vulcani e i terremoti

باطن األرض والرباكني والزالزل
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ما هي الطبقات املختلفة التي تتكون منها األرض؟

تتكون األرض من القرشة, العباءة, اللب الخارجي واللب الداخيل. القرشة لها سمك غري منتظم: أرق تحت املحيطات, وأكرث 

سمكاً تحت القارات.

ما هي الرباكني؟

الرباكني هي العملية التي من خاللها ترتفع الصهارة,  املكونة من الصخور والغازات املنصهرة يف درجات حرارة عالية للغاية,  إىل 

سطح القرشة.

ماذا يحدث أثناء ثوران بركاين؟

الربكان هو صدع يف القرشة األرضية تصل من خالله الصهارة إىل السطح, املعروفة بإسم الحمم الربكانية. يف حالة إندفاع بركاين, 

تكون الصهارة سائلة وتخلق تياراً من الحمم الربكانية؛ يف الثوران املتفجر, تكون الصهارة سميكة ويتم إطالقها يف الهواء جنباً إىل 

جنب مع شظايا الغاز والصخور الصلبة.

أين تقع الرباكني النشطة الرئيسية؟

تقع معظم الرباكني النشطة عىل طول حواف املحيط الهادئ,  املعروفة بإسم حلقة النار. الرباكني النشطة الرئيسية يف إيطاليا 

هي: جبل فيزوف, جبل إتنا, جبل سرتومبويل وجبل فولكانو.

ملاذا ميكن أن تكون الرباكني خطرية؟

الخصائص التي تجعل الربكان خطرياً هي: اإلنفجارات, سقوط الرماد, تدفقات الحمم الربكانية, إنبعاثات الغاز وتيارات الحمم 

الربكانية.

ما الذي يولد الزلزال؟

الزلزال أو الحدث الزلزايل هو حركة إهتزاز األرض بسبب اإلهتزازات الباطنية الرسيعة. تنشأ من خالل اإلنفجارات املفاجئة 

للطاقة املرتاكمة يف الصخور املكسورة: يسمى الكرس بالفشل.

ما هم نقطة إنطالق الزلزال ومركز الزلزال؟

تُعرف النقطة التي تتكرس عندها طبقة األرض والتي ينشأ منها الزلزال بإسم نقطة إنطالق الزلزال. تُعرف النقطة التي تصل 

عندها املوجات الزلزالية إىل السطح, مبارشة فوق مركز القلب, بإسم مركز الزلزال.

كيف تقاس شدة الزلزال؟

مقياس مريكايل املعدل يقيس شدة الزلزال بناًء عىل تأثريات املوجة الزلزالية عىل املمتلكات واألشخاص؛ مقياس ريخرت يقيس 

حجم الزلزال, أي الطاقة املنبعثة من املوجة الزلزالية. األداة التي تأخذ هذه القياسات هي جهاز قياس الزالزل.

كيف يتم حساب املخاطر الزلزالية؟

لحساب الخطر الزلزايل, نحتاج إىل أن نأخذ يف اإلعتبار: مستوى شدة الزلزال, التعرض البرشي وهشاشة املباين.
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Gli organi di senso

األعضاء الحسية التكاثر والتنمية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

كيف تعمل حواسنا؟

تستجيب الحواس للمنبهات الخارجية )امليكانيكية, الكيميائية, الحرارية أو املضيئة( من خالل مستقبالت محددة تنقل 

املعلومات إىل الدماغ, حيث تتم معالجتها وتفسريها.

ما هي وظيفة البرص؟

يسمح لنا البرص بتلقي املنبهات املضيئة وإرسالها إىل الدماغ, الذي يبني صوراً للبيئة الخارجية. يتم تنفيذ هذه الوظيفة 

بواسطة العيون.

ما هي بنية العني؟

تتكون العني من بُّصيلة عينية, تتكون من ثالثة أغشية: الصلبة, املشيمية والشبكية. يف الجزء األمامي, الصلبة شفافة وتسمى 

القرنية. القزحية عبارة عن حلقة دائرية تنظم كمية الضوء التي تدخل العني؛ الثقب يف مركزها هو بؤبؤ العني. العدسة عبارة 

عن هيكل شفاف ميكن أن يتشوه. آلية تسمى التكيف تسمح لنا بالرتكيز عىل الصور.

ما هي بنية الشبكية؟

توجد يف شبكية العني مستقبالت عصبية: املخاريط, حساسة لأللوان, والقضبان, حساسة لشدة اإلضاءة املنخفضة. تنقل 

األعصاب الضوئية اإلشارات إىل الدماغ.

ما هو هيكل االذن؟

األذن الخارجية تجمع الصوت من البيئة. القناة السمعية عبارة عن أنبوب ينتهي عند غشاء يسمى طبلة األذن. اإلهتزازات 

الصوتية تجعل طبلة األذن تهتز وتَنتقل اإلهتزازات إىل سلسلة من العظام الصغرية: املطرقة, السندان والرِكاب؛ تتكئ هذه 

العظمية عىل غشاء, نافذة بيضاوية. تتكون األذن الداخلية من الدهليز, القوقعة وثالث قنوات نصف دائرية. متتلئ هذه 

التجاويف بسائل يسمى اللمف الباطن, والذي ينقل اإلهتزازات إىل شعر املُستقبالت الصوتية.

أين يقع مركز التوازن يف األذن؟

يوجد يف األذن أيضاً مركز توازن, وتحديداً يف القنوات نصف الدائرية. يتم تحفيز الخاليا الحسية بواسطة حىص صغرية تسمى 

حصوات األذن.

كيف يعمل حاسة التذوق؟

تسمح لنا حاسة التذوق بالتعرف عىل النكهات املختلفة. توجد مستقبالته بشكل أسايس عىل اللسان ويتم تنظيمها يف هياكل 

تسمى براعم التذوق.

كيف تعمل حاسة الشم؟

حاسة الشم تسمح لنا بالتعرف عىل الروائح املختلفة. توجد مستقبالته يف املخاط الشمي املوجود يف الجزء العلوي من تجويف 

األنف.

ما نوع املُستقبالت املسؤولة عن اللمس؟

تنجم حاسة اللمس, أو حساسية الجلد, عن أنواع عديدة من املستقبالت املوجودة يف الجلد والتي تستجيب للحرارة, للضغط 

ولألمل.
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