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 دراسة الحٌاة :- الفصل األول
 

 األحٌاء علم إلى مدخل
   :-بدراسة ٌقوم الذي العلم  هو  : Biology -األحٌاء علم   

  ٌوماًا  حٌاًا  كان ما كلو  /  اتارٌخه و الحٌاة أصل      
الحٌة       المخلوقات      وتركٌب

 .  بعض مع بعضها ٌتفاعل وكٌف بوظائفها تقوم     كٌف
  Biology=  

     
   ؟ عرف البٌئة- س 

 .معها الحً وٌتفاعل بالمخلوق تحٌط التً وغٌر الحٌة الحٌة المكونات هً     

    
 ؟ األحٌاء علماء ٌعمل ماذا س      

 . مٌدانٌة و مخبرٌة بحوث بإجراء ألسئلة إجابات عن ٌبحثون و ٌستكشفون األحٌاء علماء     - 
 

. تدفن نفسها متخفٌة فً قاع المحٌط بالرمال وتنطلق فجأة الصطٌاد فرٌستها :-    سمكة المنجم الرخامٌة 
 

 .األحٌاء  علم وظائف

. الحٌاة تنوع دراسة - 1  
 :- العالم ابن سٌنا        

        
 ما أهمٌة دراسة ابن سٌنا ؟ - س 
 

  .المخلوقات         ساعدت هذه الدراسات العلماء على معرفة خصائص وصفات بعض
 

 . األمراض فً البحث- 2  
:-  ما الدور العلمً لكل من -      س

      
ومقاومه الجسم له جمٌع ما سبق ٌوجه بحث العالم وجهته الصحٌحة  - وكٌفٌة انتشاره - وأسبابه - األسئلة حول ماهٌة المرض     

. مكن ذلك العلماء من تطوٌر لقاحات للجدري والدفتٌرٌا مثال  
 

.   وغٌرها .............ٌعملون اآلن على تطوٌر لقاحات لالٌدز والسكري وانفلونزا الطٌور 
 

  .التقنٌات تطوٌر -3    
 

 ؟ التقنٌة ما المقصود ب- س     
 .إمكاناته  وزٌادة اإلنسان، احتٌاجات لتلبٌة العلمٌة المعرفة تطبٌق   

 
:-       من أمثلتها

 خالٌاه عن الدم بالزما فصل- 2               .الهامة لشخص فقد ذراعه  االصطناعٌة تقنٌة الٌد -1

 
-  :تشارلز دروالعالم          
 .عن خالٌاه وتخزٌنها بشكل آمن ونقلها إلى أشخاص ٌحتاجونها طور طرائق لفصل بالزما الدم       

 
 

 ٌشابهها نبتة بما كل مقارنا دقٌقا، فاص و ووصفها درس النباتات    النباتات 
 (الثمار – األزهار  –األوراق  –السٌقان  -الجذور) لها الظاهرة األساسٌة الصفات أورد

 
 الحٌوانات وباقً من الطٌور مختلفة أنواعا وصف    الحٌوان 

الدور العلمً           العالم 
 األدوٌة فً المغنً) كتابه فً ٌا ًّ وعلم دقٌقا ٌارظاه ووصفها وصفا وسماها بعضها عٌنات وجمع درس النباتاتالعالم ابن البٌطار 

 . العقاقٌرفً (المفردة
 .للمرض المحدثة المٌكروبات واكتشف والحصبة للجدري وصفا كتب من أولالعالم أبوبكر الرازي 
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  ما أهمٌة دراسة تشارلز درو ؟- س      

 
 . الدم بنوك إنشاء إلى قادت      

 
 . الزراعة تحسٌن- 4     

 
 -- :للنباتات وما تتٌحه من إمكانٌة جعل النباتات  الهندسة الوراثٌة     ٌعمل العلماء على دراسة 

