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كلمة مدير المدرسة

أعزاءنا الطالب، أعزاءنا قّراء هذه المجلة: 
في عصر العلم والتكنولوجيا نحن محاطون بوسائل وأدوات وأجهزة ال حصر لها،وهي كل يوم 
في تجّدد وتحديث وتغيّر مستمر،فكثير من األجهزة التي كانت تتبّوأ مكاناً هاماً في حياتنا باألمس 
لم يعد لها استعمال اليوم. إذ نراها استبدلت بما هو أنجع وأسرع واألمثلة كثيرة ال مجال لحصرها 

في هذه الكلمة الموجزة،وهذا يدّل على تجّدد العلم دائماً فال يقف في نقطة معيّنة . 
قيل: “ علّموا أوالدكم بغير علمكم ألنهم خلقوا لزمان غير زمانكم”. 

لقد أثلج صدري ما خطّته أيدي طالبنا األعزاء في مدرسة البشائر من مقاالت علمية،تكنولوجية 
يدّل  وهذا  كثيرة.  مواضيع  في  والتكنولوجيا  العلم  مجاالت  أبناؤنا  طرق  المجلة،حيث  هذه  في 
على الثراء العلمي والفكري الذي يتمتع به طالبنا، هذا الثراء لم يكن ليكون لوال اجتهاد طالبنا 

ومثابرتهم وتوجيه وإرشاد معلّميهم األكفاء. 
كم هو مفرح أن ترى طالبنا األعزاء يندرجون في مجال العلم،ويصبحون علماء صغار،يبدعون 
في الكتابة في المجاالت العلميّة والتكنولوجية، على أمل أن يتحول هؤالء العلماء الصغار ذات 

يوم إلى علماء كبار ويصنعون مستقبالً زاهراً لمجتمعنا. 
بوّدي أن أقدم تحيّة إعزاز وإجالل لكّل طالب ساهم في كتابة هذه المجلّة العلميّة،على أمل أن 
العلميّة  إبداعاتهم  البداية فقط، يتبعها أعداد أخرى من المجلّة، يضع بها طالبنا  تكون هذه هي 
أبحاثهم  العلمي ويكتبوا  البحث  وتكون نقطة ارتكاز ومحفّز للطالب كي يستمروا في مجاالت 

على صفحات هذه المجلّة. 
وأخيرا وليس أخرا أتقدم بالشكر الكبير والتقدير األكبر لألستاذ جمال بقاعي،المرّكز التربوي في 
المدرسة، وللمعلّمة فاطمة سعدي مرّكزة المجلّة على جهودهما الجبّارة إلصدار هذا العدد من 

مجلّة العلوم في مدرسة البشائر. 
وهللا ولي التوفيق

د. مالك يوسف
مدير المدرسة 
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مقابلة مع الدكتور مالك يوسف
على سفوح جبل الطابور       في قرية عريقة االمجاد كالنسور

ترعرعت انامل                 من الذكاء والفطن المسحور
على هدير الخلق                والتواضع في الحقل منثور

واخذت تثابر                   وتجتهد وتبذل كل مافي المقدور
لتوصل افكارا                 للواليات المتحدة بعد اجتياز عباب البحور
وما هو اال                     شخص ال استطيع تعريفه في هذه  السطور

وبالطبع اتحدث عن الدكتور مالك يوسف مدير مدرستنا االبية الحاصل على اللقب االول والثاني  
في  بحثا  عشرين  من  ألكثر  ,باحثا  والحاسوب  الرياضيات  قسم  من  حيفا   جامعة  من  والثالث 
تخصصه ومحاضرا  في قسم الرياضيات وعلم الحاسوب في كلية سخنين لتأهيل المعلمين واالهم 
من ذلك  انه قدوة طالب مدرسة البشائرالعليا  تقديرا له لكل هذه االنجازات الجبارة , فاليكم هذه 

المقابلة مع حضرته للتعرف على مسيرته ومشواره المتميز:-

هل وصولك الى هذه المناصب كان حلما وهدفا تود تحقيقه؟ ماذا فعلت من اجل الوصول الى 
ما انت عليه ؟ 

نعم , طبعا ما وصلت اليه اليوم كان حلم منذ الطفولة الى ان اصل الى الواليات المتحدة، وطبعا 
من اجل تحقيق هذا الحلم اجتهدت وثابرت وبعد ذلك حصلت على اللقب االول والثاني والثالث من 
جامعة حيفا , ومن خالل دراستي حصلت على منصب رئيس مجلس دبوريه وبعدها تحقق حلمي 
 University( وحصلت على منحة بحثية للعمل كباحث في احدى الجامعات الراقية في اميركا

of Pennsylvania USA( وهي تعتبر من ارقى عشر جامعات في الواليات المتحدة .

ما الذي دفعك  للتخصص في مجال الحاسوب والرياضيات؟
ان حبي وشغفي لموضوعي  الرياضيات والحاسوب دفعني وكان مخفزا  الن استمر في التميز 

والتألق بهما.

ماذا شعرت حين حصلت على هذه المنحة البحثية؟
لم  الغبطة والسعادة ويشعر وكان تعبه وشقاه  الحلو يطير من  النجاح  حين يذوق االنسان طعم 

يذهب سدى  اال انها ازهرت واينعت زهورا ورودا عطره  مليئة بالتفاؤل واالمل واالمان .

هل لك ان تحدثني عن موضوع الذكاء الصناعي والبيو انفورمتيك ؟
 Machine learning Artificial(االصطناعي الذكاء  هو  البحث  اختصاص  موضوع 
وبرامج  خوارزميات  تطوير  هدفه  الحاسوب  عالم  في  جديد  مجال  وهو   )intelligence
محوسبة   هدفها محاكاة االنسان من ناحية التفكير واتخاذ القرارات اي نطمح الى صنع حاسوب 
 DNA وفهم  برامج محوسبة الكتشاف  تطوير  يعني  انفورمتيك  البيو  اما  انسانية  ذى خواص 

والـ RNA في االنسان وقد عملت اربع  سنوات في مجال بيو انفورمتيك وأكملت بحثي .
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هل تستخدمون في بحثكم طريقة تنمية الخاليا في المستنبت؟
كال,نستخدم  في بحثنا طريقة تنمية الخاليا في مستنبت حيث اننا نعتمد في بحثنا على الحاسوب 

وبرامجه المخصصة فقط .

هل ستوزع برامج الذكاء الصناعي في جميع الحواسيب ام تحتاج لحواسيب مخصصة لذلك؟ما 
انواعها وما تكلف؟

ان هذه البرامج الذكية الصناعية يمكن استخدامها في كل الحواسيب اي يمكننا الحصول عليها 
واالعتماد عليها في حل مشاكلنا 

كيف تنظم وقتك بين كل هذه المشاريع التي تقوم بها ؟ هل تجد صعوبة في ذلك ؟
سر النجاح هو ادارة الوقت بشكل صحيح واإلتقان والمثابرة .

ماذا تنصح طالب مدرسة البشائر ؟
انصح طالبي االعزاء ان يكون لهم حلم كبير وان يفكروا به كل يوم وأود ان انصحهم : ان سر 

النجاح وقدرات االنسان عظيمة وبدون قيود .

بقلم : صبا ابوليل

األستاذ محمود خليل لـطالب البشائر
“أحبائي ال تكتفوا بالدرجات األولى من سلم العلم والنجاح”

حاورته الطالبة ميرا عواودة - التاسع “5”
الغش  لمكافحة ظاهرة  األنجع  الحل  أن  كلية سخنين  األستاذ محمود خليل رئيس  المربي  يؤكد 
يحقق  لم  أنه  وينوه  بالغش  يتورط  لمن  الصارم  والعقاب  التربية  باعتماد  تكمن  باالمتحانات 
أحالمه وتطلعاته على المستوى المهني والعلمي بعد. في حديث خاص أجريناه هذا األسبوع دعا 
البروفسور محمود خليل طالب البشائر لعدم االكتفاء بالدرجات األولى من السلم والبحث عن 

أفق أعلى على الدوام. 
عرفنا بنفسك؟ وكلمة عن حالتك االجتماعية؟

“متزوج وأب لخمسة ثالثة أبناء وإبنتان، رئيس لكلية سخنين، أحب الطموح والمبادرة واالبداع 
ويعجبني أصحاب الهمم العالية وأتمنى أن يتسع وقتي أكثر لممارسة هوايتي المفضلة القراءة.” 

هل كانت طريقك إلى األعالي رحلة جبلية )صعبة( أو بمعنى آخر هل كانت عائلتك قادرة على 
تعليمك بسهولة ؟

“أوال اعترض على تعبير “وصولك لألعالي”  فالطريق ما زالت طويلة للوصول. بالنسبة لقدرة 
األهل فقد عشت حياة متواضعة  فعائلتي ال تملك الكثير من اإلمكانات لكنها تميزت بحرصها على 
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البيت الدافئ الذي يحب العلم ويقدس األخالق والفضيلة  اعتمدت على نفسي كثيرا وهذه رسالتي 
لكل طالب علم: لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، فبقدر ما تكون األوضاع المادية واالجتماعية 

بعيدة عن الرفاهية كلما كانت إمكانيات وحظوظ النجاح أوفر.

بعد تحصيلك الواسع هل تراودك أحالم أخرى على طريق التعلم ؟ إلى أين تريد أن تصل؟
“في بداية الطريق عرفنا أشياء وغابت عنا أشياء أخرى. نحن بحاجة لبناء إطار لتطوير التفكير 
اإلبداعي وهو إطار نحن بحاجة ماسة له كما تروادني أفكار أخرى  لخدمة  كلية سخنين واالرتقاء 

بمجمل مجتمعنا”.

تظهر سيرتك الذاتية  أنك قد حزت على عدد كبير من الشهادات ومررت بالكثير من الدورات 
والتدريبات لماذا أردت إشغال منصب رئيس كلية سخنين ربما هي صغيرة عليك ؟

بأنني سأصبح  “التخنيون”   برفقتي في معهد  الذي كان  البروفيسور  أخبرت  صديقي  “حينما 
مديرا لكلية سخنين ضرب رأسه بكلتا يديه ولم يتقبل األمر وقال: تترك مكانك في التخنيون وفي 
البحث العلمي من أجل أن تذهب لتكون بين أربعة جدران في كلية سخنين. قررت اختيار الوظيفة 
هذه لخدمة مجتمعنا. عندما بادرت إلقامة مدرسة البشائر شعرت بالفخر والرضا ألنني أفعل شيئا 

للمجتمع سائال هللا أن يكون  ذلك بطاقة دخول لمرضاته.

هل المعلم العربي اليوم مؤهل أكثر للتربية والتعليم ؟
“التقنيات والوسائل اليوم أفضل لكن الذين اختاروا مهنة التعليم بالماضي كانوا بمستوى قدرات 
أعلى. من يختار مهنة التعليم اليوم ليس بالضرورة أن يكون األفضل.. حينما أنهيت منذ سنوات 
طويلة المرحلة الثانوية في كفركنا  أبلغني مدير المدرسة وقتها  بأن عالماتي كان تدريجها األول 
واليوم قلما تجد من اختاروا مهنة التعليم أنهم كانوا من األوائل في مدارسهم إال  ما ندر” وحبذا 
لو توجه لمهنة التدريس أوائل الطلبة حتى نرقى بمجتمعنا فجودة المجتمع رهينة التعليم والتعليم 

الجيد ركيزته المعلم المبدع. 

كمن درست أساليب التربية الحديثة كما يظهر في سيرتك الذاتية إلى أي مدى أنت راٍض عن 
أساليب التدريس في كلية سخنين ومدرسة البشائر ؟

أساليب  في  وكمختص  بالطالب  ترتقي  متنوعة  تدريس  أساليب  نعتمد  طبعا  سخنين  كلية  “في 
التدريس أود لو يكون في جعبة كل محاضر مهارات تربية وتعليم أكثر ثراء وتنوعا.  ال يمكن 
القول إننا وصلنا للكمال بهذا المجال، لكن نحن على الدرب سائرون فمثال: نقوم بمحاضرات 
كل شهر للمحاضرين في كلية سخنين ليتداولوا المعلومات ولتزيد من كفاءاتهم. وبالنسبة لمدرسة 
العالم ويشغلني  أفضل مدرسة في  البشائر  تكون مدرسة  أن  أنني أحب  أخفي عليك  البشائر ال 

أمرها وكيفية إعطاءها األفضل وأيضا نقوم ببعض التدريبات في مجال أساليب التدريس .

هل تشعرون بالكلية بضعف الطالب القادمين للكلية من الثانوية ؟ 
“الثقافة العامة لخريجي الثانويات عموماً ضحلة واإللمام باألمور الثقافية والعامة قليل. وضعهم 
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التعليمي إلى حد ما جيد ولكن غير مرضي لمن يطمح بالعالي )وهدا جزء من الجواب الذي سمح 
نشره فلكل بيت سره كما لكل مركز تعليمي(

ظاهرة الغش تتفشى في مدارسنا العربية هل تشعرون بها في الكلية ؟
“نشعر بها في كلية سخنين بشكل قليل لكن حبذا لو لم تكن إطالقاً في مجتمعنا. الغش يدل على 
هزيمة شخصية للفرد. اإلنسان  الذي يغش يشفق عليه ألنه لجأ ألسوء الطرق  وصوال للنجاح. 
الظاهرة  هده  نقلص  بدأنا  التعليم.  من  أو فصل  إلغاء مساق  برأيي  الغش  محاربة  إحدى طرق 
وأرجو  بلوغ مرحلة يستغني الجميع عن الغش ولذا علينا تنمية المسؤولية الذاتية للطالب. كلي 

أمل أن ال تكون هده الظاهرة في مدرسة البشائر إطالقاً بل ال تكون حاجة للمراقبة أصال ً”.

مدارسنا  تواصل  بينما  الضعفاء  للطالب  معدة  العرب  عند  والتكنولوجية  الصناعية  الفروع 
التوجيه للمواضيع األدبية فكيف نشجع على دراسة العلوم والهايتك ؟

المبكرة  “اقمنا في كلية سخنين مركز توجيه مهني ودراسي واعتقد أن في المرحلة اإلعدادية 
أن  يمكن  ويدركون ألين  العلوم  يحبون  الطالب  يجعل  بحيث  جيد  العلوم  تعليم  يكون  أن  يجب 
ويحسنون  العلوم  على  الطالب  يحفزون  معلمين  هنالك  كان  لو  لكن   والهايتك  بالعلوم  يصلوا 
بأشخاص  نأتي  أن  وممكن  أعلى   لمستويات  بهم  االرتقاء  ممكن   كان  بعيونهم  العلوم  صورة 
وصلوا للمراحل المتقدمة ويلقوا محاضرات للطالب ليرى بهم الطالب قدوة. التوجه الجارف 
نحو  المواضيع األدبية بحاجة لموازنة االعتبارات وهذا ال يأتي إال بالتربية والتوجيه السليمين.

