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كلمة المدير
ّ
أعزائي
يسرني أن نضع بين ايديكم هذه المجلّة الثّريّة بمضامينها المميّزة  ,بقدر تميّز مدرسة البشائر
كم ّ
الراقي ليدلّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بكل كوادرها سواء كانوا اّ
طلبا أو معلمين ومعلمات ّ .
إن إصدار مجلة بهذا المستوى ّ
على المكانة العلميّة التي تحتلها مدرسة البشائر بين سائر المدارس في البالد .
اّ
الرائعة أن يكون اّ
طلبنا مبدعين  ,خلقين
لقد وضعنا نصب أعيننا منذ البداية في مدرستنا ّ
ّ
إن هذه االهداف في تنشئة اّ
ومنتجين ّ .
طلبنا وتشكيلهم على النّحو الذي نريد كطاقة إبداعيّة منتجة
ّ
ال يتأتّى إلاّ بوجود كادر مهني رفيع المستوى يرقى بالطالب من خالل عمليّة التعليم والتّربية إلى
مراتب عليا في االبداع واالنتاج والتّكوين  .بحيث يتنافس اّ
طلبنا دائما في الحصول على االفضل
فيما بينهم داخل المدرسة وتنافسهم على المستوى القطري في المجاالت العلميّة واالبداعيّة
المتنوّعة في المعاهد  ,الجامعات والكليّات .
ّ
فطلبنا موجودون اليوم في ّ
اّ
كل المحافل العلميّة في البالد على صعيد التّعلم الفعلي من خالل
برنامج أكدمة اّ
طلب مدرسة البشائر واندماجهم في مسارات أكاديميّة متنوّعة  ,واشتراكهم في
مسابقات قطريّة وعالميّة عنوانها البحث العلمي واالبداع العلمي المنتج.
ّ
وهذه المجلّة هي تتويج للتفكير العلمي الّذي يتميّز به طالبنا ومعلّمونا  ,وهي متنفس الفكارهم
توصلوا إليه أثناء دراستهم المنهجيّة وغير
وطموحاتهم  ,يضعون فيه خالصة ابحاثهم وما ّ
المنهجيّة .
اّ
ّ
ّ
ّ
إن ّ
خاصا من التربية البحثيّة بين طلبها
مؤسسة راقية تنافس على مراتب العلم وتبث نوعا ّ
أي ّ
ّ
ّ
اّ
ّ
 ,تصدر مجلة دوريّة كي تكون منبرا للتنافس البحثي بين طلبها ومعلميها  ,فيتنافس المتنافسون
في إدخال ابحاثهم من خالل صفحاتها  .هذا العدد من المجلّة هو بداية طليعيّة سوف يعقبها أعداد
المؤسسات االخرى .
بإذن اهلل تعالى  ,لتكون مجلّتنا مرجعا للباحثين في
ّ
أوجه خالص شكري وتقديري ّ
لكل من ساهم في إصدار هذه المجلّة  ,وأرجو من
وفي الختام ّ
ّ
يستمر عملنا ال ّدؤوب لما فيه خدمة أبنائنا وإعالء راية العلم خفاقة في سماء
العلي القدير أن
ّ
اهلل ّ
الرائدة
مدرستنا ّ
ولي التوفيق “ فعلّم ما استطعت ّ
العجب العُجابا “
ُح ِد ُث
لعل جيال سيأتي ي ْ
َ
واهلل ّ

الدكتور  :مالك يوسف
مدير المدرسة
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مقابلة مع دكتور عبد الرحمن خليل
قابلت الدكتور عبد الرحمن توفيق خليل في المدرسة بعد ساعات الدوام .د .عبد الرحمن يبلغ من
العمر  51عاما ،متزوج وله من االوالد  4بنات وولد ويسكن مع عائلته في قرية البعينة على
الجانب الجنوبي  -الشرقي من سهل البطوف.
يقول د .عبدالرحمن بانه اختار مجال الرياضيات الن هذه هي ميوله وقد احبه جدا منذ صغره.
ويستدرك ليعترف بانه في الصف العاشر والحادي عشر قد اهمل دروسه ،ولكنه تراجع عن
اهماله هذا في الصف الثانى عشر،وقد اعترف بأنه ندم جدا وحتى هذا اليوم النه اهمل دراسته
في هاتين السنتين.
قدم د .عبد الرحمن دراسة الدكتوراه في مجال الرياضيات بتخصص المسائل الكالمية المتعلقة
بالخيارات والتي تسمى باإلنجليزية " ،"modelingوهي مجال او عملية اختيار االفضل .بمعنى
التفتيش عن طريقة الحل االمثل ،بحيث ان المسألة ليس لها جواب واحد فقط لذلك فان الشطارة
هي في ان يبحث الطالب ويفسر الطريقة االفضل للحل .وكل مسألة يجب ان تجد لها اختراع
وطريقة وتفسير .فقد بنىد.عبد الرحمن خالل الدكتوراه مجمع كبير من ال ،modeling-وهو
اكبر مجمع مبني 27 ،من البدائل .احد المسائل التي اقترحها هي برامج لتخفيف الوزن ،واخذ
امكانيات البرامج ودرسها كلها واختار االفضل.
طريقة استعماله لهذا النوع من المسائل هي تجربة على طالبات دار المعلمين مستعينا ب23 -
طالبة ،من صف الرياضيات وانهى هذه التجربة خالل اربع سنين،فقد اعطى للطالبات البدائل،
وفي كل اسبوع فحص اذا كانت هذه المسائل  /البدائل تؤثر على مدى فهمهن لطرق تفكير االوالد
الذين يعلمونهم في المدارس ،فهل هذا التطبيق يوسع افاقهم وفهمهم لطريقة تفكير االوالد .وكانت
النتيجة انه فعال قد توسعت افاقهم.
وقد اختار الدكتور هذا المجال من المسائل النه يعتقد ان هذه المسائل في يومنا هذا هي من اهم
المسائل.
وعندما انتهينا من المقابلة اوصاني بالتثبت في التعليم فال يمكن ألي شيء ان يقف امام نجاحك
اذا كنت تملك االرادة .يجب ان اعترف باني قد استمتعت بلقائه كثيرا ،وشجعني على البحث
عن افكار وآفاق جديدة للتعلم في المستقبل وعدم التقيد بالمجاالت واالبحاث الموجودة فقط في
الجامعات حاليا.
لينا اسعد غانم
الصف :التاسع “”1
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اهل الوفاء في الخفاء
ضوء ما خبا وال انطفأ
وخ ُّل الرشا في النوى
ِ
كرمش العين اهتدى
وانحنى ....ومن دمعي دنا
صديقي انت درع الردى
وللداء دمت وكنت الدواء
رفيق غدي انت وابن السماء
واريج ذكرى وصفاء
ما ونى عن حبي وصدق الصبا
وخفق الصدر بالرجاء
والهدى ومصباح الضياء
نبع  ...ما ُّ
ضن في ودكم
اما انا َ ...
وما اكتفى  ....في حبكم وما ارتوى
فمنه الشفاء
حي سخاء
وحقلي اخضر ّ
ولحن شعري بكم  ....ذاب حياء .