 
 . خصبة غٌرتنمو فً تربة - 1    
 

.  الفطرٌةواألمراض  الحشراتتقاوم  -2    
 

 .الصعبة المناخٌة تتحمل الظروف- 3    
      

. بحث علماء آخرون فً زٌادة إنتاج الغذاء استجابة للزٌادة السكانٌة    
.    دراسة حساسٌة النباتات للضوء واستجاباتها لتعرضها لمصادر ضوء مختلفة لفترات مختلفة 

.     مجال الهرمونات النباتٌة وتأثٌر الضوء مكن علماء الزراعة من زٌادة إنتاج محاصٌل فً تربة لم تكن تنمو فٌها أصال 
 
 . البٌئة حماٌة- 5      
 

 :- من االنقراض ٌعمل العلماء على النباتات والحٌواناتلحماٌة أنواع عدٌدة من       
 

. الطبٌعٌة  المحمٌات فً باالنقراض المهددة األنواع وحماٌة والحٌوانات على النباتات       تطوٌر طرائق
 

  . لتوفٌر مكان امن لمعٌشتها وتكاثرها        كما فً محمٌة العرٌن بمملكة البحرٌن
 

 1تطبٌق 
 :-أجب عما ٌلً  

  
 :أختر إجابة واحدة فقط من الخٌارات التالٌة  - س

 

 :ٌعمل علماء األحٌاء على حماٌة المخلوقات الحٌة ضمن محمٌات خاصة فهو ضمن  -1

 .المقاومة الحٌوٌة  - تحسٌن الزراعة             د- تنوع الحٌاة            ج-           بحماٌة البٌئة - أ
 

 :العالم الذي درس المٌكروبات وكتب عن الجدري والحصبة هو العالم  -2

 

 .لوٌس باستور - ابن البٌطار             د-             جأبوبكر الرازي- ابن سٌنا                ب- أ
 

 :-تحمل النباتات الظروف المناخٌة الصعبة عن طرٌق الهندسة الوراثٌة  -3

 

 .المقاومة الحٌوٌة  -              دتحسٌن الزراعة- تنوع الحٌاة            ج- حماٌة البٌئة          ب - أ
 

 .اذكر المفهوم العلمً   - س

التعرٌف المفهوم          
 الحٌة     المخلوقات وتركٌب تارٌخها و الحٌاة بدراسة أصل ٌقوم الذي العلم هو علم األحٌاء 

  
 .تطبٌق المعرفة العلمٌة لتلبٌه احتٌاجات االنسان وزٌادة إمكاناته  التقنٌة 
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 .الحٌاة  خصائص
        

 ؟ الحً ما المقصود بالمخلوق- س    
 على ٌحافظ ، للمؤثرات بيستجي ، الطاقة إلى ٌحتاج، تكاثري ، نموي ، ( التعضً)ا تنظٌم ظهري ،أكثر أو واحدة خلٌة من مكونمخلوق حً     

 . تكٌفي ، الداخلً هاتزان
    

 . الحً المخلوق خصائص   
 . أكثر أو واحدة خلٌة من مكون- 1       

 . عقدٌة بكتٌرٌا مخلوق وحٌد الخلٌة      عندما تصاب بالتهاب الحلق فالسبب
 

 أو وحدة بناء جسم الكائن الحً   / الوحدة الوظٌفٌة والتركٌبٌة للمخلوق الحً هً   :-الخلٌة       
. ( خالٌا جذر الشجرة –خالٌا القلب )                      

 
 . بكتٌرٌا – ٌوجٌلٌنا –برامسٌوم  - أمٌبٌا   مثل الخلٌة           وحٌدة

 
 . الحٌوان – النبات –االنسان  مثلالخالٌا  عدٌدة        

 
 . (التعضً ) التنظٌم إظهار- 2        

.  أو عدٌدة الخلٌة وحٌدة        المخلوقات تترتب بشكل منظم منذرات وجزٌئات سواء كانت 
 

 .له  الحٌوٌة الوظائف تنجز الخلٌة داخل موجودة  ( عضٌات)  تراكٌب من تتكون الخلٌة وحٌدة        -
 