كلمة أخيرة توجهها لطالب البشائر؟
“لو يعلمون كم أحبهم وكم أنا فخور بهم  وسعيد بهم وبمدرسة البشائر! أنا من مكتبي أرى مدرسة 
البشائر أكثر من أي شيء آخر. أرى نفسي في طالب البشائر فمساحة كبيرة من مخيلتي وتفكيري 
هي في التفكير بهم والحرص على تقدمهم. أقول لكم بنصيحة المحب المخض بوسع كل منكم 
الوصول إلى بعيد فال تكتفوا بالدرجات األولى من السلم ما دمتم تستطيعون االرتقاء.. ال تتوقفوا 
وال تخافوا من المجهول وال من الشائك وواجهوا التحديات بصبر وعزيمة ألنكم طالب البشائر 

تستطيعون المعالي وال ترضون بالدون”.

نجم ساطع وفكر متألق
دواؤك فيك وما تشعر... وداؤك منك وما تبصر 

وتحسب انك جرم صغير.... وفيك انطوى العالم األكبر
فادي سكران حاصل على شهادة الدكتوراه  في علم الفيزياء يعّرفنا على هذا المجال ويطلعنا على 

مدى اهمية علم الفيزياء في حياتنا اليومية .
كيف تعرف علم الفيزياء بإختصار؟

علم الفيزياء هو الذي يسيّر لنا امورنا الحياتية في جميع المجاالت  هو القاعدة األساسية لمختلف 
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الى  السريعة وصوالُ  األولية  بالجسيمات  بدءاً  شيء  كل  لفهم  العميقة  التفاصيل  يقدم  اذ  العلوم 
الغالف الجوي والكواكب والنجوم والمجرات والكون نفسه. 

كل علم له سلبيات وايجابيات ،الى اي مدى يمكن ان يوصلنا هذا العلم من الناحيتان االيجابية 
والسلبية؟

هذا العلم ال حدود إليجابياته فكلما غصنا في اعماقه يبهرنا بمكنوناته ويكشف لنا عن اسرار هذا 
الجانبان  العلوم يمكن استغالله بطريقة خاطئة فلكل مجال نجد  ...  كغيره من  الغامض  الكون 
لدينا  فمثالٌ  ذاته  بالعلم  وليس  باالنسان  يتعلق  وهذا  بينهما  نختار  من  ونحن  وااليجابي  السلبي 
الحاسوب يمكن استغالله لصالحنا واالستفادة منه و قد يلحق الضرر بنا ان لم نحسن استخدامه.

ماذا يمكن ان يعمل متخصص الفيزياء؟
في اي مكان تتواجد فيه التكنولوجيا يجد الفيزيائي عمل له ويكون مفضل عن غيره لما يمتلكه من 
معلومات عن المبادئ االساسية والخبرات الذاتية التي تؤهله للتعامل مع التكنولوجيا وتطورها 

بشكل اسرع. 

كما نعرف ان االمة العربية امة علم وامة مفكرة ،سحق هذا الفكر نتيجة عدة  ظروف ،ما هي 
اقتراحاتك للنهضة الفكرية مرة اخرى؟

النجاح  به نحو  تصعد  بها سلماٌ  بها بل اجمعها وابن  تتعثر  بالحجارة فال  الحياة مليئة   ... تذكر 
فباإلرادة والعمل تنكسر القيود وتتحرر العقول فينطلق الفكر بغير حدود . 

عباقرة وعلماء العرب ،هم مكتشفي علم الفيزياء كابن سينا وابن الهيثم  وبسياسة الغرب نسبت 
هذه االسس الى شخصيات غربية وهّمش علماؤنا ،كأمة عربية كيف نحافظ على انجازاتنا؟ 

ما انفقته على نفسي ضاع مني وما اعطيته للناس باق ابد الدهر ،ليس هناك عالم او مكتشف 
يستطيع أي انسان او سياسة طمس علمه ،انهم يستبعدونه ولكن ما دام  هناك تاريخ ... فالتاريخ 
يكتب والدليل على ذلك ان الغرب بدأ يعترف بعباقرتنا ولكن في هذا الوقت هناك وسائل متطورة 

تيّسر لنا نشر انجازاتنا وايصالها للعالم مع الحفاظ على حقوقنا االبداعية .

كل شيء يرخص اذا كثر ااّل العلم ... فإنه اذا كثر غال 

 بقلم 
صفاء فؤاد 
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عصام صباح، باحث عربي يدير مشاريع بيوتكنولوجية وبيئية:
يجمع  حتى  صباح،  عصام  الطموح  للشاب  كافية  كانت  الجليل،  جمعية  في  سنة  عشر  خمسة 
تجربة غنية في الهندسة البيوتكنولوجية، ثم حصل على الدكتوراة، ومن بعدها نال شهادة بوست 
دكتوراة، عصام العصامي، شاب عملي مع تجربة غنية في مجال األبحاث، مكنّته قدراته ان 
مكللة  حياة  ومسيرة  مكافحة  بال  العلم  يترك  أن  دون  العملي،  المجال  في  كبيرة  بسرعة  يتقدم 

بالنجاح المصقول بالعمل المتواصل واإليمان بالقدرات الفردية والجماعية. 
لقد قمت باجراء مقابلة مع الباحث القدير الذي استفسرت من خاللها عن حياة و طبيعة عمل هذا 

الباحث:

1. ما الذي دفعك للعمل في المجال الذي تعمل به؟
بعد  فيا  الكيميائية وتخصصت  الهندسة  الجامعية، حيث درست  لدراستي  متابعة  كان  ذلك  أوالً 

بموضوع هندسة المياه والبيئة. وعملي اليوم يندرج تحت هذه المواضيع.

2. ما أو من كان مصدر إلهامك خالل مهنتك؟
المصدر األساسي هو البحث الدائم والمستمر عن حلول أفضل لمعالجة المياه العادمه الصعبة. 
مستديمة  رؤيا  مع  ذلك  والتربة.  المياه  مصادر  تلويث  من  والتقليل  الملوثات  من  المياه  تنقية 

للمحافظة على مصادر الطبيعة )ماء، طاقة وتربة(.

3. هل ما وصلت اله من نجاح في عملك هو ما توقعت من نفسك منذ صغرك؟
يمكن القول بأني راض، ولكن أتوقع أكثر من حيث النتائج والبحث والتطوير. التوقع لألفضل هو 

المحفز لالستمرار بالتجديد واإلبداع.

4. أي مشروع تعتبره األهم في تقدمك ووصولك إلى ما أنت عليه اآلن؟
أعتقد أن المشاريع كلها أكملت اإلنجاز العام، ال أعتقد بأن مشروعاً واحداً مهم. فكل المشاريع 
ساهمت للوصول الم ما أنا عليه، مشاريع البحث في جمعية الجليل, مشاريع التدريس في كلية 
ساهمت  كلها  األمريكية،  هوبكنز  جونز  جامعة  وفي  التخنيون  في  السابقة  والمشاريع  براوده, 

إلكمال الصورة.

5. هل لديك أي أبحاث أو مشاريع جديدة؟ حدثني عنها قليالً!!
نعم اليوم هناك مشاريع جديدة )4-3 مشاريع( مركزة في كيفية معالجة المياه العادمة والنفايات 
إلنتاج الطاقة أو للتقليل من الصرف بالطاقة. هذه المشاريع ممولة من مصادر محلية )وزارة 

حماية البيئة والعلوم( باإلضافة إلى مشروعين بتمويل أجنبي )المانيا والواليات المتحدة(.

6. هل تعمل وحدك أم هناك من يساعدك في مشاريعك؟
ال يوجد في األبحاث من يعمل لوحده، الفضل يعود للطاقم المهني الذي يقوم بالعمل إضافة إلى 
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قيامه بالمساعدة بصقل األفكار وتنفيذها الحقاً . يعمل معي في مركز األبحاث، باحثون، مساعدو 
بحث وطالب )دكتوراه وماجستير(.

بطاقة تعريف: د. عصام صباح
• خريج معهد التخنيون ، مهندس كيمياء ،

• يحمل دكتوراة في البيئة والمياه من التخنيون.
• سافر لفترتي بوست دكتوراة )ما بعد الدكتوراة(. واحدة في بريطانيا، والثانية في جامعة جون 

هوبكن في امريكا، حيث عمل لمدة ثالث سنوات في األبحاث بالجامعتين.
• بدأ العمل في مركز األبحاث، جمعية الجليل عام 1994 مع افتتاح المركز، ولم يترك العمل 
هناك، إال في فترة اجازته الدراسية. وفي المركز شغل وظيفة مساعد بحث، وفي ما بعد باحث، 

ثم باحث كبير ومن سنة 2007-2005 شغل منصب المدير العلمي للمركز.
• اليوم هو باحث في جمعية الجليل، ومحاضر في كلية براودا في كرميئيل، مّركز قسم الهندسة 

البيوتكونوجية الهندسة البيئية.
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د. حسن عزايزة 
باحث في مركز األبحاث- جمعية الجليل - شفاعمرو ومدير قسم 

العلوم البيئة – كلية تل حاي

حاورته الطالبة : ندين عرفات عكري – الثامن :”4”

ان الطبيعه من خلق هللا وتحوي شتى المخلوقات الحيه التي تقيم ما بينها العالقات المتبادله وهي 
تساعد بعضها بعضا على البقاء، سواء كان ذلك بواسطه الطرق المباشره وغير المباشرة وبذلك 

تتشكل     الحياه على الكره االرضيه.
احدى مملكات هذه الكائنات هي النباتات ....فكما ال تستطيع  االسماك ان تعيش بال ماء ويعجز 
البشرية  تحتاج  هكذا  هناء  بال  تشرق  ان  السعادة  وتابى  ميناء  بدون  حرا  يرسو  ان  االسطول 

للنباتات لتكمل الحياة 
الغذاء والرئات  الكرة االرضية فهي منتجة  الحياة على وجه  تقريبا االساس في استمرار  فهي 
الخضراء للعالم ،لكن هل يمكنها ان تكون الدواء لكثير من اقسام الداء؟؟ وما هو السر  وراء ذلك؟ 
وهل كان للعرب واالسالم يدا تدفع بهذا الطب لالمام ليسلط عليه االضواء في القدم ؟ وان كان 

ذلك فلماذا عادت البشرية لتستعمله بعد فترة طويلة من استخدام االدوية الكيميائية ؟
هذا ما كشفته المقابلة مع الباحث د.حسن عزايزة

طب االعشاب
لقد بات في حكم المؤكد أن موضوع األعشاب الطبية قد فرض وجوده الالفت على أجندة حياتنا 

اليومية،حتى صار واسع االنتشار ويحظى بإهتمام اوساط شعبية متزايدة .
مجتمعاتنا العربية اإلسالمية الحديثة،ابقت على حضور موروثنا الطبي ليس من باب االعتراف 
بأهميتة وامكانياته الهائلة،وإنما لكونه الملجأ االساس  لفقراء الناس في حصولهم على احتياجاتهم 

الصحية والطبية والتجميلية،في ظل غياب رهيب للتأمين الصحي 
هذا الواقع المشوه ينبغي علينا تصحيحه بحيث يصبح هذا الموروث ليس مالذاً لفقراء الناس فقط  

وانما اتجاهاً صحياً  ممؤسساً معترفاً بدوره بصفته جزء من النظام الصحي الرسمي،
خلفته  ما  واغنى  اهم  من  هو  االسالمي  العربي  الطبي  موروثنا  ان  نؤكد  حينما  نبالغ  لسنا 
المجتمعات المتمدنة عبر التاريخ من حيث اشتماله جوهر المساهمات الحضارية للثقافات السابقة 
التاريخ  لدرجة اختزلت في  الى عملية تطوير وعلمنة غير مسبوقة في  له،وخضوعها جميعاً 

داخلها كنوز كافة الثقافات السابقة عليها ورصفها بدررها وبريقها عبر إضافاتها المميزة.
” علينا أن نعلم أن أحسن العالجات وأنجعها هي العالجات التي تقوم على تقوية قوى المريض 
من  عذب  ما  وإسماعه  محيطه  المرض،وتجميل  مكافحة  ليحسن  والروحية،وتشجيعه  النفسية 

الموسيقى وجمعه بالناس الذين يحبهم“.      
                                   ابن سينا
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ما هو طب التداوي باألعشاب؟
طب  األعشاب أو ما يسمى التداوي باألعشاب يرتكز على استعمال أجزاء مختلفة من األعشاب 
الطبية من أجل معالجة مرض معين. في بالدنا يوجد أكثر من 2600 نوع من النباتات ومن بينها 
حوالي 700 نبتة تعتبر أعشاب طبية يمكن استعمالها من أجل التداوي. هذه األعشاب يتداول بها 

العطارة وتباع في األسواق الشعبية.

ما هي صفات النباتات التي تجعلها صالحة لالستعمال ومعالجة األمراض؟
لألكسدة،  كمضادات  فعاليات  له  بعضها  أن  متنوعة حيث  مواد  على  المختلفة  النباتات  تحتوي 
مضادات لاللتهابات وأمراض أخرى مثل الجلد، الجهاز الهضمي، الجهاز البولي، األعصاب 
النبتة حيث تعرف عليها اإلنسان من  وغيرها. هذه المواد يتم إنتاجها داخل أجزاء مختلفة من 

خالل تجارب متنوعة وأصبح من المألوف استعمالها في الطب العربي اإلسالمي.

أية أفضليات وسلبيات توجد  لطب األعشاب؟وهل له عوارض جانبية بالغالب ؟
أن طب األعشاب يرتكز على مواد طبيعية تنتجها النباتات المختلفة وهي غالباً مفيدة لإلنسان. 
مع ذلك تحوي بعض النباتات على مواد سامة لذلك يجب أخذ الحذر عند استعمالها. إن النباتات 
المستعملة في الطب العربي بشكل عام ال توجد لها عوارض جانبية بالمقارنة مع األدوية الحديثة 
التي في غالب األحيان توجد لها عوارض جانبية عند استعمالها. قسم من هذه األعشاب تؤكل 

ولذلك فأن المواد الموجودة بداخلها هي غير سامة لإلنسان.