قصيدة الدكتور عادل شالعطة ،طبيب عام واخصائي اطفال وطبيب في الجينات الوراثية .من
مواليد سخنين عام  .1962درس في مستشفى هداسا طب عام .وتخصص طب االطفال في
مستشفى رمبم .
فكان مساره كالتالي:
• طب  ,اخصائي اطفال ،طب وراثة.
• ابحاث بوست دكتوراة طب الوراثة.
لقد عاش حياة صعبة من ناحية التكاليف التعليمية ،وايضاً وفاة والده ،ومع ذلك قد وجد دعم من
عائلته وخاصة زوجته ،فقد كان لها دور كبير في نجاحه .يصف الدكتور نفسه بأنه شخص يحب
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الناس ويحب العلم ونزيه ومخلص بعمله .لم يكتفي بطب االطفال فقط من اجل “الطموحات“،
أي ان لكل انسان طموحات ويجب تحقيقها.
وينصح الدكتور عادل بتعلم الطب ألنه موضوع جميل وبال شك انه موضوع انساني .وفيه
مجاالت كثيرة لالختصاص .لو عاد الزمن بالدكتور الى الوراء ووقف بين متاهات اختيار
الموضوع لكان اختار نفس الموضوع ولكن بطريقة توجه اخرى.
وقد ابدى نقد ذاتي للمجتمع العربي انهم يأخذون الشهادة كهدف وألخذ لأللقاب بينما المجتمعات
المتحضرة يستعملون الشهادة كوسيلة ،وسيلة للنجاح ،ويأمل ان نصل الى هذه الدرجة من التقدم.
يتمنى الطبيب ان يحل السالم وان نكون نحن العرب يد واحدة وللتقدم لألمام.

عدن
الصف :التاسع “”4
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السمنه عند الكبار في السن

بسم اهلل الرحمن الرحيم وبه نستعين والصالة والسالم على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى
اهلل عليه وسلم نبي الهدى المصطفى األمين وعلى صحبه أجمعين.
اخذ القلم بالكتابة بعد ما خطر في ذهنه فكرة معينة تداخلت الكلمات وضاعت الحروف  ,وها نحن
هنا بعدما ارشدنا قلمنا ,على ان نبلور فكرة خطورة السمنة عند المسنين وما يتبعها من امراض
مزمنه قد تكون نهايتها الموت .ادراك هذه المشكله الخطيره وابعادها البد ان يكون حافزا لنبحث
اسبابها وطرق تفاديها وعالجها.
جابت اسئله كثيره عقولنا ومنها:
هل تناول انواع معينه من االدويه قد يأدي الى السمنه (كاالنسولين)؟
هل السمنه بسبب قلة الحركه والنشاط الجسماني في هذا الجيل؟
هل نظام غذائي غير منتظم يساعد على ظهور السمنه؟
اخذ العقل يفكر كيف يجاوب على اسئلته فتوجه لبيت المسنين ليتسائل عن ما يراوده من اسئلة
مبهمه فقام الخير بمساعدته وارشده الى الفكر السليم وبعد مشقة وعناء حصل على مبغاه وبدأ
يحلله ليستنتج منه التالي:
 33.3%من المصابين بالسمنه يتناولون غذاء غير منتظم وبكميات تفوق المطلوب  60%منهم
يعانون السمنه نتيجة تناول ادويه ترفع الوزن  32%منهم سبب السمنه لديهم قلة النشاط الجسماني
والحركه وبسبب خوفنا على فلذة اكبادنا وتفادي عواقب هذا المرض المزمن نحتاج لمعالجه
طويله وليس خاطفه وعند البدأ بالعالج والحصول على نتائج يجب االستمرار وعدم التوقف
المعالجه الفعاله تتضمن :
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عالج عن طريق الحميه وتغيير نمط الحياه وتغيير العادات الغذائيه والحركيه باشراف طبي
وحتى اللجوء الى عالج دوائي ان مشاركة هذه االمور في العالج تعطي نتائج افضل بكثير مما
لو لجأنا الى احدها فقط
وفي نهاية المطاف ,والذي نتمناه ان ينال اعجابكم  ,وندعو اهلل ان يوفقنا ويهدينا الى الطريق
الصحيح وان حدود العلم هي السماء فلعلنا ببحثنا هذا يقدمنا خطوة في الطريق
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مقال عن بحث النحل