 .األجهزة    - أعضاء  ) -األنسجة )فً  مجموعة مكونة تنتظم  (خالٌا)جزٌئات  و ذرات منها تراكٌب تتكون الخالٌا عدٌدة       - 
 

 . الحً المخلوق بقاء على األجهزة وتعمل  -       
 

  .(فك الحرباء ولسانها الطوٌل  ) على الوظٌفة التً تقوم بهاٌزداد تعقٌد الخالٌا بناءاَ 
 

التركٌب المنظم الذي تبدٌه المخلوقات الحٌة  :- التعضً 
 
 النمو  -3

. الزٌادة فً كتلة المخلوق الحً         
 

  .  ثم تنمو واحدة بخلٌة        تبدأ معظم المخلوقات من
 

  كٌف ٌكون النمو ؟       
 

 جدٌدة وتراكٌب خالٌا         بتكوٌن
 .ضفدع بالغ                                   أبو ذنٌبة ٌنمو لٌصبح  

 
 الخالٌا؟ الخلٌة وعدٌدة وحٌدةما الفرق بٌن النمو فً الكائنات الحٌة -         س

 
 الخالٌا عدٌدةالكائنات  وحٌدةالكائنات الحٌة 

 زٌادة فً الحجم وعدد الخالٌا زٌادة فً الحجم فقط
         

 التكاثر  -4       
عرف التكاثر ؟ - س        

 .قدرة المخلوق الحً على إنتاج أفراد جدٌدة من نفس النوع الستمرارٌة الحٌاة والحفاظ على بقاء النوع من االنقراض      
 

 ؟ للفرد أساسٌة خاصٌة لٌس التكاثر  :-علل- س        
 التكاثر قدرته على عدم من الرغم على حً ٌبقىألنه                

 
  .التكاثر على قادراًا  نسالًا  تنتجوبٌنها،  فٌما تتزاوج المخلوقات من  مجموعة  :-النوع       
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ٌعمل العلماء على دراسة آلٌات لتكاثر البلبل ؟ :- علل -  س      
 .ألنه مهدد باالنقراض /    منه فرد آخر بموت سٌنقرض فإنه أفراده ٌتكاثر لم ألنه إن       

 
 . الطاقة إلى الحاجة- 5       

 
-  : ل مطلوبة الطاقة -       

. القٌام بمختلف العملٌات الحٌوٌة   -2                            المخلوق نمو -1      
 

  . الداخلً االتزان على المحافظة- 3      
 

 الغذاء الحٌة هً للمخلوقات الطاقة مصدر       - 
 

 النباتوالبعض ٌنتجها بنفسه مثل    / السنجابالبعض ٌجمعه وٌخزنها مثل  
 

 
:-  وتنقسم المخلوقات حسب التغذٌة لنوعٌٌن       

 ذاتٌة التغذٌةغٌر ذاتٌة التغذٌة 
 

  بنفسها غذائها صنع تستطٌع التً المخلوقات  بنفسها غذائها صنع تستطٌع ال التً المخلوقات
 الكٌمٌائٌة الضوئٌة والفطرٌات الحٌوانات

 
 . للمؤثرات االستجابة -  6

 ؟   عرف المؤثر- س      
.  المخلوق الحً فعل دة ر  ٌسبب شًء أي     

 
؟      عرف االستجابة- س     
 . تجاه مؤثر معٌن الحً المخلوق  ردة فعل    

             
االستجابة  مثال المؤثر نوع المؤثر                 

مهاجمة الفرٌسة  / البحث عن الطعام وتناوله الفهد   داخلً                  الجوع
 

الهرب من المفترس  الغزال   داخلً                 الخوف
 

                    االتجاه نحو الفرٌسة   القرش خارجً               رائحة الدم
 

االنتحاء نحو الضوء   النبات  خارجً              الضوء 
 

 
 .لتستخلص منها المادة المغذٌة النبتة صائدة الحشرات  تنمو فً تربة فقٌرة بالمواد الغذائٌة تستجٌب بإمساك الحشرات  وتهضمها - 