ما الذي جعل هذا الطب يبرز ثانية في عصرنا بعد طيلة استعمال االدوية الكيميائية ؟
بسبب  ولكن  في عصرنا.  جداً  منتشرة  الكيميائية  األدوية  استعمال  فأن  اليوم  معروف  هو  كما 
والغربي  الشرقي،  العالم  في  الناس  الكثير من  بدأ  األدوية،  لهذه  الجانبية  العوارض  الكثير من 
باألخص، بالتوجه إلى البحث عن مواد طبيعية من النباتات والبحار. لهذا نرى اليوم أن الكثير 
يستعمل نباتات ومستخلصات من الطب الصيني. باإلضافة إلى ذلك فان الكثيرين من العلماء بدؤا 
بإعادة دراسة الطب العربي أو ما يسمى الموروث من الطب العربي اإلسالمي. إن الطب العربي 
اإلسالمي هو أول طب عرفته اإلنسانية. لكن في بداية القرن التاسع عشر ومع بداية استعمال 
بوصف  األطباء  من  الكثير  ابتعد  المختلفة  األمراض  أجل عالج  من  الكيميائية  المستحضرات 

عالجات تعتمد على استعمال مستخلصات نباتيه من أجل عالج األمراض.

الطاقة الخضراء والمتجددة
ان االنسان قد اخذ بيده الخراب من اجل راحته الشخصية فطعن سكين الغدر بحق امنا االرض 
لتصبح الكرة االرضية عالما من الدمار مما ادى الى بروز مجموعات تقف الى جانب الطبيعة 

وتحميها،واحدى الطرق المتبعة كانت استخدام الطاقة المتجددة والخضراء.

ما هي طرق استخدام الطاقة الخضراء؟
الطاقة الخضراء يتم إنتاجها من النباتات، الطحالب، الرياح، المياه، الشمس وغيرها. هذه الطاقة 
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تستعمل كباقي أنواع الطاقة. حيث أن المصادر الطبيعية تؤدي إلى إنتاج البيوديزيل، البيوإيتانول، 
الغاز، الطاقة الحرارية وغيرها. معظم هذه األنواع من الطاقة يمكن أن تحول إلى طاقة كهربائية 

ويتم استعمالها مثلما يتم استعمال الكهرباء المنتج من النفط أو الفحم.

ما الذي استدعى استعمالها؟
أوالً فان مصدر الطاقة المستنفذة )النفط، الفحم( بدأ يقل باإلضافة فان أسعار الطاقة بدأ باالزدياد. 
حسب تكهنات العلماء فإن مخزون النفط سوف ينتهي خالل سنة 2060-2070 أو على األقل 
فان كميته سوف تكون محدودة جداً وأسعاره خيالية. لذلك بدأ العلماء باستعمال طرق حديثة من 

أجل الحصول على طاقة خضراء/ متجددة.

ما الفرق بين الطاقة الخضراء والطاقة المتجددة؟
الطاقة  البديلة.  للطاقة  تستعمالن كمرادفات  المتجددة  والطاقة  الخضراء  الطاقة  فإن  بشكل عام 
المتجددة تشمل الطاقة التي يتم إنتاجها من الشمس، الرياح والمياه وغيرها. أما الطاقة الخضراء 
الخضراء  الطاقة  ان  وغيرها.  المتعفنة  العضوية  المواد  الطحالب،  النباتات،  من  إنتاجها  فيتم 
والمتجددة بشكل عام هي صديقة للبيئة بالمقارنة مع الطاقة المستنفذة والتي تعتبر كطاقة ملوثة 

للبيئة.

ما هو السبب وراء استعمال الطاقة المستنفذة في دول معينة اكثر من دول اخرى ؟
إن الطاقة المستنفذة تشمل النفط، الفحم الحجري، والغاز الطبيعي الموجود في أعماق األرض 
يتم استعمالها ألن أسعارها عادية  المصادر ولذلك  والبحار. هناك مناطق ودول غنية في هذه 
بالنسبة لهم. لكن بسبب ارتفاع أسعار الوقود )النفط( بشكل عالمي بدأت كثير من الدول بإنتاج 
طاقة خضراء. مثاالً على ذلك فان البرازيل تنتج معظم طاقتها من قصب السكر الذي تحوله إلى 
اثانول )بيوأثانول(. حتى أن الواليات المتحدة بدأت مؤخراً بإنتاج كميات كبيرة من االثانول من 
خالل استعمال نباتات الذرة. هناك عدة دول بدأت باستعمال الزيوت النباتية من أجل أنتاج الديزل 

)سولر( وخاصة دول أمريكا الالتينية.

من المعروف أن الطاقة الخضراء ال تسبّب تلوثا للبيئة لكن هل لها سيئات اخرى ؟ ان كان نعم 
فما هي ؟

المستنفذة  الطاقة  بالمقارنة مع  للبيئة  تلوث  أقل  للبيئة وتنتج  تعتبر صديقة  الخضراء  الطاقة  إن 
من  إنتاجها  يتم  الخضراء  الطاقة  مصادر  بعض  فإن  هذا  كل  مع  البيئة.  تلوث  أنها  المعروف 
الزيوت، السكر النشاء وغيرها. هذه المواد تعتبر مواد غذائية لإلنسان. لذلك فإن الكثير يقف ضد 
استعمال الغذاء من استخالص هذه األنواع من الطاقة الخضراء. لذلك فإن الكثير من األبحاث 
الخضراء  الطاقة  على  الحصول  أجل  من  العضوية  والنفايات  الطحالب  استعمال  حول  تدور 
واالبتعاد عن استعمال قسم من غذاء اإلنسان من أجل الحصول على طاقة خضراء. يجب إيجاد 
إنتاج المواد الغذائية واستخالص الطاقة الخضراء من أجل عدم المساس بأسعار  التوازن بين 

المواد الغذائية وخاصة في الدول الفقيرة.
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ابن سينا

)الحسين بن عبد هللا بن الحسن بن علي بن سينا(

 عالم مسلم اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما. ولد في قرية )أفشنة( وتوفي في مدينة )همدان( 
الموجودة في إيران حاليا )سنة 427هـ 1037م(.

العديد منها يرّكز على  200 كتاب في مواضيع مختلفة،  ألّف  الرئيس. وقد  الشيخ  باسم  عرف 
الفلسفة والطب. ويعد ابن سينا من أول من كتب عن الطّب في العالم. وأشهر أعماله كتاب الشفاء 

وكتاب القانون في الطب.
إنجازاته الطبية

اعتمد ابن سينا في الطّب على المالحظة في وصفه للعضو المريض وصفاً تشريحيا" وفيزيولوجياً، 
واستفاد من هذا الوصف التشريحي في تشخيص المرض.

أول من  التجربة واالستفادة من تجارب من سبقوه، وهو  الطبية على  اعتمد في ممارسته  كما 
تحدث عن العدوى وانتقال األمراض المعدية عن طريق الماء والتراب، وخاصة عدوى السل 

الرئوي.
بين  ومن  الفجائي.  بالموت  يسمى  ما  أو  الدماغية،  السكتة  عن  دقيق  وبشكل  تحدَّث  من  ل  وأوَّ

إنجازات ابن سينا وإبداعاته العلمية، اكتشافه لبعض العقاقير المنّشطة لحركة القلب.
ترك ابن سينا مؤلفات في مجاالت عدة ،وأهمها:

1(  العلوم اآللية ،وتشتمل على كتب المنطق ،وما يلحق بها من كتب اللغة والشعر.

2( العلوم النظرية ،وتشتمل على كتب العلم الكلي ،والعلم االلهي ،والعلم الرياضي.
3 ( العلوم العملية ،وتشتمل على كتب األخالق ،وتدبير المنزل ،وتدبير المدينة ،والتشريع.

فخري خطيب
 السابع "3"
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لماذا تصفر االوراق مع الزمن؟؟!

التي  العضوية  المادة  وهي  الخشبين،  على  يحتوي  الذي  األخشاب  لب  من  مصنوعة  األوراق 
تشكل مع السيلولوز النسيج الخشبي وهذه المادة لها بنية بروتين يكون مسئوال عن أغلب صالبة 

الخشب.
يتأكسد الخشبين بسرعة كبيرة في الهواء ويتحول لونه إلى اللون األصفر أو البني.

يحتوي ورق الصحف على الكثير من مادة الخشبين ويصبح أصفر اللون بدرجة أسرع.
والورق ذو النوع الفاخر تتم معالجته كيميائياً إلزالة اغلب مادة الخشبين، ويتم تبييضه أيضاً، 

لكن يبقى فيه القليل من الخشبين.
من هنا نستنتج ان اصفرار الورق هي عملية غير ارادية وغير مرغوبة فنحن نستطيع التحكم بها 

وازالة اللون االصفر ولكن ال بد بان يبقى القليل منه

هنادي بقاعي
 التاسع “4”
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االحتباس الحراري

منذ عام 1979 يفقد القطب المتجمد 9 بالمائة من كتلة الجليد فيه كل عشر سنوات بينما تقول 
النتائج التي تظهرها تلك الحواسيب إن مقدار ما يذوب من الجليد هو نصف هذه النسبة.

وتتوقع بعض الدراسات أن يذوب الجليد في القطب الجنوبي تماما بحلول منتصف القرن الحالي.
أن الجليد في القطب الجنوبي قد يختفي تماما في النصف الثاني من القرن الحالي. 

تم تاكيد ان البرامج االلكترونية التي تعمل على مراقبة ذوبان الجليد تتوقع حدوث فترات تكون 
فيها حساسية القطب مرتفعة جدا مما يهدد النظام الجليدي هناك باالنهيار المفاجيء. 

كما ترى الدراسة أن نصف عوامل االحترار األرضية التي تم رصدها منذ عام 1979، إن لم 
يكن أكثر، ناشئة عن انبعاث غازات تنتج عن أنشطة بشرية.

أفاد باحثون بأن دفء األرض الناتج عن االحتباس الحراري قد يؤدي إلى زيادة الفقر في أفريقيا 
وذوبان الكثير من أنهار جليد الهيمااليا.

وأشار اتشيم شتينر رئيس برنامج البيئة التابع لألمم المتحدة، إلى أن الغازات المسببة لالحتباس 
في  متر  نصف  بمقدار  زيادة  في  سببا  تكون  قد  الحفري،  الوقود  حرق  عن  الناجمة  الحراري 
مستويات البحار، وبالتالي ستكون لها عواقب وخيمة في بنجالدش وبعض الدول القائمة على 

الجزر.
في  الجليدية  األنهار  ذوبان  إلى  يؤدي  الحرارة  ارتفاع  أن  التقارير توضح  أن  العلماء  وأوضح 
الهيمااليا، وهي أعلى سلسلة جبال في العالم، مما سيكون له تأثيرات على مئات الماليين من 

البشر.
ولكن دفء األرض سيضرب الدول الغنية بطرق أخرى، فقد تتحول منطقة البحر المتوسط إلى 
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بالغاً على  تأثيراً  البحار والعواصف  المتحدة قد تحدث زيادة مياه  الواليات  منطقة قاحلة، وفي 
وسائل النقل على امتداد شواطئ خليج المكسيك، والمحيط االطلسي والشواطئ الشمالية.

أكد خبراء في الجليد القطبي أن طبقة من الجليد في القارة القطبية الجنوبية في حجم والية تكساس 
األمريكية، ربما تتسبب في ارتفاع منسوب المحيطات إلى ستة أمتار.

وأوضح الخبراء أن ذوبان طبقة الجليد التي يبلغ سمكها 3.2 كيلومتر، سيتم رصدها من األقمار 
الصناعية بشكل أساسي، مشيرين إلى أن الدراسة تركز على خليج بحر أمندسن نظراً لسرعة 
ذوبانه ووجود مياه تكفي لرفع منسوب مياه البحار في العالم بمقدار ستة أمتار أو ما يقرب من 

20 قدماً.

محمد أسماعيل ريان
السابع “4”

اعادة التدوير ) االستحداث (

أو  خام  كمواد  واستعمالها،  النفايات  تيار  من  المواد  استخراج  عبارة عن عملية  التدوير  إعادة 
إلنتاج المنتوجات الجديدة. 

يتم اليوم في مصانع إعادة التدوير في البالد إعادة تدوير حوالي %15 من النفايات البيتية.
تساعد وزارة حماية البيئة السلطات المحلية التي تعمل على تقليص النفايات المحولة للدفن بطرق 

مختلفة
مراحل اعادة التدوير

1( تمر النفايات عبر طبل أسطواني متحرك ذي سكاكين ومخارج على شكل ثقوب 
2( تنتقل بقية النفايات عبر شريط متحرك حيث يتم فصل المكونات القيّمة منه باليد وتصنيفها 

حسب نوعها. 
النفايات التي يمكن إعادة تدويرها…   

 الورق:ورق الصحف، المكاتب، المدارس، الكرتون وغيرها. 
 الزجاج: القوارير، المرطبانات، قطع الزجاج المكسر وغيرها. 

 األلمنيوم: علب المشروبات الغازية.                                                         
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البالستيك: قوارير الماء، األكياس البالستيكية، وأغطية الزراعة البالستيكية. 
 معادن أخرى: المعلبات، هياكل السيارات والبطاريات. 

* مواد أخرى: إطارات السيارات المستعملة، مخلفات مواد البناء، األثاث، والمالبس المستعملة. 

جنان مراد
السابع “1”

لماذا يتحمل البعض األلم أكثر من غيرهم ؟
قدرتك على تحّمل مستويات عالية من األلم تختلف تماما عن درجة التنبيه الجسماني المطلوبة 
لإلحساس باأللم ويكون تحسين عتبة االلم بواسطة عقاقير ومعامالت طبيّة اخرى ،عتبة األلم 
هي النقطة التي يبدأ فيها الشعور أول مرة باأللم عند أي إنسان وكل واحد منا لديه عتبة الم أو 
نقطة بدء اإلحساس به، ثم لديه درجة ما من درجات التحمل،ومع ذلك فإن العالقة غير شريطة 
بين عتبة االلم ومستوى تحّمله. لكن ال يمكن ألي كمية من اإلعداد العقلي أن تخفّض من عتبة 

األلم لديك. 
من جانب آخر فإن إحتمال االلم يتأثّر الى حد كبير بالحالة العقليّة. ولقد أوضحت عدة دراسات أن 
الرجال لديهم قدرة أعلى على إحتمال األلم أكثر من النساء،وأن إحتمالهم لأللم إذا كانوا صحبة 
يكون أعلى منه إذا كانوا بمفردهم. وقد يكون لذلك إرتباط بالرغبة في الظهور بمظهر األقوياء 

أو الظهور بمظهر من يتعّذر هزيمته ،وقد تكون تلك ميّزة مهمة. 
نهايات  ألن  األلم  إحتمال  من  بالفعل  يقلل  لأللم  بانتظام  التعّرض  فان  توقّعه  يمكن  ال  وبشكل 
أألعصاب تصبح حساسة ويتولّد عنها إشارات ألم أكثر لدرجة محّددة من إثارة األلم لذلك فإن 

أشجع الرجال هم الذين لم تصبهم آالم شديدة من قبل. 
أنصح الناس الذين ال يتحملون األلم ان يتبعو وسائل تجعلهم يتحملون األلم لكي ال تكون ردات 

فعلهم في بعض األحيان في بالغ الحساسية

ميساء الحاج 
 التاسع “4”
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األلياف البصرية

هي ألياف مصنوعة من الزجاج النقي، تكون طويلة ورفيعة وال يتعدى سمكها سمك الشعرة. 
اإلشارات  نقل  في  وتستخدم  البصرية،  الكيبالت  داخل  في حزم  األلياف  هذه  من  العديد  يجمع 

الضوئية لمسافات بعيدة جداً.