﴿وإذ أوحى ربّك إلى النحل أن اتّخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم اسلكي سبل
ربك ذلال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس﴾ سورة النحل
ُ
عجبت لعالم النحل! ما هذا التنظيم الذي مُعدم حتى لدى االنسان  ,ما هذا الوالء للمملكه الذي ال
نجده عند الجنود.
تشوقنا لدخول الى حياه حشره ,لعل هذا الشيء مضحك,لكن بالنسبه لنا هذا كان شيء ممتع للغايه
 ,تصرفاتها مثيره لالستغراب  ,يقول بعض الناس هي مجرد حشره ,لكن أن يكون في بيئتنا
حشره تفيدنا ,فلماذا نستخف بها  .ألن مخلوق بهذا الحجم الصغير يعود بالفائده على النباتات
من ناحية تلقيح األزهار ويعود بالفائده على االنسان النتاجه العسل الذي فيه الشفاء لناس  ,فيا
للعجب !!..
بحثنا في هذا البحث عن تصرفات وفعالية النحل  ,وما هي االشياء التي تؤثر عليه ,فسألنا انفسنا
لماذا ال نرى النحل سوى في ساعات النهار المشمسه فنتج لدينا السؤال(ما هو التأثير االضاءه
على النحل؟؟) ,فاستنتجنا بان النحل دائم التوجه نحو الضوء وانه كلما كانت شدة الضوء اعلى
ينجذب النحل اليه اكثر فتزيد فعاليته وحركته  ,وبعد ذلك تعجبنا لماذا النحل ال يظهر عند الدخان
 ,فنتج السؤال (ما هو تأثير الدخان على النحل ؟؟),فبعد التجربه كانت النتيجه هي أن النحل كلما
يرى الدخان أو بألحرى يشتمه يعتقد ان هناك نار أو حريق فيدخل الى بيوته ليستعد للهرب .
وبعدها توجهنا الى موضوع تأثير الروائح االصطناعيه والزهر االصطناعي فنتج السؤال
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(ما هو تأثير الروائح االصطناعيه على النحل على النحل(الروائح التي تشبه رائحة االزهار )
وهل يستطيع النحل التمييز بين الزهر االصطناعي والزهر الطبيعي؟؟)فاستنتجنا أن اذا وضعنا
زهره اصطناعيه مرشوشه برائحه اصطناعيه هي فقط تؤدي الى تمويه لفتره معينه كما وانها
تميز بين الزهر االصطناعي والزهر الطبيعي بشكل دقيق والرائحه االصطناعيه هي تؤدي الى
تمويه النحل لفتره معينه مما يجعل النحل يكون في حالة استنفار بعدما ان اكتشف ان الزهره
االصطناعيه وعليه الرائحه االصطناعيه ,سبحان اهلل ,كأنه يغضب مثل االنسان...

فما أجمل العمل في مجموعه الكتشاف العجائب التي تدور حول العالم ,فزاد حبنا في موضوع
البيولوجيا ,فعند العمل كنا نشعر وكأننا اسره واحده فيا ليت يكون بامكاننا أن نعمل في بحث كل
يوم ليزيد حبنا أكثر فأكثر في العلم.
ً
دهرا كامال للبحث عنها لن يكفينا  ,ألنه كل لحظه
آخرا ,هذه هي النحله فلو جلسنا ً
وأخيرا وليس ً
ً
هذه الحشره تبهر العالم !..

حسين مرعي ،ايناس سرحان ،احمد عيسى ،محمد خطيب
الصف :التاسع “”5
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 )1البراميسيوم كائن وحيد:
 )2يوجد بالنواه المادة:
 )3غاز يستعمل إلطفاء الحرائق :
 )4ما هو الجهاز المسؤول عن الحصول على معلومات واعطاء االوامر الجهاز:
 )5أيهما يفرزأكثراللعاب أم العق:
 )6الجزءالوحيد من جسم االنسان الذي ال يصله الدم هو ال:
 )7ماهوالهرمون الذي يساهم في تعديل ضغط الدم:
 )8ماهي الغدة التي تفرز األنسولين ال :
 )9هل يمكن ان تتشابه البصمات:
 )10ما هو اكبر عضو غددي من ناحيه الكتله في جسم االنسان:
 )11تخرج النبته الماء من جسمها بواسطه ال:
 %70 )12من جسم النسان مكون من
11

مجلة العلوم  -مدرسة البشائر األهلية للعلوم  -سخنين

 )13هل عدد العظام في جسم االنسان البالغ هي 206
 )14عضله وظيفتها ضخ الدم:
 )15يشكل  %8من كتله جسم االنسان وهو ضروري لعمليه النقل:
 )16من هومكتشف األنسولين:
 )17ماهواسم المرض الناتج عن قلةاألنسولين في الجسم:
 )18كم يستطيع العنكبوت ان يعيش بدون ماء:
 )19هي الطبقة الداخلية للعين ,ال:
 )20هل الفيروس هوسبب مرض األنفلونزا :
نورس عكري
الصف :السابع “”2

12

مجلة العلوم  -مدرسة البشائر األهلية للعلوم  -سخنين

االعجاز العلمي في النحل

َ
ْ
ً
َّ
قال اهلل تعالى َ « :وأَ ْو َحى َرب َ
ْر ُش َ
ون
ُّك إِلَى النَّ ْح ِل أ ْن اتَّ ِخ ِذي ِم ْن ال ِجب ِ
َال بُيُوتا َو ِم ْن الش َج ِر َو ِممَّا َيع ِ
( )68ثُ َّم ُكلِي ِم ْن ُك ِّل
َخ ُر ُج ِم ْن ب ُ
اب م ْ ٌ َْ
ِّك ُذلُ ً
اسلُ ِكي ُسب َ
ال ي ْ
ُطو ِن َها َش َر ٌ
اس إِ َّن ِفي
ات َف ْ
ُل َرب ِ
الثَّ َم َر ِ
ُخ َتلِف أل َوانُ ُه ِفي ِه ِش َفا ٌء لِلنَّ ِ
َذلِ َك
آلي ً
َة لِ َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
ون (.. )69صدق اهلل العظيم» ..
قال اهلل تعالى في هذه اآلية  ... :يخرج من بطونها ...
لم يقل من بطنها أي أن الرحيق يمر في بطون عدة نحالت
لكي يطرأ عليه تغيرات إلنتاج العسل  ،أي أن العسل يحتاج إلنتاجه إلى عدة نحالت وال تستطيع
نحلة
بمفردها تحويل الرحيق إلى عسل ،وهذا ما أكده العلم الحديث .هذه المعلومة موجودة في القرآن.
وقال أيضا :شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس هنا قصد:
بان العسل له ألوان كثيرة على حسب المرعى واإلعجاز األكبر في هذا العسل انه فيه شفاء للناس
َ
ْ
َال بُيُوتاً”..
ويقول اهلل عز وجل في اآلية نفسها ..”:أ ْن اتَّ ِخ ِذي ِم ْن ال ِجب ِ
ْ
َال بُيُوتاً”..
إليكم على سبيل المثال ما المقصود من  ..اتَّ ِخ ِذي ِم ْن ال ِجب ِ