 
 .الداخلً االتزان على المحافظة-  7

 

. حٌاته على الحفاظ أجل من للفرد الداخلٌة الظروف تنظٌم -االتزان الداخلً       
 

 . الطبٌعٌة لحالته   إذا حدث للمخلوق الحً شًء ٌسبب له اضطراب فان مجموعة عملٌات تحدث إلعادته إلى 
  

 .اإلنسان ٌتعرق :- علل -س  
. الزائد االرتفاع من حرارته درجة على وٌحافظ جسمه لٌلطف          
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  .التكٌف-  8        

عرف التكٌف ؟  - س     
 .الوراثٌة العوامل له تحدد حسبما الظروف لتحمل الحً المخلوق قابلٌة   
 

.  التربة من تخلو تكاد بٌئة مع تكٌفت جذور لها  :- األوركٌدا زهرة-  /أمثلة       
 

 :-علل لما ٌلً – س       
 

 .ناقطة  قمة ذات رةيالمط الغابة فً األشجار أوراق- 1        
 نسبٌا جافة لتبقى  الزائد الماء من للتخلص               

       
 .ٌجب أن تبقى جافة  المطرٌة الغابة فً األشجار أوراق- 2       

.                 حتى ال تنمو علٌها الفطرٌات 
     

. أشواك إلى أوراقها تحورت   الصحراوٌة النباتات- 3        
 الماء فقدها لتقلٌل                           

 
. التربة  فً أكبر لمسافات إلى جذور بعض النباتات تمتد- 4        
.  بٌئتهافً الشحٌح الماء من كمٌة أكبر                  لجمع       

 
 2تطبٌق     

 
 :-  ختر االجابت الصحيحت ا- ش

 
: - ما خاصٌة الحٌاة التً ٌمثلها  الشكل التالً  -1

 
 

   .المحافظة على االتزان الداخلً-         د          النمو-        ج         التعضً فً التركٌب-      ب               التكاثر - أ
 

 : واحدة خلٌة من مكون اآلتٌة الحٌة المخلوقات أحد ٌعد -2
 

 .البرامسٌوم-     د               المرجان -    ج                 الحزازٌات-      ب                   األرنب - أ
 

  :-حدد خاصٌة الحٌاة المناسبة لما ٌلً - س
 

          خاصٌة الحٌاة                             الوصف م
 تحور أوراق نبات الصحراء ألشواك عندما ٌقل الماء  1

 
                    تكٌف

فك الحرباء ولسانها الطوٌل لهما عالقة بوظائفهما  2
 

 التعضً /       إظهار التنظٌم 

قٌام شجرة النخٌل بصنع غذائها بنفسها    3
 

                الحاجة للطاقة 

. اتجاه نبتة بالقرب من نافذة باتجاه الضوء  4
 

               استجابة للضوء 

 
 :-حدد المفهوم العلمً لما ٌلً - س

 
 .التكاثر على قادراًا  نسالًا  تنتجوبٌنها،  فٌما تتزاوج المخلوقات من مجموعة 1

 
              النوع 

قابلٌة المخلوق لتحمل الظروف المحٌطة به حسبما تحدد له العوامل الوراثٌة   2
 

              التكٌف 

تنظٌم الظروف الداخلٌة للفرد من اجل الحفاظ على حٌاته   3
 

 المحافظة على االتزان الداخلً 
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 .طرائقه  و العلم طبٌعة

 
  ؟ عرف العلم-  س       
المصطلح التعرٌف م 
 المختلفة للظواهر علمٌة تفسٌرات تقدم التً اإلجابة عن ٌبحث الذي التساؤل على تعتمد عملٌة 1

 
                 العلم

من المعرفة ٌعتمد على دراسة الطبٌعة   (نسق )بناء  2
 

              العلم الطبٌعً

 للعلوم األساسٌة الخاصٌةوتعتبر عملٌة إبداعٌة تعتمد على المالحظة والتجربة  3
 

              البحث العلمً

علوم غٌر تجرٌبٌة ال تعتمد على المالحظة والتجربة   
 

            العلوم غٌر الطبٌعٌة

 
 ؟ الطبٌعٌة  غٌر العلوم و ةالطبٌعً العلوم بٌن ما الفرق-  س      

 