مكونات الليف البصري

األلياف الضوئية: وتتكون من اسطوانتين متحدتي المركز تسمى األولى بالقلب محاطة باسطوانة 
أخرى تسمى الغالف ثم الغطاء الواقي والغالف الخارجي للكابل 

 Silica القلب: وهو عبارة عن زجاج رفيع )أسطواني( ينتقل فيه الضوء ويصنع من السليكا •
.)Ge-Silica المطعمة )بالجرمانيوم مثال

• الحاجب: مادة تحيط باللب الزجاجي )أسطوانة أخرى محيطة( وتعمل على حفظ الضوء في 
مركز الليف البصري وهي مصنوعة من السليكا، وذلك لكي يكون معامل انكسار القلب أكبر من 
 Total معامل انكسار الغالف، وهو الشرط المطلوب لحصول عملية االنعكاس الداخلي الكلي
Internal Reflection، الذي هو أساس توجيه الضوء في األلياف الضوئية، إذ ينعكس الضوء 
كليا وبتكرار االنعكاس ينتشر الضوء داخل قلب الليف الضوئي ويصل إلى النهاية األخرى لليف.
• الغطاء الواقي: غالف بالستيكي يحمي الليف البصري من الرطوبة أو ويحميه من الضرر 

والكسر.
مئات أو ربما اآلالف من هذه األلياف الضوئية تصطف معا في حزمة لتكون الحبل الضوئي الذي 

يحمى بغطاء خارجي يسمى جاكيت. 

رامي عباس
التاسع “2”
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األمراض الوراثية:
يتألف جسم األنسان من خاليا,تحتوي الخاليا على عضي يسمى النواة:عضي موجود في الخلية 
وهنالك  الشعر...  العيون,لون  مثل:القامة,لون  الوراثية  الصفات  عن  معلومات  بداخله  تحفظ 

أشخاص يكون عندهم خلل في هذه الصفات الوراثية فلذلك يتسبب بمرض وراثي.
من أهم األسباب لألمراض الوراثية هي : خاصةً عند زواج األقارب :انتقال مورث غير سليم من 
أحد االجداد واالباء المشترك بين األبوين ,وينتقل الى األحفاد مما يؤثر سلباً على صحتهم بسبب 
أعاقة  يسبب  أن  الممكن  المريض ومن  الوراثي  والعامل  سليم  الغير  المورث  لهذا  االباء  حمل 
جسدية أو عقلية.تنقسم األمراض الوراثية الى:1.أمراض جينيه سائدة:وهي التي تنتقل من جيل 
الى جيل 2.أمراض جينيه متنحية:وهي أن يكون األبوان طبيعيان لكنهما يحمالن نفس العامل 
الوراثي المريض.األمراض الوراثية منتشرة في الدول التالية: السعودية ,السودان دولة موريتانيا 
بسبب زواج األقارب وأقل دول يوجد فيها نسبة أمراض وراثية هي :دول الغرب ولبنان. وهنالك 

طرق طبية تمنع حدوث األمراض الوراثية.

اجراء فحوصات,والحرص على  المفضل والمهم  :أن من  التالية  بالنصيحة  أنهي مقالي  وأنا 
صحتنا من االمراض الوراثية وأنتقاله الى األبناء كما قيل المثل الشائع:درهم وقاية خيٌر من 

قنطار عالج.

هالل بدارنه 
السابع “3”

االنفجار العظيم

بأن  ترى  التي  الكون،  علم  في  نظرية مطروحة   )Big Bang: )باإلنجليزية  العظيم  االنفجار 
الكون قد نشأ من حالة حارة شديدة الكثافة ،تقريبا قبل 13.7 مليار سنة. نشأت نظرية االنفجار 
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العظيم نتيجة لمالحظات الفريد هيل حول تباعد المجرات عن بعضها.
فإذا كان الكون يتمدد فما من شك أن حجمه في الماضي كان أصغر من حجمه اليوم،أي حسب 
نظريات العلماء كان الكون قبل االنفجار العظيم بحجم رأس المسمار، وأن حجمه في المستقبل 

سيكون أكبر منهما. 
وقد حصل العلماء على نظريات تناقش حركية الكون ،وامكانيات توسعه وتقلصه الى حد معين.
تطورت نظرية االنفجار العظيم من مالحظات ونظريات. المالحظات األولى كانت واضحة منذ 
زمن وهي ان المجرات تبتعد عن نفسها وتبتعد عن األرض، لكن من سجل هذه المالحظات لم 

يذهب بعيدا في تحليل هذه النتائج.
في عام 1927 استنتج البلجيكي جورج لومتر أن الكون قد بدأ من انفجار “ذرة بدائية”، والتي 
تمتاز بالكثافة الال نهائية ودرجة الحرارة العظيمة جدا والتي هي أسخن من مليون مليون مليون 

درجة حرارة نواة الشمس، وهذا ما سمي الحقا باالنفجار العظيم .

وفي كتابه العزيز 
َماَواِت َواأْلَْرَض َكانَتَا َرْتقًا فَفَتَْقنَاهَُما َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماِء  قال هللا تعالى: ﴿أََولَْم يََر الَِّذيَن َكفَُروا أَنَّ السَّ
ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ أَفاََل يُْؤِمنُوَن﴾»21 :30« أشار هللا في اآلية إلى أن السماء واألرض كانتا ملتئمتين، 

أي كتلة واحدة ففتقهما فتقا
كمال بقاعي 
السابع “4”

لماذا نبكي عند تقطيع البصل ؟!

السبب ليست الرائحة القوية الذي يجعل البصل يتسبب في البكاء،لكن الغاز الذي يطلقه البصل 
عندما نقطع البصلة. حيث انه عند تقطيع البصلة يتم قطع الخاليا ومنها يتم إطالق األنزيمات التي 
تكون طبيعيا داخل الخاليا.واحد من هذه االنزيمات،االلليناز الذى يتفاعل مع مادة تحتوي على 
التفاعل ينتج عنه  بالبرينسكو”والتي يتم اخراجها نتيجة قطع الخاليا.هذا  الكبريت والمعروفة” 
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تكوين حمض -1 بروبينيلسالفينيك،الذي يتم تحويله من قبل انزيم إل إفسينثيز إلى غاز أوكسيد 
يفسر  والذي  المبكي(  الالكريماتوري)العامل  بالعامل  ايضا  يعرف  الغاز  البروبانيثيال-إس.هذا 

اسم أنزيم إل إفسينثيز)يعني االنزيم المصنع للعامل الالكريماتوري(.
الغاز ليس ثابتا ويمكنه أن يتفاعل معالماء ويشكل من بين مجموعة مركبات حمض الكبريتيك.
وعندما يحدث هذا في العين،تبدا العين بمعادلة الحمض بانتاج كميات كبيرة من الماء وبالتالي 

تجعلنا نبكي.

هيا غنايم 
 التاسع “1”

البعد والموقع الظاهري للنجوم والكواكب
عندما ننظر الى كوكب او نجم ،فان الموقع الذي نراه فيه ال يكون موقعه الحقيقي ،وذلك الن 
الضوء الذي يصلنا من الجسم السماوي يمر بسلسلة من االنكسارات الناتجة عن اختالف كثافة 
سطح  من  اقتربنا  كلما  تزداد  الجوي  الغالف  في  الغازات  كثافة  الجوي.  الغالف  في  الغازات 
االرض ،ازديادها يؤدي الى ازدياد معامل االنكسار. النتيجه تكون ،ان الضوء الذي يصلنا من 
الكوكب او النجم الذي ننظر اليه يمر بسلسله من االنكسارات تؤدي الى انحرافه عن مساره كلما 

اقترب الضوء من سطح االرض،وذلك الن معامل االنكسار يزداد.

امير ابو ريا
التاسع “2”

هل البقع البيضاء على االظافر عالمة نقص الكالسيوم؟

ال، فالبقع البيضاء غير المنتظمة على االظافر وهو ما يطلق عليه Leukonychia ال عالقة لها 
بالكالسيوم.فيعود ظهورها الى تلف بسيط ناجم عن تصادم شْي ما بمكان تثبيت الظفر.وكما انها 

شائعة جدا في االظافر وعادة قابلة للشفاء.
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بل  لكي تظهر  وقتا طويال  البيضاء  البقع  تستغرق هذه  قد  لذالك  بطيىء  بمعدل  االظافر  وتنمو 
وتستغرق وقتا اطول لتتالشى.

وقد تكون الشرائط البيضاء على االظافر مصاحبة لسوء تغذية حاد لدى االطفال الذين يعانون 
من انخفاض في بروتين الدم وهو االلبومين واأللبومين بروتين يقوم الكبد بتصنيعه وهو أساسي 
لوظائف الجسم الطبيعية وقد يحدث هذا االنخفاض نتيجة ضرر يصيب األوعية الدموية الدقيقة 
الموجودة في الكليتين و المسؤولة عن ترشيح الماء الزائد و الفضالت الموجودة بالدم.المتالزمة 
الكلوية هي مجموعة من االعراض التي تنتج بسبب  هذا الضرر. هذا الضرر يجعل البروتين 
)االلبومين( يتسرب من الدم ليصل الى البول ، و هذا يقلل كمية الزالل في الدم و يجعل السوائل 
تتسرب من االوعية الدموية الى االنسجة مما يؤدي الى سوء تغذية حاّد لدى االطفال.وبالتالي 

الى ظهور تلك البقع البيضاء

واخيرا اود ان اقدم نصيحة بسيطة للسيدات:
ال تحاولن ازالة البقع البيضاء بطالء االظافر ،الطريقة الوحيدة الزالة البقع البيضاء هو انتظار 

نموها خارج الظفر ،اما مزيل الطالء فسوف يسبب هشاشة االظافر وتكسرها.

اية عبد الفتاح 
التاسع “4”

البناء االخضر
مصطلح البناء األخضر يشير إلي بناء ُصمم وُشيد واْستََداَر بطريقة مستدامة وفعالة. توجد بعض 
المعايير الدولية التي تُمنح من المؤسسات المختصة لقياس مدى توافق المبني مع البيئة وإمكانية 

تصنيفة ضمن المباني الخضراء.
و المباني الخضراء تعتمد علي تقنيات البناء التي تراعي البيئة في المواد المستخدمة واستهالك 
الطاقة واالستدامة. ومنها ما يعتمد علي المواد األولية في البناء ويحرص علي استخدام ما هو في 
محيط بيئة المكان مثل البناء بالتربة المدكوكة او االكياس الرملية، ومنها ما يعتمد علي تقنيات 
حديثة للحفاظ علي الطاقة وتوليدها وإعاده تدويرها باستخدام حلول متقدمة تعتمد على الطاقة 

الشمسية، المياه المستصلحة، ومصادر الطاقة المتجددة.
لتحسين نوعية البيئة للمباني والحد من التأثير السلبي على النظام البيئي والمساعدة على إنشاء 
المعروفة  اإليكولوجية  المبادئ  إلى  اللجوء  الضروري  من  والطاقة،  البيئة  لتقييم  بروتوكوالت 

على الصعيد الدولي بعبارة المباني الخضراء. 
البيئة  للمباني على  السلبي  القضاء على( األثر  إلى درجة كبيرة )أو  تقليل  المشروع هو  هدف 

وعلى شاغلي المبنى.
بدأ البناء األخضر ينتشر في البالد “ اسرائيل” فقد أقيمت عّدة عمارات مع رعاية مباديء البناء 
وتصريف  المناخ  منتغيّرات  والعزل  الطبيعية  الطاقة  واستعمال  بالمياه  التوفير  منها  األخضر 
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النفايات وعالج مشاكل الضجة وجودة الهواء داخل العمارات والحفاظ على التوازن بين المناطق 
المعمورة والمناطق الخالية.

زينب سعدي
 السابع “4”

هل يحرق التركيز سعرات حرارية ؟

نعم يحرق التركيز في التفكير سعرات حرارية ،لكنها ليست سعرات كثيرة كما قد نظن.
في حالة التخدر التام ،يستعمل مخك بين ستة الى سبعة سعرات حرارية في الساعة ،لمجرد جعل 
تزداد  الوعي  بمجرد عودة  انه  الفئران  تجارب على  بشكل عادي. اوضحت  تعمل  المخ  خاليا 
حاجة المخ للطاقة بنسبة  50 في المائة ،حتى لو ظل الجسم في حالة تخدير. لذلك حتى لو قضيت 

يوما كامال في نوم عميق يظل مخك يحرق 240 سعرا حراريا على االقل.
يصل اجمالي استهالك مخك يوما الى 500-400 سعر حراري ،وهو ما يمثل 20 في المائة من 
الطاقة الكلية المطلوبة . لذلك فمخك في حالة اليقظة يحتاج فقط الى 260-160 سعرا حراريا 
لمواصلة نشاطه. واغلب هذه الطاقة يرتبط بعمليات تلقائية الى حد كبير للتحكم في العضالت 
من  يرفع  المجردة  المسائل  حل  ان  اوضحت  تجارب  اجراء  تم  الحواس.  مدخالت   ومعالجة 
احتياجات عمليات معالجة المواد الغذائية في الجسم ،وكلما زاد حاصل ذكائك استهلكت طاقة 
اكبر. لكن في كل الحاالت لن يزداد هذا االستهالك بأكثر من خمسة سعرات حرارية في الساعة.
عندما تركز يقوم الدم بالدوران في مركز المخ دورات كثيرة وعند استقبال المعلومات يحتاج 
الدم الى االكسجين والمواد الغذائية لنقل كل شي الى الذاكرة ومن ثم توليد طاقة اخرى تكرر 

هذه العملية من جديد وهكذا تفقد سعرات حرارية...

رلى طه
 التاسع “4”
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التنفس والطاقة
هل تعلم أن أغلب الناس تستخدم أقل من ثلث قدرة الرئتين على التنفس؟!
فالمعظم ال يعرف الطريقة الصحيحة للتنفس،التنفس الصحيح ينظف جهاز

الجسم بطريقة فعالة،بمقدار 15 مرة أكثر من الطريقة العادية!

* طرق التنفس وأنواعه:
1. التنفس التفريغي: هذا النوع من التنفس ينقّي خاليا الدم من أي شوائب،التي من الممكن أن 

تسبب في انسداد الشرايين.