13

مجلة العلوم  -مدرسة البشائر األهلية للعلوم  -سخنين

طريق العسل في النيبال:

في دولة النيبال  ,وعلى سفوح جبال الهماليا,يجتمع هناك أكبر عدد من النحل لينشئ ويكون أعظم
الممالك له ,لكن الطريق إلى هذه المجموعات من النحل محفوفة بالمخاطر  ,حيث أن العمال الذين
يعملون لجمع العسل هناك  ,تجدهم معلقين في حبال يصل طولها إلى ( 6000-19000قدم).
ويتم جمع العسل مرتين في السنة  ,حيث يجتمع القرويون ويتوجهون نحو جبال الهماليا
..ويستغرق جمع الخلية ساعتين أو ثالث حسب حجمها وموقعها ..
حسين مرعي
الصف :التاسع “”5
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ـكر عـند الـنحـل
الس ْ
ظاهرة ُّ

السكر عند النحل ،فبعض النحل يتناول أثناء
من عجائب النحل ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة ُّ
رحالته بعض المواد المخدرة مثل اإليثانول وهي مادة تنتج بعد تخمّر بعض الثمار الناضجة
في الطبيعة ،فتأتي النحلة لتلعق بلسانها قسماً من هذه المواد فتصبح “سكرى” تماماً مثل البشر،
ويمكن أن يستمر تأثير هذه المادة لمدة  48ساعة.
إن األعراض التي تحدث عند النحل بعد تعاطيه لهذه “المسكرات” تشبه األعراض التي تحدث
لإلنسان بعد تعاطيه المسكرات ،ويقول العلماء إن هذه النحالت السكرى تصبح عدوانية ،ومؤذية
ألنها تفسد العسل وتفرغ فيه هذه المواد المخدرة مما يؤدي إلى تسممه.الحظ العلماء أن في كل
خلية نحل هناك نحالت زودها اهلل بما يشبه “أجهزة اإلنذار” ،تستطيع تحسس رائحة النحل
السكران وتقاتله وتبعده عن الخلية .إن النحالت التي تتعاطى هذه المسكرات تصبح سيئة السمعة،
ولكن إذا ما أفاقت هذه النحلة من سكرتها ُسمح لها بالدخول إلى الخلية مباشرة وذلك بعد أن تتأكد
النحالت أن التأثير السام لها قد زال نهائياً.
حتى إن النحالت تضع من أجل مراقبة هذه الظاهرة وتطهر الخلية من أمثال هؤالء النحالت
تضع ما يسمى النحالت التي تقف مدافعة وحارسة للخلية ،وهي تراقب جيداً النحلة التي تتعاطى
المسكرات وتعمل على طردها ،وإذا ما عاودت الكرة فإن “الحراس” سيكسرون أرجلها لكي
يمنعوها من إعادة تعاطي المسكرات!
أحمد عيسى
الصف  :التاسع””5
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أكبر مجرة في هذا الكون...ما هي؟؟ كم حجمهما ؟؟؟ وكم تبعد عنا ؟؟

مجرة في هذا الكون،
في إتّجاه كوكبة الحيّة ( )The Serpens Constellationسنج ُد أكبر ّ
ُ
ّ
مجرة بيضويّة خارقة في ّ
ُقار ُب الـ  1.07مليار سنة
ّ
الضخامة تسمّى  ، IC 1101وتب ُع ُد عنا ما ي ِ
ضوئيّة.
مجرة من ُ
حيث
المجرة
تتميّز هذه
بقطر يساوي الـ  6مليون سنة ضوئيّة ،ممّا يجعلُها أكبر ّ
ّ
ٍ
المجرة على كتلَ ٍة توازي كتلة  100تريليون
العرض ت ّم رصدها حتّى العام  .2012تحتوي هذه
ّ
نجمّ ،
إال ّ
أن معظم هذه الكتلة يُعزى إلى الما ّدة المظلمة (.)Dark Matter
شير إلى ّ
أن حجم IC
بمجرتنا
إذا أردنا مُقارنة IC 1101
(مجرة درب التبّانة) ،فالمُعطيات تُ ُ
ّ
ّ
مجرة درب التبّانة بـ  50ضعف ،كما ّ
مجرتنا بأكثر
أن كتلتها تفوق كتلة ّ
 1101يفوق حجم ّ
مجرتنا ،فإنّها ستمت ُّد لتلته َم سحابة
مرة .وللمقارنة ،إذا وضعنا  IC 1101في مكان ّ
من ّ 2000
ّ
ّ
ومجرة المثلث (أو مسييه .)33
مجرة أندروميدا،
ّ
الصغيرة والكبيرةّ ،
ماجالن ّ
يُعتق ُد ّ
مجرة
جراء اصطدام العديد من
الصغيرة ،أمثال ّ
ّ
أن  IC 1101اكتسبت كتلتها ّ
المجرات ّ
درب التبّانة وأندروميدا.
احمد حوش
الصف :التاسع “”5
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الغاز المسيل للدموع

تعريفها بانها مواد كيميائية تقوم بتحفيز اعصاب القرنية في العينين على افراز الدموع و الشعور
بااللم و تصل لحد العمى المؤقت
عادة ما تستخدم الغازات المسيلة للدموع لتفريق التجمعات اثناء المظاهرات والوقفات االحتجاجية
وهي وسيلة لاللهاء والتخويف والتهديد وليست لالالم او االضرار بالمتظاهرين فتاثيراتها وقتية
حيث تعمل هذه الغازات على تهييج االغشية المخاطية في العين واالنف والفم والرئتين مما يسبب
البكاء والعطس والسعال وصعوبة التنفس.
أما أثناء اإلصابة )1 :يجب عدم االرتباك أو الخوف أو القلق حيث أن أضرار القنابل المسيلة
للدموع وقتية وال تدوم .والقلق واالضطراب يعمل على فتح مسام الجلد مما يسمح للمزيد من
المواد الكيميائية بدخول الجسم.
 )2عدم لمس الوجه أو فرك العين لتجنب إعادة التلوث إلى العين.
 )3عدم بلع هذه المواد بل المبالغة في بصقها حتى تطرد المادة الكيميائية من الفم واألنف.
 )4االنطالق إلى مساحة من الهواء النقي وتجنب التعرض إلى األماكن الملوثة ،أو البقاء في
مهب الريح الذي يخمل الغازات ،مع إبقاء العينين مفتوحتين واليدين مفرودتين حتى يزيل الهواء
المواد الكيميائية العالقة بالمالبس والجسم ،والتنفس ببطء وبعمق.
بعد اإلصابة )5 :يجب تطهير الجروح بماء بارد ،وتجنب الماء الساخن لجعل المسام مغلقة ،حتى
ال تتسرب المواد الكيميائية إلى الجلد.
نور قدح
الصف :التاسع “”5
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الشفق القطبي...ألوان خالبة تهدد حياتنا بالخطر