        
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 .الدلٌل على ٌعتمد -1
 .واألدلة والتجارب المالحظات من بعدد مدعوم طبٌعٌة لظاهرة تفسٌر   :النظرٌة

 
 .فً ضوء النظرٌة العامة للجاذبٌة  األرض والكرة  مثل تفسٌر العلماء التجاذب بٌن 

 
 وهً تنتج من خالٌا سابقة لها تحوي النشاطات بجمٌع تقوم التً وهً خالٌا من ٌتكون حً مخلوق كل)  على  تنص نظرٌة الخلٌةكذلك 

  ( .المادة الوراثٌة التً تنتقل من جٌل ألخر
 

. تعتمد النظرٌة على المالحظات واالستقصاءات المدعومة بأدلة 
 
 .العملٌة المعرفة ٌوسع -2
 

 تتطلب التً األسئلة  من المزٌد إلى العلماء ٌدفع جدٌدة حقائق اكتشاف- 
 وهكذا  البحث  من المزٌد بدورها

 . توقف  دون العلم دوائر تتسع
 
 . البحث  من المزٌد والبٌانات المالحظات  حٌث تثٌر :-أسئلة ٌنتج- 3
 

  . أجنحة له ألن (سابقا  )الطٌور   مع الخفاش األحٌاء علماء صنف
 
  .الثدٌٌات لذا صنف تبعاَ   االنسان  بأطراف شبهاًا  أكثر الخفاش أجنحة أن ٌبٌن العلمً البحث لكن

 

الطبٌعٌة  غٌر العلوم ةالطبٌعً العلوم
 ال تعتمد على المالحظة والتجربة تعتمد على المالحظة والتجربة

 الكتابة  – الشعر –األدب  األحٌاء-  الكٌمٌاء–الفٌزٌاء 
 

 العلم اذكر خصائص- س

 المتري النظام ٌستخدم

 العملٌة المعرفة ٌوسع
 الدلٌل على ٌعتمد

 أسئلة ٌنتج االستنتاجات ٌختبر

 المقبولة النظرٌات ٌتحدى ٌخضع لمراجعة العلماء اآلخرٌن
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 :-المقبولة  النظرٌات ٌتحدى-  4
 

  ؟المؤتمرات  لماذا ٌحضر العلماء- س
 .الجدٌدة والتطورات االكتشافات لمناقشة

 
 . مشترك  علمً التً تقود إلً فهم  بوالتجار البحوث  من مزٌد إلى فٌها النقاش ٌؤدي و 
 

 .وتتقدم العلوم بإضافتها لمعلومات مكتشفة حدٌثا
 
 :-االستنتاجات ٌختبر- ٥
 

  .الستنتاجاتالبٌانات والمالحظات تؤدي - 
 

.  إلٌها التوصل ٌتم التً االستنتاجات لفحص   علمًذات أساستجرٌبٌة  طرائق لدٌهم األحٌاء علماء
 
 .اآلخرٌن العلماء لمراجعة ٌخضع- 6
 

 . العلماء المختصون        قبل نشر المعلومات العلمٌة ٌراجعها
 

.  على أٌدي علماء من التخصص نفسه أو من ٌجري بحوث مشابهه ودقة النتائج التجارب هً عملٌة ٌتم بها فحص إجراء :-تعرٌفها   
 

  :-المتري النظام ٌستخدم- 7
 

 . 10ى الرقم قو هً أجزاء ذات نظام للقٌاس ٌستخدم وحدات  هو:- المتري النظام- 
 

: ( SI )          للوحدات الدولً النظام ٌدعى نظام هذا  .
 