طريقة هذا النوع من التنفس:
* االستنشاق حتى العدد 4 وجعل الرئتين تمتلئ بالهواء.

* االحتفاظ بالهواء داخل الجسم حتى العدد 10.
* إفراغ الهواء من الفم ببطء حتى العدد 5.

2. التنفس لتوليد الطاقة:
* استنشاق الهواء حتى العدد 4.

*إفراغ الهواء من الفم حتى العدد 4 وكأننا نقوم بإطفاء شمعه.

***ممارسة تمارين التنفس أعاله 3 مرات يوميا،يمكننا بالتمتع بكميات هائلة من الطاقة التي 
تساعد في انجاز االعمال اليومية والمحافظة على الجسم.

وصال خاليله 
التاسع “2”

التوأم السيامي

يطلق مصطلح } التوأم السيامي { على التوأمين المتشابهين اللذين يولدان ملتصقين التصاقا كلياً 
أو جزئياً ، ومشتركين في كل األعضاء الحيوية كالقلب والمخ والكبد. وعلى درجة هذا االلتصاق 
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يتوقف نجاح أو فشل عملية فصلهما في الحالة التي يقرر فيها األطباء إجراءها.
والمعروف طبياً أن هذه الظاهرة الشاذة نادرة الوقوع جداً حيث ال تحدث سوى مرة واحدة في 
كل خمسة وعشرين ألف حالة والدة. ويعود سببها إلى أن البويضة الواحدة التي تكون قد لقحت  

في رحم األم لم تنفصل أو تنقسم. 
الذي  التاريخ  التاسع عشر وهو  القرن  أوائل  إلى  تاريخها  فيرجع  السيامي{  }التوأم  تسمية  أما 
سجلت فيه حالة التوأم )شانغ( و )واينغ( اللذين ولدا ملتصقين من وسطهما في دولة )سيام( التي 
تسمى اليوم )تايالند( وقد قام هذان التوأمان بجولة في شمال أمريكا عام )1811م( وأشتغال في 
الزراعة وتزوجا بتوأمتين كذلك وأنجبا منهما أطفاالً وتوفيا في عام )1874م( احدهما بعد اآلخر 

بساعات قليلة فقط.

مجدولين طربيه
 التاسع “3”

الثقب االسود

هو عبارة عن مناطق في مركز المجرات تكون فيها الجاذبية قوية جدا بسبب ان كتلتهُ هائلة جدا 
ومضغوطة الى حجم صغير يسمى بالحجم الحرج لدرجة انه يجذب اليه كل شئ )مواد واشعة(،ال 

يمكن مشاهدته اطالقاً الن جاذبيته التسمح الي اشعة ان تبعث منه.
 الثقوب السوداء مضغوطة لدرجة انه يجب على االرض لتتحول الى ثقب اسود ان تصبح كره 
نصف قطرها 0.9 سم وكتلتها التتغير في هذه الحالة تنضغط المادة لتصبح بدون فراغات بينية 
في ذراتها وبين جسيمات نوى ذراتها ،يتكون الثقب االسود عندما ينفذ وقود نجم معين فينهار 

على نفسه نتيجة لضغط كتلته في انفجار المستعر االعظم. 
الثقب االسود يسبب تشوهات في النجوم القريبة له نتيجة الجاذبية الهائلة له ،الثقب االسود يتحرك 

باستمرار وبسرعات كبيرة.

محمد حوش
السابع “2”
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الثقب الضوئي
إحدى الظواهر المثيرة،التي يشاهدها الغواصون عندما ينظرون إلى سطح الماء من األسفل،هي 
أن الضوء يدخل من بقعة دائرية. سطح الماء يظهر معتما،و هنالك فقط ثقب واضح بسطح الماء 

يدخل منه الضوء. كما هو مبين في الصورة التالية.
التفسير لهذه الظاهرة ،و بسبب ظاهرة االنعكاس الكلي. يخرج الضوء من الماء إلى الهواء فقط 

من دائرة محددة.
يتحدد قطرها حسب الزوايا الحرجة و حسب عمق مصدر الضوء نسبة للسطح. 

بما أن مسار الضوء هو انعكاسي.
فان الضوء الذي يصل إلى نقطة ما داخل السائل)وهي نقطة تواجد المشاهد( يمكن أن يدخل فقط 

من بقعة أو ثقب دائري الشكل.

لذا فان المشاهد سوف يرى سطح السائل معتما ما عدى البقعة التي يدخل منها و المسماة: الثقب 
الضوئي.

صموئيل شقور
التاسع “2”

التوتر السطحي

التاثير الذي يجعل الطبقة السطحية الي سائل الي سائل تتصرف كورقة  التوتر السطحي هو 
مرنة ،كذلك التاثير الذي يسمح للحشرات بالسير على سطح الماء ،واالشياء المعدنية الصغيرة 

كاالبر ،او اجزاء ورق القصدير من الطفو على الماء ،وهو المسبب ايضا للخاصية الشعرية.
وهناك التوتر الواجهي هو اسم لنفس التاثير عندما يحدث بين سائلين ،يحدث التوتر السطحي 

بسبب التجاذب بين جزيئات السائل بواسطة التغير في قوى الجزيئات الداخلية.
تربط بين جزيئات المادة المتجانسة قوى تسمى قوى الجذب الجزئية )قوى التماسك( تعمل على 
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تماسك جزيئات هذه المادة ببعضها البعض ،ان قيمة هذه القوى في السوائل تكون اقل مما عليه 
في االجسام الصلبة،وهذا يفسر تغير شكل السائل بتغيير االناء الموجودة فيه ،باالضافة االى تلك 
القوى ،يوجد قوى تؤثر بين جزيئات السائل وجزيئات االوساط االخرى التي تالمسها ،سواء 

كانت حالة تلك االوساط صلبة او سائلة او غازية ،تدعى هذه القوى بقوى التالصق.

للمياه  يحدث  ما  معرفة  من خالل  ،الّن  رايي  لالهتمام حسب  مثير  الموضوع  هذا  الواقع  في 
الكثير من الظواهر التي تحدث في حياتنا  بهذه الحالة يستطيع الشخص ان يعرف تفسيرات 
اليومية، مثال رؤية حشرة تطفو على وجه المياه ،لذلك فمن الجيد ان يطلع االنسان على مثل 

هذه المواضيع.

امير بدران
 التاسع “1”

الحجامة

الحجامة هي سحب الدم الفاسد من الجسم الذي سبب مرض معين او قد يسبب مرض في المستقبل 
بسبب تراكمة وامتالئه باالخالط الضارة  والحجم يعني التقليل اي التحجيم اي التقليل من الشيء.
والحجامة تنقّي الدم من االخالط الضارة التي هي عبارة عن كريات دم هرمة وضعيفه ال تستطيع 
االمراض  والدفاع عنه من  الكافي  بالغذاء  الجسم  امدام  المطلوب من  الوجه  بعملها على  القيام 
فبالحجامة تسحب هذه االخالط الضارة من كريات الدم الحمراء والبيضاء ليحل محلها كريات  

دم جديدة.
الحجامة ممارسة طبية قديمة، عرفتها العديد من المجتمعات البشرية، من مصر القديمة غربًا التي 
عرفتها منذ عام 2200 ق.م مروًرا باآلشوريين عام 3300 ق.م، إلى الصين شرقًا، فالحجامة مع 
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اإلبر الصينية أهم ركائز الطب الصيني التقليدي حتى اآلن، وقد عرف العرب القدماء الحجامة - 
ربما تأثًرا بالمجتمعات ،ومن ثَم فقد مثَّلت الحجامة جزءاً أساسيًّا من الممارسات الطبية التقليدية 
للعديد من المجتمعات العالمية، إال أنه بعد أن استشرى الطب الغربي أالستعماري في بالد العالم 
أجمع، وصار هو “الطب” وما عداه خرافة ودجل، وبعد أن انتشرت شركات األدوية وتوّغلت، 
تراجعت تلك النظم والممارسات الطبية التقليدية إلى الظل، فظلّت بقايا هنا وهناك في بعض بلدان 
الخليج العربي - كممارسة تقليدية غير رسمية - وفي الصين ومجتمعات شرق آسيا -كجزء من 
المحافظة على التراث الطبي التقليدي -، وظل األمر كذلك حتى بدأ الناس في الغرب يكفرون 
شيئًا ما بالطب الغربي، ويتراجعون عن تقديسه ويرون أنه يمكن أن تتواجد نظم أخرى من الطب 
بديلة أو مكملة؛ ومن ثم بدأت تنتشر العديد من الممارسات التقليدية مرة أخرى في دول الغرب 

والشرق هنا وهناك. 

اهداف الحجامة:
-1 وقائية :وهي تعمل بدون ان يحس الشخص بمرض معين وهي تقي بإذن هللا من االمراض  

مثل الشلل والجلطات وغيرها ويفضل عمها سنويا على االقل. 
 -2عالجية: وهي تكون لسبب مرضي فهناك العديد من االمراض التي عولجت بالحجامة  مثل 
الصداع المزمن  وخدر وتنميل االكتاف واآلم الركبتين    والنحافة وآالم الروماتزمية والبواسير 
وعرق النسا وحساسية الطعام وكثرة النوم وغيرها العديد من االمراض المزمنة مثل الشلل بسبب 

الجلطة الدموية والتخلف العقلي.
،التوازن  الصماء  الغدد  افراز  ,تنظيم  الالإرادي  العصبي  الجهاز  عمل  تنظيم   : فوائده  ومن 
،تنشيط  الدموية  الدورة  الجسم،تنشيط  في  الحركة  مراكز  ،تنشيط  االعصاب  الهرموني،تهدئة 

الموصالت العصبية.
ياره طه
التاسع “3”

ما العالقة بين الخوف واضطراب المعدة؟

عندما يتعرض اإلنسان للخوف او التوتر، فإن الجسم يحول الدم من مختلف أنحاء الجسم الى 
الهضمية  القناة  النفس،  الدفاع عن  لعملية  تحتاجه  الذي  باألكسجين  لتزويدها  وذلك  العضالت، 
من المناطق الرئيسية التي يستخدم الدم الموجود فيها، حيث يرسل اليها الدم المتصاص المواد 
الغذائية من الطعام الذي نأكله، وعندما يحول الدم بعيدا عنها في حالة الخوف او التوتر فإن عملية 
الهضم تصبح بطيئة، وتتشنج العضالت المحيطة بها، مما قد يسبب سوء الهضم والغثيان وحرقة 

المعدة واالسهال او االمساك.

حنان ابو حمد 
التاسع “4”
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لماذا نتثاءب ؟

التثاؤب يعد  عالمة على زيادة حاجة جسمك لألكســــجين...
تميل  فإنك  للهواء من حولك  تجّدد كاف  لمدة طويلة.. وال يحدث  فأنت حينما تجلس فى غرفة 
للتثاوب للحصول على قدر أكبر من األكســــجين لتنظيف وتنقية الدم.. وأبسط طريقة لتحقيق 
ذلك هى أن تفتح فمك على آخره و تدع الهواء يندفع الى رئتيك كما أنك تميل للتثاؤب عندما تشعر 
أّن خاليا  يعنى  الحالة  المـــــــــلل..فالتثاؤب فى هذه  أو  الجــــوع  أو  أو اإلجـــــهاد  بالتعـــــب 
جسمك فى حاجة الى التجديد و التنشيط وأن دمك يحتاج بعض المساعدة لكى يتدفق و يصل إلى 

مختلف أنحاء جسمك.
حنان ابو حمد 
التاسع “4”

العطاس

إن القلب يتوقف عن النبض خالل العطاس والعطسه سرعتها 100كلم في الساعه,
وإذا عطست بشده من الممكن أن تكسر ضلع من أضالعك،وإذا حاولت إيقاف عطسة مفاجئة من 
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الخروج ، فإنه يؤدي إلى إرتداد الدم في الرقبه أو الرأس ومن ثم إلى الوفاة وإذا تركت عينيك 
مفتوحتين أثناء العطاس ، من المحتمل أن تخرج من محجريها..

وللعلم. اثناء العطسه تتوقف جميع أجهزة الجسم التنفسي والهضمي والبولي وبما فيها القلب
رغم ان وقت العطسه ) ثانيه او جزءاً من الثانيه( وبعدها تعمل إن أراد هللا لها أن تعمل و كأنه 

لم يحصل شيء.
لذلك كان حمد هللا تعالى هو شكر هلل على هذه النجاة !!! الحمد هلل دوما :(

حنان ابو حمد 
التاسع “4”

لماذا أطلق علي آخر ضرس اسم ضرس العقل؟ وكم عددها ؟ 
وما المشاكل المتعلقة بها ؟

نظرا ألنه آخر األسنان الطبيعية التى بالفم. ويظهر عادة بين سن الثامنة عشرة والخامسة
والعشرين ، وهى فترة النضج العقلى والفكر المتزن ، ومن هنا جاء اسم ضرس العقل.. وفى

تصور أن ضرس العقل يظهر فى سن متاخرة ليضم جميع األسنان ويغلق المسافات المفتوحة بين
األضراس فتمنع تراكم الفضالت وعدد ضرس العقل أربعة إثنان بالفك العلوى واثنان بالفك

السفلى.ونظراً ألنها اخر األسنان التى تظهر بالفم ففى اغلب االحيان التجد لها مكاناً بالفم وبالتالى
إما ان تظل مدفونة فى عظام الفك كلية ، أو تحاول البزوغ جزئياَ، أى يظهر جزء منها بالفم 

والباقى
مدفون بعظام الفك.

وأبرز أسباب عدم ظهور ضرس العقل هى :
- إختفاء البرعم الخاص به منذ البداية.

- صغر حجم الفك بحيث اليسمح لنمو أو ظهور ضرس العقل.
- قد ينمو ضرس العقل بصورة عرضية أو مائلة التسمح له بالظهور بالفك.

حنان ابو حمد 
التاسع “4”
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ما سبب تكون طبقة فوق كوب الحليب الساخن؟

هذه الطبقة هي عبارة عن دهون، الدهون تكون ذائبة في كوب الحليب الساخن، وعندما يبرد 
الحليب تبدأ طبقة من الدهون باإلنفصال والتشكل على وجه الكوب. ومن المالحظ ان سمك هذه 

الطبقة يزداد بزيادة دسم الحليب، وتكاد تكون معدومة في الحليب منزوع الدسم.

حنان ابو حمد 
التاسع “4”

الرنين المغناطيسي

 

أنسجة  لتصوير  االشعه  من  بدال  قوياً  مغناطيسياً  مجاالً  يستخدم  جهاز  هو  المغناطيسي  الرنين 
الجسم أو إعطاء صورة واضحة ومفصلة لها.