إن الشفق القطبي عبارة عن مزيج من األلوان الخالبة وتتشكل في القطبين الشمالي والجنوبي.
كيف يتكون الشفق القطبي؟
إن مصدر الشفق القطبي من الشمس ،التيارات الكهربائية من الغاز المشحون الموجودة في
الشمس تشكل مجاالت مغناطيسية وفي بعض األماكن تبرز المجاالت المغناطيسية القوية من
سطح الشمس فتبطئ من إنبعاث الغاز الساخن ،وهكذا يبرد السطح وتظهر ثقوب شمسية داكنة،
الغاز المشحون كهربائيا يسمى بالزما وهذه البالزما تسحب المجال المغناطيسي أكثر الى
الخارج .المجال المغناطيسي يمتد ويلتف مثل ربطة المطاط وعندها تنقطع ربطة المطاط ينتج
ما نسميه بالعاصفة الشمسية.
بعد ( )18ساعة تصل العاصفة إلى األرض وعندها المجال المغناطيسي لألرض يقوم بتشتيت
العاصفة ،وتتجمع المجاالت المغناطيسية بشكل مترابط مشكلة قمع تتسرب فيه الغازات إلى
أقطاب األرض المواجهة للشمس (النهار) ،وهذا ما يسمى بالشفق القطبي النهاري.
وبعدها تمتد المجاالت المغناطيسية بعيدا إلى الخلف وترتبط ببعضها البعض فتنقطع المجاالت
المغناطيسية المطاطية ،والغاز من العاصفة الشمسية يتدفق على خطوط المجاالت المغناطيسية
بإتجاه أقطاب األرض البعيدة عن الشمس (الليل) ،وهذا ما يسمى بالشفق القطبي الليلي.
نور سليمان
الصف :السابع “”1
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لماذا ال يقع العنكبوت في شباكه الخاصة ؟؟

تتكون شبكة العنكبوت من خيوط عدة ملتفة حول بعضها ،أنثى العنكبوت هي التي تقوم بمهمة
بناء النسيج .فتستخدم ضغط بطنها لتدفع الخيوط الحرارية خارج الغدد الموجودة في بطنها ،
وتقوم بربط طرف الخيط األول بورقة  ،ثم تبدأ بعملية الحياكة وغزل خيوط عدة داخل شبكة
العمل على أن تلتقي الخيوط جميعا في الوسط وهنا يأتي العمل الذكي ،حيث تقوم بوضع المادة
الالصقة على الخيوط الخارجية من الشبكة فقط  ،وعندما تنتهي كليا من صنع الشبكة تكمل عملية
وضع الغراء في الداخل وعلى بعض المقاطع فقط  ،بحيث تترك مكانا لها لتتحرك عليه بسهولة.
بعد انجاز الشبكة ،تقوم العنكبوتة بصنع عش صغير لها بالجوار  ،كي تشعر بأي اهتزاز قد
يحدث على النسيج نتيجة سقوط أي حشرة عليه .وعند حدوث هذا االهتزاز تسرع إلى وسط
النسيج لتعرف الشيء الذي ستتعامل معه .بعد ذلك تبدأ العنكبوتة بالتقدم نحو فريستها عبر
الخيوط اآلمنة التي تركتها لنفسها دون مادة الصقة  ،وإذا صدف أن أخطأت مرة ووضعت
أرجلها على المادة الالصقة فان جسمها سيفرز مادة كالزيت تعمل كمحلل كيميائي للغراء ،
يساعدها على التحرر من جديد.

سفيان فالح
الصف :السابع “”1
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من اقوال اينشتاين :

إذا كان  = Aالنجاح  ...فأن ِ  X+Y+B=Aحيث أن = Xالعمل =Y ,اللعب=B ,ابقاء فمك
ً
مغلقا.
انا ال اعرف السالح الذي سيستخدمه االنسان في الحرب العالميه الثالثه,
لكني اعرف انه سيستخدم العصا و الحجر في الحرب العالميه الرابعه.
ً
ً
مختلفة.
نتيجة
الجنون هو أن تفعل الشيء مر ًة بعد مر ٍة وتتوقع
الخيال أهم من المعرفة.
العلم بدون دين أعرج ،والدين بدون علم أعمى.
أنا لست موهوب ،أنا فضولي.

عدن بقاعي
الصف :السابع “”2
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الطبيعة :ما هي القوى ّ
القوى األساسيّة في ّ
الطبيعيّة التي تحكم ّ
كل
شيء في هذا الكون ،من الذ ّرة وح ّتى المج ّرة؟
ٍ