 

 
 
 

 
 .الٌومٌة حٌاتنا فً العلم- 
 

   . ولٌس حبٌس المختبرات وقاعات الدراسة حٌاتنا فً بقوة موجود العلم- 
 

  . واإلنفلونزا اإلٌدز و للسرطان الجدٌدة   العالجات أو أخبار الناس تهم التً الموضوعات قدمت :- وسائل اإلعالم
 

 DNA) بتحلٌل الحمض النووي   تحدٌد هوٌة جانً  –إثبات النسب  )تناقش موضوعات هامة أحٌائٌاَ مثل 
 

  العلمً التثقٌف
 

 . حٌاتك وحٌاة اآلخرٌنكونك شخصا مثقفاَ ٌمكنك المساهمة فً المناقشات الجادة حول القضاٌا الهامة فً 
 
 ؟     العلمٌة ما المقصود باألخالق- س

. مجموعة القٌم التً ٌلتزم بها القائمون على العلم 
 

 
:- قضاٌا تمس األخالق العلمٌة 

 
 ( الموت الرحٌم – المسح الجٌنً – االستنساخ –الهندسة الوراثٌة  )

 
 

 

 اللتر 

 الحجم لقٌاس

 الكيلو جرام

 الكتلة لقٌاس

 المتر 

 الطول لقٌاس

 الثانية 

 الزمن لقٌاس
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 .العلم  طرائق
 :  العلمٌة الطرٌقة- 
 

 . االستنتاجات إلى والتوصل تحلٌلها و البٌانات وجمع الفرضٌة ووضع المالحظة على تعتمد العلمٌة المشاكل لحل اإلجراءات من سلسلة- 
 

 العلمٌة الطرائق خطوات
 
 .ٌبدأ البحث العلمً بالمالحظة  : - السؤال طرح- 1
 

  .منظم  بشكل المعلومات لجمع مباشرة طرٌقة المالحظة 
 

. افتراض مبنً على خبرات سابقة االستنتاج 
 

 
 :-الفرضٌة صٌاغة - 2

 .تفسٌر قابل لالختبار  :  الفرضٌة
 

 .فٌمنع الغٌبوبة  زٌادة ضغط الدم للطٌار ٌمكن أن تساعده على تحمل الجاذبٌة ( :-فرضٌة واٌلً )مثال
 

 ضغط الدم  – طول العضلة –تمارٌن 
 

 :-قبل وضع الفرضٌة وضع مجموعة من التوقعات اعتماداَ على 
 

 . الطٌارٌن اآلخرٌن   ومناقشته مع السابقة بحوثه  قراءته وو  خبراته -
 
 :- البٌانات جمع  -3
 

  .البارد الجو فً تعٌش التً النورس طٌورأجرى علماء األحٌاء تجربة على 
 
التكاثر؟  فصل أثناء الطاقة مستوى على تحافظ كٌف- س 

.  تبنً أعشاش لها وتكمن فٌها مما ٌقلل فقدها للطاقة
 
. استقصاء ظاهرة معٌنة تحت ظروف شدٌدة االنضباط الختبار الفرضٌة  :-  التجربة- 

 
 .المنضبطة التجارب- أ

 
ٌَّا مااطع أعطٌت إذا الطاقة من المزٌد لدٌها سٌكون النورس طٌور أن األحٌاء علماء استنتج . األعشاش ببناء قٌامها أثناء فً إضاف

 

 .  من الصغارالبٌض وتربٌة المزٌد  من المزٌد عضلو اإلضافٌة الطاقة ٌستخدم النورس:-  الفرضٌة
 

  الصفات بقٌة وفً والحجم والعمر الكتلة فً متشابهة النورس من أزواج بإٌجادوال أ العلماء بدأ

 : - ضابطة و أخرى تجرٌبٌة إحداهما طٌور من مجموعتٌنثم شكلوا 
 

  تجرٌبٌةال مجموعةال   ضابطةال مجموعةال
المجموعة التً ال تتعرض للعامل المراد اختباره وتستخدم للمقارنة  