وهو يتميز عن االشعه العادية في قدرته على إظهار االنسجه الرخوة مثل العضالت و االربطه 
واألوتار ،حيث أن هذه االنسجه ال تظهر في  االشعه العادية

كما يتميز الرنين المغناطيسي بإظهاره للتغيرات داخل العظام  مثل وجود تورم او نقص بالدوره 
الدموية داخل العظام.



مجلة العلوم - مدرسة البشائر األهلية للعلوم - سخنين

33

عند فحص المرض بالرنين المغناطيسي ينام على سرير متحرك يدخل به الى انبوب مجوف 
يحتوي داخله على ملف كهربائي يقوم بتوليد مجال مغناطيسي قوي. ويستغرق الفحص ما بين 

45-15 دقيقة ويطلب من المريض عدم الحركة أثناء التصوير إال في فترات معينه.
المجال  لوجود  نظرا  ولكن  التصوير.  أثناء  إشعاع  ألي  يتعرض  ال  المريض  ان  العلم  مع 
التأكد أوال من عدم وجود أجزاء معدنية مع أو داخل المريض مثل  المغناطيسي القوي فيجب 

الشرائح والمسامير ومنظمات ضربات القلب.

رشا حسن
التاسع “1”

نبذة عن داء ألزهايمر
تعريفه

أكثر أنواع الخرف شيوًعا، وهو مرض يصيب الدماغ مؤديًا إلى تلف تدريجّي في خاليا الدماغ 
وبالتالي إلى تدهور الذاكرة والوظائف الدماغية المعرفية األخرى، كالتفكير والمهارات واألداء 
والتعلم وحل المعضالت والتركيز والسلوك، أوالً، ومن ثم الوظائف الحركية. إن داء ألزهايمر 
ليس جزًءا من الشيخوخة الطبيعية. }َوللّاُ َخلَقَُكْم ثُمَّ يَتََوفَّاُكْم َوِمنُكم مَّن يَُردُّ إِلَى أَْرَذِل اْلُعُمِر لَِكْي 

الَ يَْعلََم بَْعَد ِعْلٍم َشْيئًا إِنَّ للّاَ َعلِيٌم قَِديٌر{ النحل 70.
 

أسبابه
بينت الدراسات أن دماغ المصاب بداء ألزهايمر يتميز بوجود ترسبات من اللويحات واأللياف 
المتشابكة في النسيج القشري الدماغي وفي جدر األوعية الدموية الدماغية، وهي تحتوي على 
أنها بروتينية. تؤدي هذه  فيما بعد  تبين  أنها نشوية فُسميت )amyloid( ولكن  مواد كان يُظن 
إلى  ثم  ومن  الدماغية  العصبية  والمشابك  الخاليا  في  تدريجي  تلف  إلى  المتزايدة  الترسبات 
الخاليا  مع  المتشابكة  التالفة  العصبية  الخاليا  عدد  تزايد  ومع  وظيفتها.  تفقد  وبذلك  ضمورها 
العصبية السليمة، يحدث قصور في عمليات نقل وانتقال التيارات العصبية الدماغية. ومع ضمور 

الخاليا العصبية الدماغية تبدأ كتلة الدماغ بالضمور شيئًا فشيئًا.
 

الوقاية منه
ال توجد أية أدلة علمية حتى اآلن على أن الوقاية من داء الزهايمر ممكنة، بصرف النظر عن 
المقاالت التي نقرأها أو األخبار التي نسمعها من حين آلخر عن هذا الموضوع، إذ كيف يستطيع 
اإلنسان أن يمنع حدوث شيء وهو ال يعلم كيف يحدث هذا الشيء أصالً؟ ومع ذلك فإن المزاعم 
كثيرة بخصوص المواد أو األدوية التي تساعد في الوقاية من داء ألزهايمر، ومنها على سبيل 
وخالصة  الكاري  وتوابل  الروماتيزم  وأدوية  الفوليك  وحمض   Eو  B12و  C فيتامين  المثال: 
الجينكو... توصلت إحدى الدراسات التي دامت 21 عاًما إلى استنتاج مفاده أن شرب 5-3 فناجين 
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من القهوة يوميًا في منتصف العمر يخفف من خطر اإلصابة بداء ألزهايمر في سن الشيخوخة 
بنسبة كبيرة. ال أعلم إذا كان هذا االستنتاج صحيًحا. تؤكد دراسات أخرى على أن االنهماك في 
الشطرنج  الموسيقى ولعب  المتقاطعة واأللغاز وعزف  الكلمات  نشاطات فكرية كالقراءة وحل 
والمشاركة في المناسبات والنشاطات االجتماعية... يؤخر ظهور أعراض داء ألزهايمر ولكن ال 

يمنع اإلصابة به، وأظن أن في هذا الكالم شيئًا من الصحة.

السكتة الدماغية

السكتات الدماغية. هي اهم واخطر اضطرابات الدماغ. وتحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع 
ويفقد   ، المتأثرة  المناطق  في  العصبية  الخاليا  تموت  حيث   ، الدماغ  من  جزء  عن  الدم  امداد 
ضحايا  من  كثير  ويعاني  المناطق.  هذه  فيها  تتحكم  التي  الوظائف  اداء  على  القدرة  المريض 
السكتات من شلل في احد جانبي الجسم ، وأعراض اخرى تشمل صعوبة في الكالم او في فهم 
الدم  ارتفاع ضغط  بسبب  الدموية  االوعية  في  تلف  الدماغية عن  السكتات  معظم  وتنتج  اللغة. 
الكثيرين من ضحايا  السكتات الخطيرة ، ولكن  الشرايين. وقد يموت بعض ضحايا  او تصلب 

السكتات يعيشون ويتحسنون جزئيا على االقل. 
ومن االمور التي تزيد من احتمال االصابة بالسكتة الدماغية هي : 

- ارتفاع ضغط الدم الشرياني الذي يضعف جدران الشرايين.
-  تصلب الشرايين نتيجة ترسب الدهون والعوامل األخرى.

 - البدانة.
 - التدخين.

 - ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم.
 - أمراض القلب واضطرابات نظم القلب. 

نور مناع
السابع “ 5 “
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السمكة الكهربائية

توجد أنواع من االسماك تولد الطاقة الكهربائية بشكل ذاتي يثير االهتمام.يعتقد العلماء ان هناك 
ما بين 300-250 نوع من االسماك،سواء العظمية او الغضروفية تحتوي على اعضاء كهربائية 
في اجسامها ،بامكانها ان تولد الطاقة الكهربائية.والشيء الملفت ان االسماك الكهربائية ال تتاثر 
نفسها بما تحمل من شحنات او تؤثر بعضها على بعضها البعض ويعود سبب ذلك الى ان اجهزتها 

العصبية لها طبقة عازلة يقيها من اللسعة الكهربائية سواء كان منها او من سمكات اخرى.
هل هناك فائدة من هذه االسماك لالنسان؟

اميركا  هنود  االروماتزوم.فكان  مرض  شفاء  في  استخدامها  اهمها  من  طبية  فوائد  لها  ان  نعم 
الجنوبية حين يصاب احدهم بالمرض ياخذونه الى حيث يعيش هذا السمك ويزعجونه ليرسل تلك 
الصدمات الكهربائية التي تساعد على شفاء المريض ولكن يجب ان ندرك ان أي خطأ يكون كفيالً 
بصعق والقضاء على المريض فوراً وايضاً شدة التيار يمكن ان تقضي على أي حيوان كان. ال 

زال العلم والطب يبحثان عن فوائد اخرى لهذه االسماك.
ما هي فوائد التيار الكهربائي لالسماك نفسها ؟

1. الدفاع عن النفس.
2. الرؤية في الظالم عن طريق تحسس طريقها في الظالم وتعرف تغيرات تيار الماء من حولها.
3. التعرف على نوعها : تساعد  االعضاء الكهربائية هذه االسماك على  تمييز افراد نوعها عن 

بقية االنواع 
اهم انواع االسماك

سمك الرعاد ،الحنكاليس الكهربائي ,سمك القرموط الكهربائي ,سمك الرعاش الكهربائي

محمد خالد عامر
السابع “2”



مجلة العلوم - مدرسة البشائر األهلية للعلوم - سخنين

36

الشوكوالتة.. تحمي القلب من األمراض!!!!
هنالك اناس بنت افكارها من مفاهيم خاطئه علمياً فمع مرور الزمن وتطور العلم وانفتاح الناس 

عليه وخاصةً في مجال الصحه والوقايه من االمراض.
ومن هذه المفاهيم هو ان تناول الشوكوالتة بكميات كبيره يسبب امراض القلب والسكتة دماغيه 

،وذلك ينعكس عن تخلف وعدم االنفتاح للعلم.
أقل  الكاكاو بشكل متكرر،  الشوكوالتة ومنتجات  يتناولون  الكثيره ان من  الدراسات  اكدت  فقد 

تعرضاً للجلطة القلبية وغيرها من أمراض القلب.
اظهرت الدراسة -التي نشرت في مجلة الطب الباطني وشملت 1169 شخصا- بمعهد كارولينسكا 

الطبي في ستوكهولم.
وقال الدكتور إيمركي جانسزكي –”من معهد كارولينسكا- إن المرضى الذين شفوا من النوبة 
وفياتهم  معدالت  انخفضت  أسبوعيا  أكثر  أو  مرتين  الشوكوالتة  وتناولوا  الدراسة  في  القلبية 

بأمراض القلب ثالث مرات مقارنة بآخرين لم يأكلوها”.
وأضاف جانسزكي إذا لم يكن وزن الشخص زائدا أو ال يعاني من مرض السكري فإنه ينصح 

بتناول الشوكوالتة.
وبالمقابل فقد  نصحهم  باالقتصار على تناول كمية صغيرة منها، مشيرا إلى وجود عالقة قوية 

بين مادة الكاكاو وسرعة تدفق الدم في األوردة بالجسم.
وقد أشارت دراسة إلى إمكانية أن تكون الشوكوالتة جيدة للصحة كالرياضة.

والخالصه فإن الشوكوالته تحمي من االمراض.

براء زيدان
التاسع “2”

عملية تأثير الضخك عند بني البشر
الضحك هو شكل من أشكال التعبير الصريح عن التسلية والمرح، ومشاعر أخرى أحيانا. الضحك 
هو رد فعل طبيعي لإلنسان السليم علي المواقف المضحكة كما يمكن ان يكون وسيلة دفاع ضد 
مواقف الخوف العفوية.يستخدم اآلن الضحك كوسيلة عالجية عبر افراز هرمون وتقوية المناعة. 
بعد عدة نوبات من الضحك تزداد نسبة خاليا الدم البيضاء في الدم. يساعد الضحك علي تقوية 
عضالت الوجه والبطن والدورة الدموية في القلب مما يؤدي الي رفع ضغط الدم وزيادة نسبة 
 17 تتحرك  اإلنسان  الدم وفي عيادات االطفال يكون هناك مهرجعندما يضحك  األكسجين في 

عضلة في الوجه و 80 عضلة في الجسم باكمله وتزداد سرعة التنفس.

مرح طه
التاسع “4”
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الطاقه

الطاقة هي كل ما يمّد بالنور ويعطينا الدفء وينقلنا من مكان إلى آخر ، وهي تتيح لنا استخراج 
طعامنا من األرض وتحضيره ، وكذلك هي التي تضع الماء بين أيدنا وتدير عجلة اآلالت التي 

تخدمنا.
فقد عرف اإلنسان الطاقة كيف يتحّكم بالماء والريح ، وقد خطا خطوات في مجال تسخير الطاقة 
بذلك وسيلة الستغالل الطاقة ترتّب عليها تحقيق عدد كبير من  ، فاخترع اآللة البخاريّة مهيئاً 

المنجزات في مجال الصناعة ثم اكتشف مصادر هائلة من النفط.
حيث أننا نجد الطاقة في أشكالها المختلفة  سواًء أكانت فحماً أو غازاً أو نفطاً أو كهرباء.

فأصبح بعد ذلك  النفط من المصادر الرئيسية للطاقة في هذا الوقت ، ولكن نجد أن مصادر هذه 
الطاقة قابلة للنضوب على الرغم من وجود احتياطي كبير.

وبالتالي البد من البحث عن مصادر جديدة للطاقة.
لذلك قد بدأ العلماء في البحث عن بدائل للوقود األحفوري سميت بالطاقة المتجددة  تتميز عن 

الوقود األحفوري بأنها ال تنضب مقارنة مع النفط الذي يتوقع له أن ينضب خالل القرن القادم.
أن  إلى   إضافة  البيئية  بالمخاطر  محفوف  الكهرباء  توليد  في  النووية  الطاقة  استغالل  أن  كما 

مصادر اليورانيوم في العالم محدودة ولكن تكفي لمدة طويلة.
وطاقة  الحيوية  الكتلة  وطاقة  الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  ومنها  المتجددة  الطاقة  واستغالل 

المساقط المائية والطاقة الحرارية وطاقة المّد والجزر وطاقة الهيدروجين.

دعاء طربيه 
التاسع “2”
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لماذا تبدو عروقنا زرقاء ؟!

إن العروق التي نراها في جلدنا غير حمراء أبدا..
لكن هناك سببا منطقيًا لهذا.. حيث تحتوي خاليا الدم الحمراء ، التي تشكل حوالي 40 بالمائة 
من حجم الدم لدينا ، على جزيئات تحمل األكسجين تسمى بالهيموجلوبين. وعندما تمر خاليا الدم 
الحمراء عبر الرئة فإن الهيموجلوبين يلتقط األكسجين ويحمله ، متحوالً إلى اللون األحمر القاني 
بـ أكسيهيموجلوبين ، ويتم ضخه من  الهيموجلوبين مع األكسجين  العملية. ويسمى مزيج  أثناء 

القلب بضغط عال باتجاه شبكة الشرايين الدموية المنتشرة في النسيج العضلي بأكمله.
وعندما تصل خاليا الدم الحمراء إلى األنسجة وهي محملة باألكسيهيموجلوبين تمر خالل أوعية 
دموية صغيرة للغاية تسمى الشعيرات الدموية ، حيث تتخلى عن حمولتها من األكسجين للخاليا 
التي تستعمل تلك الحمولة في عمليات االستقالب فالجلد غني بالشعيرات الدموية لذا فإن البشرة 
المتوردة دليل على صحة الجسم وعلى أنه يحصل على كمية كافية من األكسيهيموجلوبين. كما 
يؤدي اندفاع األكسيهيموجلوبين بشكل فجائي إلى الشعيرات الدموية التي على سطح الجلد إلى 
حدوث احمرار الخدين في حال الخجل مثال.. وهكذا فإن األكسيهيموجلوبين يخسر األكسجين 
يسمى  والبنفسجي  األزرق  بين  لون  إلى  الهيموجلوبين  يتحول  العملية  هذه  وخالل   ، فيه  الذي 
دي أوكسيهيموجلوبين يتجمع في أوردة أكبر وأكبر خالل رحلة العودة إلى القلب.وهكذا ، فإن 
العروق االزرقاء التي نراها ، هي تلك التي تحمل الدم الخالي من األكسجين ، والذي لونه بالفعل 

يميل إلى البنفسجي.