القوى األساسيّة في ّ
الطبيعة هي مجموعة من القوى التي تحكم تفاعل الجسيمات األوّليّة مع
بعضها البعض .هذه القوى تتميّز عن غيرها من القوى اإلعتياديّة بأنّها ال يمكن أن توصف
بإستعمال غيرها من التّفاعالت أو القوى .حتّى هذه اللّحظة ،كشف العلماء والفيزيائيّون عن
أربعة قوى أساسيّة في ّ
الطبيعة ،باإلمكان تلخيصها وتلخيص خصائصها كاآلتي:
( )1قوّة الجاذبيّة ( :)Gravitational Forceقوى الجاذبيّة هي قوى جذب تعمل بين جسمين أو
أكثر ،متناسبة مع كتلة األجسام المتجاذبة ومتناسبة عكس ًيّا مع المسافة التي تفصل بينها (عالقة
تظهر بوضوح في قانون نيوتن للجاذبيّة) .هذا يعني أنّه كلّما زادت كتلة األجسام المتجاذبة ،كلّما
زادت قوّة الجاذبيّة بينها ..وكلّما زادت المسافة بين األجسام المتجاذبة ،كلّما قلّت قوّة الجاذبيّة
الذرات والجسيمات دون الذريّة صغيرة ج ًّدا ّ
(ألن كتلة هذه األجسام
بينها .قوى الجاذبيّة بين ّ
الذري.
صغيرة ج ًّدا) ،ولهذا عادة ما يت ّم تجاهلها على المستوى ّ
( )2القوّة الكهرومغناطيسيّة ( :)Electromagnetic Forceالقوى الكهرومغناطيسيّة هي
قوى جذب أو تنافر ،وتعمل بين األجسام المشحونة كهربائ ًيّا أو األجسام المغناطيسيّة .هذه القوّة
متناسبة من حيث المقدار مع شحنة األجسام المتجاذبة أو المتنافرة ،ومتناسبة عكس ًيّا مع المسافة
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التي تفصل بينها (عالقة تظهر بوضوح في قانون كولوم ّ
للشحنات الكهربائيّة) .عندما تكون القوّة
أن األجسام ستتجاذب ..وعندما تكون القوّة موجبة ،فهذا سيعني ّ
سالبة ،هذا يعني ّ
أن األجسام
للذرات.
ستتنافر .هذه القوى هي قوى هامّة ج ًّدا لفهم الخصائص الكيميائيّة ّ
الشديدة (ّ :)Strong Nuclear Force
( )3القوّة النّوويّة ّ
ذرة
الذرات ،بإستثناء نواة ّ
كل نوى ّ
أن ّ
الهايدروجين ،تحتوي على أكثر من بروتون واحد .ولكن بما ّ
الشحنات المماثلة تتنافر ،إذا لم
يكن هنالك قوى أخرى تحافظ على تماسك وتقارب البروتونات في النّواةّ ،
الكهربائي
فإن التّنافر
ّ
الذرة هي
الذرة وتناثر البروتونات من النّواة .القوّة التي تحافظ على تماسك نواة ّ
بينها سيؤ ّدي تحلّل ّ
القوّة النّوويّة ّ
وسر نجاحها بإبقاء البروتونات
الشديدة ،وهي قوّة تعمل بين األجسام دون الذريّةّ .
الذرة يُعزى إلى الحقيقة بأنّها أقوى من القوّة الكهرومغناطيسيّة.
متماسكة في نواة ّ
( )4القوّة النّوويّة ّ
الضعيفة ( :)Weak Nuclear Forceهذه القوّة هي المسؤولة عن النّشاط
اإلشعاعي المصاحب لتحلّل األجسام دون الذريّة .القوّة النّوويّة ّ
الضعيفة هي في الواقع أقوى من
قوّة الجاذبيّة ،ولكنّها أضعف من القوّة الكهرومغناطيسيّة.

احمد حوش
الصف :التاسع “”5
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دورة علمية بكلية اورط براودة

نحن نتعلم دورة في كلية اورط براودة  ،بموضوع الـ ”بيوتكنولوجي – التكنولوجيا الحيوية “.
بعض المعلومات عن هذا الموضوع :
بيوتكنولوجيا او التكنولوجيا الحيوية :هو مجال ابحاث وتطوير تطبيقيات جديد نسبيا ،وهو
تطبيق المعلومات المتعلقة بالمنظومات الحية بهدف استعمال هذه المنظومات أو مكوناتها
في مجاالت الصناعة ،الطب ،الزراعة ومستحضرات التجميل لرفاهية االنسان .التعريف
الرسمي والمختصر  /الموجز للبيوتكنولوجيا هو استخدام المعرفة البيولوجية للربح في مجال
التكنولوجيا .النظم البيولوجية التي يتم استخدامها في مجال البيوتكنولوجيا هي الخاليا أو انسجة
النباتات،الحيوانات والكائنات الدقيقة (باالخص البكتيريا) ،او مواد من الكائنات التالية (جينات،
انزيمات ،هرمونات ،بروتينات وما شابه).
ومن التقنيات التي ذكرت سابق ( الذين يستعملونها في البيوتكنولوجي ) ،نحن نتعلم عن البكتيريا!
كيفية تطويرها ،احتياجاتها الحياتية  ...ونعمل العديد من التجارب واألبحاث حولها ،بهدف
التعرف اكثر فأكثر .فعال استفدنا الكثير :
 .1تقوية في اللغة العبرية ،وتعرفنا على مصطلحات علمية هامة باإلنجليزية والعبرية.
 .2اداء تجارب علمية عديدة ومفيدة جدا.
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 .3التعرف على موضوع البيوتكنولوجيا بتوسع ،واكتساب معلومات عديدة وجديدة.
 .4الخروج عن االطار التعليمي المدرسي ،والتعرف على االطار التعليمي الجامعي.
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جهاز الغدد الصماء في جسم االنسان

جهاز الغدد الصماء هو عبارة عن جهاز متكامل من األعضاء الصغيرة ،حيث يقوم هذا الجهاز
بتحرير جزيئات إشارة خارج خلوي وتدعى بالهرمونات ،والتي لها دور أساسي في تنظيم النمو
ووظائف األنسجة ،وكما أن لهذا الجهاز أهمية بالغة التأثير حيث أن بدون هذه الغدد والهرمونات
ال تعرف الخاليا متى تقوم بوظيفتها ،فمثال هرمون األنسولين يقوم بالتحكم بتركيز السكر في الدم
وخلل بادائه يؤدي الى مرض السكري ،للهرمونات نوعان من الوظائف في جسم اإلنسان وهي:
 )1وظائف الجسم البطيئة مثل :نمو الخاليا
 )2وظائف الجسم السريعة مثل :الحركة والتنفس
روال طه
الصف :السابع “”2