 
 المجموعة التً تتعرض للعامل المراد اختباره

 إضافً غذاء أعطٌت اإلضافً الغذاء تعط لم
 

 :  -التجربة تصمٌم -  ب
 التابع               المتغٌر  المستقل المتغٌر

 العامل الذي ٌعتمد على المغٌر المستقل وٌتغٌر بتغٌره  العامل المراد اختباره فً التجربة وٌؤثر تغٌره فً نتٌجتها
 الطاقة اإلضافٌة للطٌور الطعام اإلضافً للطٌور

           
. (الحجم – العمر – الكتلة  ) كل ما ٌبقى ثابتا أثناء التجربة :-   :- الثابت       
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أجرٌت تجربة على عدد من الالعبٌن المتساوٌن فً الطول والعمر والوزن وفصائل الدم ، واستنتج العلماء أهمٌة وأثر الطعام :- مثال 

حٌث  أعطً الطعام الصحً  (األولى  و الثانٌة )الصحً المتكامل على اداء الالعب الرٌاضً فً التمارٌن فتم  تقسٌمهم الى مجموعتٌن 
 .للمجموعة األولى  فقط 

 
: من خالل هذه التجربة حدد اآلتً 

 اداء الالعب الرٌاضً  المتغٌر التابع    الطعام الصحً المتكامل:- المتغٌر المستقل
 

  األولى:- ة   يالمجموعة التجرٌب  الثانٌة :- المجموعة الضابطة
 

 الطول والعمر والوزن وفصائل الدم  :- المتغٌرات الثابتة اداء الالعب الرٌاضً   ٌزٌد الطعام الصحً المتكامل  .-: الفرضٌة
 

 
 :-البٌانات  تجمٌع- ج
 
. المعلومات التً نحصل علٌها من خالل المالحظات المختلفة  هً :- البٌانات- 

 
 :-نوعان وهً

   وصفٌة بٌانات   كمٌة بٌانات
 .عبارات وصفٌة لما ٌمكن أن تدركه حواسنا  البٌانات التً تجمع على هٌئة أرقام مثل الوقت والكتلة والطول  

 
 الزهرة وردٌة اللون –أحمد أطول من مصطفى  دقٌقة 15 الزمن –كم 60 المسافة – 25درجة الحرارة 

 
 

 : - االستقصاءات– د
 

  . البحث المتأنً الكتشاف الحقائق العلمٌة  - االستقصاء 
 

رف تعب آخرون ٌقوم بٌنما حً، مخلوق سلوكبدراسة ٌقوم العلماء بٌنما 
 أنواع

 
 للسلوك محوسبة نماذج لتطوٌر الحاسوب باستعمال  غٌرهم وٌقوم جدٌدة، 

. للمخلوقات الطبٌعً
 

 فً من التحكم بدالًا   البٌانات وجمع  المالحظةهذه الطرٌقة   تتضمن - 
 .محكم بشكل المتغٌرات

 
 : -البٌانات تحلٌل- 4
 

 وهو أسهل للفهم منحنى أو  جدول فً  تحلٌلها  بعدالبٌانات تعرض - 
 
 . جدٌدة  فرضٌة إلى ٌقود أو  فرضٌةال ٌدعم قد استنتاج إلى ٌقود البٌانات تحلٌل 
 
 : -االستنتاجات تسجٌل- 5

 تنشرها لكً العلمٌة المجالت إلى  مقاالت  هٌئة على العلمٌة البحوث من واستنتاجاتهم اكتشافاتهم األحٌاء علماء ٌقدم
 

 المجلة فً نشرتلفحصها وتقوٌمها ثم  (محكمٌن  )علماء متخصصٌن  ولكن قبل النشر تعرض على  
.  والقراءاآلخرون العلماء هاعلً لٌطلع 
 
:-   العلمً االستقصاء- 6

 
 .خطوات وفق األحٌاء علم دراسة خالل االستقصاءات و التجارب من العدٌد تنفٌذل ستتاح لك الفرصة 
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 :-                               مخطط الطرائق العلمٌة

 
 
 

 