سلمى
التاسع “4”
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العالج المغناطيسي

العالج المغناطيسي هو أحد أنواع وسائل العالج بالطب البديل التي تستخدم الطاقة المغناطيسية 
في عالج الكثير من األمراض التي تصيب الجسم، والمغناطيس في حد ذاته ال يقوم بالشفاء، بل 

يهيئ بيئة متوازنة للجسم لإلسراع من عملية الشفاء.
تعتمد فكرة العالج المغناطيسي على نفس قواعد الطاقة المغناطيسية في الطبيعة. حيث تخترق 
الطاقة المغناطيسية الجلد في موضع معين لتمتص عن طريق الشعيرات الدموية الموجودة في 
الجلد المغطي لهذا الموضع، فتسير في الدم حتى تصل إلى مجرى الدم الرئيسي الذي يغذى جميع 
الشعيرات الدموية الموجودة بالجسم. ويرجع امتصاص الطاقة المغناطيسية في الدم إلى احتواء 
ألمغناطيسية  الطاقة  الدم على جزيئات حديد وشحنات كهربية أخرى تمتص هذه  هيموجلوبين 
المختلفة.  الجسم  أجزاء  إلى  المغناطيسية  الطاقة  يحمل  الدم  مجرى  في  مغناطيسي  تيار  فينشأ 

وتتسبب الطاقة المغناطيسية الممتصة في تحفيز األوعية الدموية فتتمدد وبالتالي تزداد
إلى  واألكسجين  الطعام  في  -المتمثل  الغذاء  تدفق  لزيادة  يؤدي  مما  الدموية؛  الدورة  وتتحسن 
كل خاليا الجسم فتساعده على التخلص من السموم بشكل أفضل وأكثر كفاءة. وبالتالي تعادل 
أداء  تحسين  على  المتوازنة  البيئة  هذه  فتساعد  الجسم،  وأنسجة  لخاليا  الهيدروجيني  المحتوى 

وظائف الجسم، وبالتالي يشفي الجسم نفسه بنفسه.
فالطاقة المغناطيسية تساعد الجسم على أن يشفي نفسه بنفسه عن طريق تحفيز الكيمياء الحيوية 

الموجودة في الجسم وبالتالي يحدث الشفاء بطريقة تلقائية.
ويالحظ أن للطاقة المغناطيسية تأثيرا على كل أجزاء الجسم، وهذا التأثير قد يظل عدة ساعات 

حتى بعد إبعاد المجال المغناطيسي عن الجسم.
ومن فوائد العالج المغناطيسي

:1 زيادة قدرة هيموجلوبين الدم على امتصاص جزيئات األكسجين مما يزيد من مستويات الطاقة 
بالجسم.

إرسال  يتم  فعندما  أألعصاب  تهدئة  طريق  عن  باأللم  اإلحساس  من  التخلص  على  -2تساعد 
اإلشارات التي تعبر عن األلم للمخ تقوم الطاقة المغناطيسية بتقليل النشاط الكهربي وتغلق قنوات 

وصول هذه اإلشارات للمخ فيزول األلم.



مجلة العلوم - مدرسة البشائر األهلية للعلوم - سخنين

40

-3تمدد أوعية الدم برفق مما يساعد على زيادة كمية الدم التي تصل إلى خاليا الجسم. فيزداد 
إمدادها بالغذاء وتزداد قدرتها على التخلص من السموم بشكل أكثر فاعلية.

عمر زرعيني
التاسع “1”

الكهرباء من روث الحيوانات
يتحول عدد كبير من أصحاب المزارع  التي تهتم بتربيه الحيوانات في الواليات المتحدة نحو 
إستغالل األسمدة المستخرجة من روث الحيوانات ,إلنتاج طاقه وصفت بأنها مصدر متجدد ال 

ينصب وال يتأثر بعوامل المناخ الطبيعية.
أغنى  من  واحدة  ،وتعتبر  األسمدة  من  تتوقف  ال  كميات  تنتج  الحيوانات  من  وغيرها  األبقار 
مصادر الطبيعية لغاز الميثان،وهو عنصر أساسي من مكونات الغاز الطبيعي. فقد بدأت مزارع 
عدة بإستبدال مساحات شاسعة كانت تخزن فيها روث الحيوانات بمعدات يمكنها إستخراج لطاقه 

منها. 
مشروع “أغاستار” والذي يروج لتحويل األسمدة إلى طاقة ,يوجد أكثر من 100 جهاز لتحويل 
الروث إلى غاز إلستخدامه كمصدر للطاقة،هذه األجهزة توفر مكاناً خالياً من األوكسجين بحيث 
يساعد  المشروع  أن هذا  أغاستار”  إلى غازات،وأوضح مدير”  الروث  تحويل  للبكتيريا  يمكن 

البيئة وهو يمنع تسرب أطنان من غاز الميثان للفضاء ويولد طاقه ل 20,000  منزل.
منزل  ألف   560 طاقه  توفير  المشروع،ويمكنها  تدعم  أبقار  مزرعة   70,000 أيضاً  وهناك 

بالكهرباء.
مرح يونس عمر
الثامن”2”

المجرة
المجرة هي عبارة عن تجمع لعدد هائل من النجوم وتوابعها ومن الغبار والغازات المنتشرة بين 
ارجاء النجوم. وقد تم تقسيم وتصنيف المجرات الى ثالثة أنواع تبعا للشكل الذي تتخذه المجرة 

وهي:-
 المجرات اإلهليلجية ) بيضاوية(

 المجرات الحلزونية ) لولبيه(
 المجرات غير المنتظمة ) الشاذة(

 المجرات القزمة الصغيرة
ويحتوي الكون على ماليين المجرات تتواجد في شكل تجمعات او حشود-Clusters - أطلق 
عليها العلماء اسماء لتلك التجمعات مثل - Virgo Cluster- تجمع العذراء وقد كان االعتقاد 
الغازات ولكن في عام  السائد بأن حركة المجرات هي حركة عشوائية مثلما الحال في حركة 
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1929 اكتشف ادوين هابل أن المجرات في تباعد مستمر عن بعضها البعض بسرعات هائلة قد 
تقترب في بعض األحيان من سرعة الضوء وقد حسب نسبة تباعد المجرات انها تبتعد بسرعات 

متناسبة مع المسافة التي تفصل بينها، وهذا يعني ان الكون في توسع وتمدد مستمر.
القادم من  الضوئي  المصدر  كان  إذا  انه  في  يتمثل  المجرات  ابتعاد  بكون  الظاهرة  وتفسر هذه 
اللون  نحو  ينزاح  وبالتالي  ينخفض  الضوئية  األمواج  تردد  فإن  عنا  يبتعد  الخارجي  الفضاء 
األزرق.  اللون  نحو  سيكون  االنزياح  فإن  منا  يقترب  الضوئي  المصدر  كان  إذا  أما  األحمر. 
ويكون االنزياح الطيفي ملموساً عندما تكون سرعات المصدر الضوئي مقترنة بالنسبة لسرعة 
الضوء، بينما ال يمكن مشاهدته بالنسبة للمصادر الضوئية العادية ذات السرعات الضئيلة مقارنة 

مع سرعة الضوء.
ان  إال  الكون  تاريخ  من  نسبيا  في وقت حديث  تشكلت  المجرات  أن  يعتقدون  العلماء  كان  وقد 
بعض العلماء البريطانيين أعلنوا أنهم اكتشفوا عددا من المجرات الشديدة الُحمرة مما يعني أن 
تلك المجرات كانت موجودة بالفعل منذ نحو عشرة مليارات عاما، عندما كان الكون أصغر بست 

مرات مما هو عليه اآلن.

Galax Clusters تجمعات المجرات
تتواجد المجرات في حشود تتألف من مجموعة من عشرات المجرات او مئات وقد تصل الى 
االف المجرات في المجموعة الواحدة التي تجمعهم عناصر الجذب بينهم ليمثلوا هذا التجمع، وقد 

قسم العلماء المجرات الى المجموعات طبقا لقربهم من بعضهم البعض.  

قال هللا تعالى في سورة فصلت آية - 11:)ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها ولالرض 
إثنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين( 

وقد أطلق عليها علماء الفلك من العرب اسم المجرة النها تشبه النهر الجارى. لقوله تعالى:)والسماء 
باسم  المعروفة  المجرات  لموسعون( والكرة االرضية موجودة في إحدى هذه  بأيد وإنا  بنيناها 

طريق التبانة النها تشبهه منظر التبن عندما يتبعثر على الطريق. 
عنان حمزة
الثامن”2”
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المطاط

المطاط الطبيعي يخرج من سيقان أشجار خاصة تنمو في المناطق الحارة، أهم هذه األشجار“ 
هيفيابرازيلنسس “التي تنمو في حوض نهر األمازون بالبرازيل. وكان أول من شاهد المطاط 
الطبيعي الرحالة كريستوفر كولومبس عندما وصل إلى هايتي عام 1493 ورأى بعض األطفال 
يلعبون بكرة غريبة ترتد من سطح األرض عند قذفها. وفي عام 1521 م رأى بعض المستكشفين 
األسبان جماعات الوطنيين من أهل المكسيك يستخدمون مادة مرنة مستخرجة من إحدى النباتات 
وكان اسمها الوطني “كاو أوتشو“ وهي تعني في لغتهم شجرة الدموع، وذلك ألنهم كانوا يقومون 
بتشريط لحاء هذه األشجار فيخرج منها لبن نباتي يجمعونه في أواٍن خاصة، وقد اشتق االسم 
الشائع للمطاط وهو “كاوتشوك“ من هذا االسم الوطني. ولم يكن للمطاط أي فائدة معروفة في 
 1766 قد وجد عام  األكسجين،  اكتشف غاز  الذي   “ بريستلي  الحين وإن كان “جوزيف  ذلك 
م أن المطاط يمحو الكتابة بالرصاص من على الورق. لم تكن خواص المطاط تجعله صالحا 
وال  بالحرارة  التأثر  وسريع  المواد،  من  بكثير  يلتصق  كان  فقد  األغراض،  كل  في  لالستخدام 

يتحمل اإلجهاد عند استخدامه في أشياء تحتاج إلى مرونة عالية.

مجد نصار 
التاسع “1”

النظارة الشمسية
يقول المتخصصون ان النظارة الشمسية قد تكون مضرة جدا الن االشعة فوق البنفسجية يمكنها 
الشمسية غير  النظارات  كانت  العين في حال  الخارجية من  بالجفون واالجزاء  الضرر  الحاق 
واقية بشكل كامل ، والسيما  اذا كانت من النظارات رخيصة الثمن التي ال تحمي العيون من 
اشعة الشمس الضارة ، لذا يجب التاكد من ان العالمة الملصقة على زجاج النظارة درجة تؤكد 
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الحماية بنسبة %99 من االشعة فوق البنفسجية قصيرة الموجات )ب( و%95 من االشعة فوق 
البنفسجية طويلة الموجات )أ( حتى توفر النظارة الحماية الكافية للعينين.

لينا ميعاري 
السابع “1”  

تقنية النانو

من  المليار  على  واحد  هو  فالنانومتر  ؛  المليار  من  الجزء  نانو  مصطلح  نانو:يعني  مصطلح 
المتر،وأصغر األشياء التي يمكن لإلنسان رؤيتها بالعين المجردة يبلغ عرضها حوالي 10,000 
نانو متر، وعندما تصطف عشر ذرات من الهيدروجين فإن طولها يبلغ نانو مترا واحدا فيا له 

من شيء دقيق للغاية.
علم النانو: هو دراسة المبادئ األساسية للجزيئات ، هو التحكم التام والدقيق في إنتاج المواد وذلك 
من خالل التحكم في تفاعل الجزيئات الداخلة في التفاعل وتوجيه هذه الجزيئات من خالل إنتاج 
مادة معينة وهذا النوع من التفاعل يعرف بالتصنيع الجزيئي، ووضع الذرات أثناء التفاعل في 

مكانها الصحيح أو المناسب.
وتقنية النانو إحدى مجاالت علوم المواد واتصاالت هذه العلوم مع وتشكل تفرعات واختصاصات 
فرعية متعددة ضمن هذه العلوم وجميعها يتعلق ببحث خواص المادة على هذا المستوى الصغير.
الموادالمتكونة  تجزئة  بعد  الذرات  على  السيطرة  إمكانية  مدى  في  النانو  تقنية  صعوبة  تمكن 

منها،فهي تحتاج بالتالي إلى أجهزة دقيقة جدا من جهة حجمها ومقاييسها.

راشد حبيب للا
السابع “2”
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تناول الفاكهة بعد الغداء اشبه بالسم

من االخطاء الشائعة في حياتنا اليومية تناول الفاكة بعد الغداء،الن تناول الفاكهة في نهاية الوجبة 
اشبه بتناول جرعة من السم!! النها تدمر انزيم بتيالين وهو انزيم اساسي التمام عملية هضم 

النشويات لذلك يجب مراعاة اصول التغذية السليمة في تناولها.
فكما ان الفاكهة تحتاج الى مرور بطئ الى المعدة حتى تهضم بطريقة طبيعية،ولكنها عندما تلتقي 
باللحوم تتخمر في المعدة وقد تتحول الى كحول يعوق عملية الهضم,وفي الوقت نفسه تفقد الفاكهة 
كل ما تحتويه من فيتامينات وتضطرب عملية الهضم الغذائي للبروتين،باالضافة الى ان التحلل 

غير العادي للبروتينات ينتج عنه انتفاخ في المعدة.
وقد نصح احد االطباء تناول الفاكهة بعد نحو ثالث ساعات من تناول وجة الغداء او ساعة قبل 

تناول العشاء,او تناول وجبة كاملة من الفاكهة.
جاء في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة الواقعة:

و فاكهة مما يتخيرون. و لحم طيٍر مما يشتهون ( 20 ـ 21 

نصبر  لن  يا موسى  قلتم  وإذ   L فيقول جل وعال  البقرة  )61( من سورة  رقم  الكريمة  اآلية 
على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت األرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها 
وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم[ )البقرة 

)61

محمد غنايم 
السابع “2”
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النباتات الطبية

خلق للا سبحانه بني آدم بعد أن هيأ لهم متطلبات الحياة كلها.قال تعالى)ُهَو الَِّذي َخلََق لَُكْم َما 
فِي اأْلَْرِض َجِميعاً( )البقرة:29(. 