25

مجلة العلوم  -مدرسة البشائر األهلية للعلوم  -سخنين

لماذا تتجعد األصابع في الحمام عندما يطول وضعها بالماء؟

 )1يغطي البشرة زيت طبيعي اسمه الدهن القلفي  .هذا الدهن يحفظ نعومة الجلد عن طريق
حبس الرطوبة به و منع خروج السوائل منه فيجف ،و اذا ابقينا ايدينا في الماء يتم غسل الدهن
اي إزالته فيتجعد الجلد بمجرد أن تبتعد عن الماء بعض الوقت يفرز الدهن من جديد و يعود
الجلد الى حالته الطبيعية
 )2الطبقه العليا من الجلد وهي البشره القرنيه تشابه اسفنجة تمتص الماء عند غمرها وبعد ان
تمتلئ في الماء فانها تتوسع وتصبح اكثر ليونه فتصبح التجاعيد الناجمه عن االستحمام ماهي
اال مواضع مرتفعه من الجلد انتفخت بعد امتصاصها للماء
 )3الماء الممتص يؤثر على االعصاب االمر الذي يقود الى انقابض االوعيه الدمويه التي تشد
الجلد الى االسفل فتكونها بهذا الشكل.
رامي غنايم
الصف :السابع “”2
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لماذا يتنفس الغواص ً
خليطا من الهيليوم واألكسجين بدال من الهواء
الطبيعي؟

تتكون معظم أنابيب الهواء من نيتروجين وأوكسيجين بنسبة أربعة إلى واحد  .والنيتروجين
غاز ال يتمتع بأي نشاط كيميائي يمر في الجسم أثناء التنفس دون أن يسبب أي تغيير كيميائي أو
تأثيرات الحقة .
إال أن ضغط الماء يزداد كلما ازداد العمق  ،وللمحافظة على تنفس الغواص بشكل طبيعي يجب أن
يزداد ضغط مزيج الهواء الذي يستنشقه  .وعلى عمق نحو ثالثين مترا  ،مثال ،سيحتاج الغطاس
إلى تنشق هواء يزيد ضغطه أربعة أضعاف الضغط الجوي  ،وإذا كان هذا المزيج هواء عاديا ،
يجب أن تقوم أنسجة الشحم في جسم اإلنسان بامتصاص النيتروجين بسرعة اكبر مما يظهر في
بقية أنسجة الجسم  .وبما أن الدماغ والجهاز العصبي المركزي يتكونان من الدهن والشحم بنسبة
 60بالمئة  .لذا يؤثر فيهما الغاز بشكل قوي  ،ويعيق حركتهما العادية  .وتكون النتيجة تخدير
الغواص بالنيتروجين  ،وهي حالة مشابهة كثيرا للثمل الناتج من شرب مادة مسكرة .
والخطر اآلخر المرتبط بتنشق مزيج النيتروجين في أعماق البحار هو مرض نقص الضغط (
االنحناءات) .فإذا نزل الغطاس بسرعة كبيرة الى عمق البحر  ،سيتمدد النيتروجين الموجود
في أنسجة الدهنية ويكون فقاعة في الدماغ أو الحبل الشوكي أو المفاصل  ،ويسبب عددا من
األعراض المرضية من ضمنها الشلل واأللم الشديد.
ويمكن للغطاسين تجنب هاتين الحالتين عبر تنشق مزيج الهيليوم واألوكسجين بدال من الهواء.
والهيليوم أيضا غاز خامل غير نشيط  ،ال يتفاعل مع أنسجة الجسم ونسبة امتصاصه أقل من
نسبة امتصاص النيتروجين  .إال أنه  ،يولد حرارة أكبر وأسرع من النيتروجين األمر الذي يؤدي
إلى فقدان حرارة جسم الغطاس نسبة الي درجة حرارة الماء المحيط به ،لذا فإن الغطاس الذي
يتنشق مزيج الهيليوم واألكسجين مضطر آلي ارتداء بزة غطس ساخنة  .وأخيرا هناك سيئة
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أخرى لغاز الهيليوم هو تأثيره في الصوت حيث يصبح صوت متنشقه كصوت دونالد داك ..
وذلك لفترة مؤقتة .

سندس إسماعيل ريان
الصف :التاسع “”3
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مشروبات الطاقة  -سموم قاتلة

كثر الحديث في اآلونة االخيرة حول مشروبات الطاقة التي وجدت اقباال كثيرا ومتزايدا وخاصة
في اوساط الشباب تحت  18عام .حيث نجحت اساليب الدعاية الخاصة بمشروبات الطاقة في
السيطرة على عقل المستهلك بشكل لم يسبق له مثيل خاصة لدى المراهقين والشباب الذين
يبحثون عن وسائل مختلفة إلثبات ذاتهم مثل النجاح في االمتحانات والقوة الجسدية وقوة التحمل
وغير ذلك من احالمهم.
ظهرت اول عالمة تجارية لمشروب الطاقة عام  1977في الواليات المتحدة االمريكية وازدهرت
صناعته وانتشرت حتى وصل اكثر من  500عالمة تجارية في عام .2006
مشروب الطاقة -:هو خليط من عدة مواد منبهة ومنشطة للجسم ولكنها ذات اثر سلبي على صحة
االنسان وهذه المواد تسبب االدمان في اغلب االحوال.
تحتوي مشروبات الطاقة على :الكفائين ،السكر ،فيتامين ”ب” ،كحول ،احماض ،ثاني اكسيد
الكربون واعشاب منشطة كالجنسنج.
التأثيرات السلبية لمشروبات الطاقة:
 )1الزيادة في استهالكه تصل الى االدمان.
 )2المواد الموجودة في مشروبات الطاقة تؤدي الى هشاشة العظام على المدى القصير.
 )3تسبب اضرارا بالغة للكبد.
 )4طرد السوائل من الجسم.
 )5رفع ضغط الدم.
 )6خفض استجابة االنسجة لهرمون االنسولين.
 )7تساهم عند بعض االشخاص في خفض عدد الحيوانات المنوية.
 )8الصداع المزمن واالرق واضطرابات النوم.
 )9تأثيرات سلبية على الجهاز الهضمي والجهاز الدوري والكلى.
 )10تأثيرات سلبية على الجانب النفسي والسلوكي.
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 )11عدم انتظام ضربات القلب.
لذلك نرى انها مادة مضرة وال فائدة منها اال فائدة شكلية ومنفعة لحظية كالفائدة والمنفعة من
حبوب المخدرات فان متعاطيها يشعر بفائدة ويعتقد بوجود متعة ونشاط وفرحة منها لكنها مادة
تدميرية تدمر خالياه ,وهي سموم قاتله.

صفا نادر زعبي
الصف :السابع “”1
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تأثير الهيليوم على الصوت
نحن الطالبان ،فادي بدارنه وبيهان خطيب من الصف التاسع “ – ”1نخوض وألول مرة تجربة
بحث ظاهرة معينة بشكل علمي عميق
في البداية اقترحت علينا المعلمة مواضيع للبحث على ان نختار احدها ,في البداية احترنا ايها
نختار واخيرا اخترنا موضوع يناسب اهتمامنا وهي ظاهرة الحظناها سابقا ولكن لم نفهم ما هو
تفسيرها ,انها تأثير غاز الهيليوم على الصوت،فعند استنشاق كمية من غاز الهيليوم،والتكلم بعد
ذلك مباشرة..يتغير الصوت حاال إلى صوت مضحك للغاية ،رأينا في هذا الموضوع ما يهمنا
كمراهقين نطمح للمرح والتسلية ،بعدها قمنا بتحديد أسئلة البحث ،المعلمة قالت إننا في االتجاه
الصحيح..
بدأنا بقراءة مقاالت علمية حول الموضوع بالثالثة لغات .حيث واجهنا صعوبة بالمقاالت التي
لم تكن في اللغة العربية ،ولكنها أضافت إلى قاموسنا اللغوي مصطلحات ستفيدنا في المستقبل.
لخصنا كل النقاط المهمة في المقاالت ،وتوصلنا إلى استنتاجات مشتركة عن الظاهرة بعدها
توجهنا الى معلمينا ،ووجهنا لهم بعض األسئلة لنفهم بشكل واضح أكثر ،وهنا،ابتدأ المعلمون
باالختالف في اآلراء ،وبدأنا نحن بالتعقد أكثر..خاصة أن هذا الموضوع يتطرق إلى الفيزياء،
الكيمياء ،والبيلوجيا في نفس الوقت،لم نتوقع حدوث أمر كهذا ،ولكن هذا االمر زاد من حماسنا
لمتابعة البحث ,هذا األمر لم يضعفنا أو يرجعنا خطوة إلى الوراء ،على العكس تماما ..فقد زادنا
هذا األمر عزيمة وإصرار ،حيث قررنا االستمرار وإجراء تجارب عديدة للوصول إلى نتيجة
واضحة ،مهما واجهنا مشاكل ..سنكمل الطريق..
بعد ذلك فكرنا باالجهزة التي يجب ان نستعملها ،واتضح لنا ان هذة االجهزة غاية في الدقة وقد
نحتاج للجوء الى مختبرات دقيقة جدا.
إجراء بحث علمي موضوع غير سهل ،يحتاج إلى اخذ الموضوع بكامل الجدية ،وإعطاءه وقت
كافي ،علينا التحلي بالصبر ..علينا قراءة الكثير ،وفحص الكثير ..لكن أهم ما علينا التمسك به
لنصل إلى ما نريده ولتحقيق هدفنا ..هو اإلرادة ،المبادرة والطموح للنجاح
وكما قال توم الندري” :ليس تحديد الهدف هو أهم ما في األمر ،األهم هو خطة السعي وراء
تحقيقه وااللتزام بهذه الخطة”.
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هل تشرب األسماك ماء البحر

الواقع أن السمك يشرب بالفعل .لكنه ال يشرب بالضرورة عن طريق الفم .فالماء يدخل جسم
السمكة عن طريق الخياشيم التي تستخلص األكسجين من الماء وتفرز فيه ثاني أكسيد الكربون.
يتحكم في تبادل الماء والغازات خاصية تدعى الضغط االسموزي .
يسعى الضغط االسموزي للوصول إلى حالة التوازن بين تركيز األمالح الذائبة في الماء الموجود
داخل خاليا الجسم والماء المحيط به .وهذا يعني أن اسماك المياه العذبة تعاني من مشكلة عليها
أن تتغلب عليها ،ألن تركيز األمالح الذائبة في الماء داخل خاليا خياشيمها اعلى من تركيزه في
الماء العذب الذي تسبح فيه .ولهذا السبب فان الضغط االسموزي سيجعل هذا الماء العذب يدخل
بكمية كبيرة للخاليا ويفجرها.
وحتى ال يحصل هذا األمر فان هذه األسماك تتخلص من كمية كبيرة من الماء عن طريق البول
والذي يكون خفيفا جدا وال يحتوي إال القليل من األمالح والفضالت .وإضافة لذلك فان هذه
األسماك ال تشرب أبدا عن طريق الفم ،كما أن خاليا خياشيمها تنظم دخول وخروج األمالح
المعدنية حتى ال تخرج هذه االمالح نحو الماء العذب معرضة حياتها للخطر.
يكون الوضع في الماء المالح معاكسا لما هو عليه في الماء العذب .فتركيز االمالح داخل خاليا
الخياشيم والجسم عامة قد يكون اقل من تركيزها في ماء البحر المالح ،وهنا يسعى الضغط
االسموزي لجعل التركيز متساويا داخل الخاليا وخارجها .وذلك عن طريق خروج الماء من
الخاليا أو امتصاصها ألمالح إضافية.
يزيد رياض فالح
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هل يوجد دم للحشرات ؟

عندما نرى المخلوقات الحية االصغر منا يعتقد الكثيرون بأن هذه المخلوقات ليس فيها االعضاء
والوظائف الموجودة في جسم االنسان.
اذ كيف يستطيع كائن حي ضئيل كحشرة ان يكون له قلب؟ وهل من الممكن ان يكون لهذا الكائن
الضئيل دورة دموية؟.
الجسام الحشرات البالغة ثالثة اقسام هي :الراس والصدر والبطن ،وهناك زوج من المجسات
في مقدمة رؤوسها تحتوي على اعضاء دقيقة لحاسة الشم ،كما ان األعين واألفواه جزء من
الراس ايضا! كما لها قلب ولها دم ولها دورة دموية ،ويدخل الدم الى القلب بواسطة ثقوب مجهزة
بصمامات وعندما يتقلص القلب تنغلق هذه الثقوب فيخرج الدم عبر شرايين لكن ليس للحشرات
شعيرات دموية واوردة كما لإلنسان.

شفاء عكري
الصف :السابع ""2
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