فخلق هللا آدم من تراب ، واستخلفه في األرض ، وقدر له فيها رزقه فخلق النبات وجعله مصدراً 
البترول  أو  المتولدة عن حرق األخشاب  الحرارية  كالطاقة   ، لغذائه وبعض متطلباته األخرى 

والفحم ومشتقاتهما التي يعود أصلها إلى النبات.

لفائدتِه في  1. الصبار: تستخدم عصارة الصبار في بعض أنواع منتجات العناية بالشعر نظراً 
تقوية بصيالت الشعر والحفاظ على نضارة الجلد عموماً، ويستخدم عالجاُ لبعض أمراض الجلد، 
كما تستخدم بعض األمهات في بعض المناطق مرارة عصارة الصبار في فطام صغارهن عن 

رضاعة الثدي.

 coronary heart مثل  القلب  أمراض  مخاطر  تقليل  على  الزيتون  زيت  يساعد  2.الزيتون: 
-يكافح  الجسم  في  الكولسترول  -ينظم  األوليك.  نسبة عالية من حمض  لوجود  disease وذلك 
نسبة  على  يحتوي  )أي  عالية  وبجودة  بكرا  الزيت  كان  إذا  القلبية،خاصة  والنوبات  الجلطات 
عالية من ال polyphenols( -يطري الجلد عند دهنه عليه ويقوي الشعر. -وغيرها من الفوائد 
مالحظة: كلما كان الزيت طازجا أكثر كان أفضل،أي أفضل من الزيت القديم في الطعم وحتى 

في الفائدة.
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3.بذرة الخلة: أهم فوائدها إزالة التشنجات التي تطرأ على العضالت الالإرادية في الجسم وأهمها 
عضالت الجهاز البولي. هذه التشنجات ناجمة عن وجود أجسام غريبة )رمل –حصيات- كلى(
في الكلية أو الحالب وللتخلص منها يؤخذ مقدار 5غ من بذرة الخلة)ملعقة طعام( ويتم غليها لمدة 
خمس دقائق في كوب ماء( ثم تترك لمدة خمس دقائق ثم يتم تناولها على دفعتين أو ثالث في 
اليوم ،يكرر تناولها لمدة خمس إلى سبع أيام وبذلك تساعد على طرح هذه األجسام الغريبة من 

الجهاز البولي.
وبرأيي أن اإلنسان جاء من الطبيعة فعالجه سيكون منها فلم يخلق للا شيء عبثا كل ما ُخلق 

له أهميته و استعماله.

ندين أبو يونس 
التاسع “4”

جائزة نوبل
قام  إذ  نوبل.  ألفريد  الديناميت،  ومخترع  السويدي  الصناعي  هو  نوبل  لجائزة  الروحي  األب 
السويدي -  )النادي  التي وثّقها في  السنوية في وصيته  الجائزة  بالمصادقة على  السويدي نوبل 

النرويجي(في 27 نوفمبر 1895.
الترشيح واالختيار

للحصول على جائزة نوبل البد من الترشيح أوال، وال يتم الترشيح إال ألشخاص على قيد الحياة. 
وحق الترشيح يكون لألشخاص الحاصلين على الجائزة من قبل، كما يكون الحق في الترشيح في 
مجاالت الفيزياء والكيمياء والطب واالقتصاد ألعضاء لجنة نوبل الخاصة بكل مجال وألكاديمية 
المجاالت في جامعات اسكندنافية معينة وكذلك بعض األشخاص  العلوم وألساتذة أي من هذه 
في  نوبل  لجائزة  وبالنسبة  األخرى.  الجامعات  بعض  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  المختارة 
اآلداب فيمكن تقديم اقتراحات الترشيح من قبل أساتذة اآلداب والبحث اللغوي وأعضاء األكاديمية 
السويدية والهيئات المشابهة ورئيس رابطة الُكتاب الممثلة. أما اقتراحات الترشيح لجائزة نوبل 
كذلك  الدولية  المحاكم  إحدى  أو  الحكومات  أعضاء  من  أي عضو  من  تأتي  أن  فيمكن  للسالم 
الدينية  والعلوم  والفلسفة والحقوق  والتاريخ  االجتماعية  العلوم  الجامعة في مجاالت  أساتذة  من 

ورؤساء معاهد البحث المتخصصة في مجال السالم أو غيرها من المؤسسات الشبيهة.
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الجائزة.
الجائزة هي عبارة عن شهادة وميدالية ذهبية ومبلغ مالي. منذ سنة 1901 تحددت الجائزة المالية 
بعشرة ماليين كرونة. واذا حصل أكثر من شخص على الجائزة في نفس المجال يتم تقسيم المبلغ 

عليهم وال يشترط أن يقسم بالتساوي.
ياسين مراد 
السابع “1”

لماذا ال يضحك االنسان عندما يدغدغ نفسه؟
من المعروف ان كل فعل رد فعل ،أي انه عندما يقوم شخص ما بدغدغتك  يكون رد فعلك هو 

الضحك، ولكن إذا قمت انت بدغدغة نفسك ؟؟؟؟
ان االجابة تتواجد في المنطقة الخلفية بالمخ والتي تسمى”cerebellum” تختص بمراقبة الحركة.
فان الدراسات التي اجريت في جامعة لندن ، اثبتت بان هذه المنطقة يمكنها بتنبا باإلحساس عندما 
التنبّؤ بهذا االحساس اذا صدر من مصدر  تسببه  حركة الجسم نفسه، ولكنها غير قادرة على 

خارجي.
فعل  رد  يلغي  التنبّؤ  وهذا  االحساس،  بهذا  يتنبا  المخ  فان  نفسه  بدغدغة  يقوم  عندما  الشخص 
بهذا  المخ  يتنبا  ال  خارجي  مصدر  من  كان  اذا  ،ولكن  الحركة  لهذه  االخرى  المخية  المناطق 

االحساس ويكون رد فعل المخ الحركة )الضحك(.
الدغدغة يمكن ان تفقد االنسان توازنه وتحكمه في جسده ، فعلى سبيل المثال:يمارس االطفال لعبة 
)حرب الدغدغة(حيث الهدف لدفع الشخص لفقد السيطرة عل جسده...وقد استخدمت الدغدغة 
في الماضي)في المانيا القرن السابع عشر(كسالح للتعذيب واحيانا لالعدام،باماتة الشخص من 

شدة الضحك.
فحينما تداعب اطراف االعصاب ،ترسل اشارة بهذا للمخ الذي يحولها الى انقباضات عصبية 
عضلية هي القهقهة الحرة المتفجرة غير االرادية،التي يصعب التحكم فيها...وقد علماء جامعة 
سان دييجو بامريكا ان الضحك يبدأ بعد بدء الدغدغة بسبع ثوان ،ويستمر لمدة 50 ثانية ثم يقل 

،اذا لم تستمر الدغدغة وتزيد.
فان الدغدغة تجعل االنسان يفرج عن همه بالضحكة ولكن احيانا يكون مضر لالنسان الن من 

كثر المفاجاة يكون الرد على الدغدغة بشكل عنيف.
 بيت الشعر عن الضحك : 

ما كل من يضحك سعيد بدنياه 
وما كل من يبكي دموعه حزينه

لورين حمود
التاسع “4”
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هل توجد حبة دواء للتخلّص من الذكريات المؤلمة ؟
يبدو أن هناك فرصة لتناول حبة دواء للتخلص من الذكريات المؤلمة،

يدعى  الدواء  ،هذا  البشر  ذكريات  تغيير  يمكنه  دواء  الى  هولندا  من  باحثون  توّصل  أنه  حيث 
كابحات بيتا ,تقوم حبات الدواء هذه باألقالل من االنفعاالت التي يشعر بها االنسان عندما يتذكر 

شيئا سيئا يؤلمه. 
وهناك أيضا عقار يدعى بروبر أنولول يتم وصفة للمرضى لمعالجة ارتفاع ضغط الدم. لكنوكما 

أتضح أنه يقلل من الذكريات المؤلمة أيضا. 
وقام الباحثون أيضا بفص أمكانية اذا ما كان الناس يمستعدون ألخذ مثل هذا الدواء والنتائج 

كانت : 
38% ممن خضعوا للدراسة يوافقون على استخدام مثل هذا الدواء فقط في حالة معاناتهم من 
اصابات نتج عنها جروح لها أثار وال تزول بينما يرى 12% أنه ال بد من توفير هذا الدواء ،بينما 

يرفض 50% استخدامه تحت أي ظروف مهما كانت عصيبة ومؤلمة. 
لو كنت أنا في وضع صعب سأستعمل هذه الحبوب ألني أفضل تناولها على أن أبقى أتذكر احداثا 

سيّئة تجعلني في معضم األحيان أبكي... !!!

ميساء الحاج 
التاسع “4” 

عباس بن فرناس

برارة  إلى  اصله  يعود  قرطبة،  في  نشأ  التاكرتي،  ورداس  بن  فرناس  بن  عباس  القاسم  أبو 
)تاكرتا( االمازيغية )االمازيغ هي بالد في جنوب افريقيا( من علماء في الفيزياء، الكيمياء، الفلك 
والرياضيات وهو اول من وضع تقنيات الكريستال وصنع عدة ادوات لمراقبة النجوم، اشتهر 

بمحاولته الطيران ويعده االسالم اّول طيّار في التاريخ.
اجمع الذين ترجموا له انه توفي سنة 274هـ عن عمر يجاوز الثمانين، ومن هنا فانه ولد سنة 
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194هـ تقريباً.
من اهم صناعاته:

1( الميقاته: وهو اول من صنعها لمعرفة الوقت، االيام، الشروق والغروب.
2( المنقلة: فاشتهر بصناعة اآلالت الهندسية واشتهر بصناعة اآلالت العلمية الدقيقة.

3( ذات الحلق: اخترعها وبناها بنفسه وهو راصد للشمس والقمر والنجوم والكواكب...
4( القبة السماوية: وهي كالمظلة ويرسم عليها الكون والكواكب والنجوم.

5( الزجاج: هو اّول من استنبط في االندلس صناعة الزجاج من الرمل والحجارة.
6( الطيران: هو اول من فّكر في الطيران وحاوله فقد كسا نفسه الريش ومد له جناحين طار بهما 

في الجو مسافة بعيدة ثم سقط فتأذى وبقي يعيد التجربة نفسها حتى انه كسر بعض اعضائه !.
قام عباس بن فرناس بتجارب كثيرة، درس في خاللها ثقل األجسام ومقاومة الهواء لها، وتأثير 
ضغط الهواء فيها إذا ما حلقت في الفضاء، وبعدها كسا نفسة بالريش الحريري مرة اخرى امام 
الناس فطار مسافة ووقع على ظهره ولكن بالرغم من فشله في جميع محاولته ااّل ان اكتشافاته 

في الطيران هي التي ساعدتنا في بناء الطيارة والبراشوتات..

ايال ابو يونس
التاسع “1”

عمى االلوان
يعتبر عمى األلوان من األمراض الوراثية حيث تحمله األم في جيناتها وال يظهر عليها وتورثه 

ألبنائها من الذكور أكثر من اإلناث



مجلة العلوم - مدرسة البشائر األهلية للعلوم - سخنين

50

مخروطات  الوظيفة  بهذه  وتقوم  ضوئي  مصدر  وجود  على  يعتمد  الحقيقة  في  األلوان  وتميز 
الشبكية المسئولة عن الرؤية في الضوء أما عمدان الشبكية فهي مسئولة عن رؤية في الظالم 
عمى األلوان التام نادر الحدوث للغاية بين البشر ، ولكن الغالب هو عمى الجزئي ، أي للون واحد 
أو أكثر بسبب غياب المخروطات الخاصة بكل لون ونسبة حدوثه هي أربعة من بين ألف شخص.

أسباب عمى ألوان:
تمييز  عن  المسئولة  الشبكية  بمخروطات  اضطرابات  حدوث  أو  وجود  عدم  بسبب  خلقي:   )1

األلوان.
2( مكتسب. ومن أهم األسباب المكتسبة ما يلي :

- التهاب الشبكية.
- التهاب العصب البصري.

- تقدم السن.
- إصابة في العين.

- أثار جانبية لبعض األدوية.
وهناك اختبارات عديدة لفحص قدرة الشخص على تمييز األلوان ، ويتم ذلك بواسطة عرض 
رسوم أو أضواء أو الخيوط مختلفة األلوان أمام الشخص المراد فحصه لتسميتها. وأساس هذه 

األلوان األخضر و األزرق و األحمر بدرجاتها المختلفة.

اختبار الرؤية الملونة: 
قم بقراءة األرقام الموجودة بكل دائرة
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اإلجابة
الشخص الطبيعي يجب أن يرى الرقم 29 بالصورة. أما الشخص المصاب بعمى األلوان فربما 

يرى الرقم 70 أو ال شئ.

اإلجابة 
الشخص الطبيعي يجب أن يرى الرقم 57 بالصورة. أما الشخص المصاب بعمى األلوان فربما 

يرى الرقم 35 أو ال شئ

العالج:
في الحاالت عمى األلوان الناتجة عن أسباب وراثية أو خلقية ، فإنه ليس له عالج مفيد شاف 

لمثل هذه الحاالت.
أما بالنسبة لحاالت عمى األلوان الناتجة مكتسبة مثل :التهاب الشبكية أو التهاب العصب البصري، 
فبتم ذلك بعالج نفسه مثل التوقف عن إدمان الخمور و تعاطي المخدرات واإلقالع عن التدخين، 

وبالتالي تتحسن حالة الشخص في القدرة على تمييز األلوان.
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فيتاغورس

التي أثرت على  المبادئ  الفيتاغورية، صاغ  فيلسوف وعالم رياضي يوناني، ومؤسس األخوة 
فكر بالتو وأرسطو وساهم في تطوير الرياضيات والفلسفة العقالنية الغربية و يعتبر من تالميذ 

طاليس.
هاجر فيتاغورس إلى إيطاليا الجنوبية، حوالي 532 قبل الميالد، والظاهر أنه هرب من قاعدة

ساموس االستبدادية وأسس أكاديميته السياسية األخالقية في منطقة كرتون )كروتونا اآلن(.
يعتبر فيتاغورس من أهم الفالسفة والعلماء في الرياضيات للحضارة اإلغريقية ، ولد في جزيرة 
ساموس البعض يقول هو ابن لشخص معروف في المدينة يدعى مينسورغس، والبعض االخر 
يقول انه ابن اله ابولو، عاصر الطاغية بوليكريتس. كان له تأثير كبير على الحضارة االنسانية 
القديمة والحديثة. الحديث عن تاريخ تأسيس علم الرياضيات االولية يبدأ من اراءه ونظرياته مع 
اقليدس ، لم يحب العيش في جزيرة مالطا بسبب أعمال الطاغية فتركها ، البعض يقول انه ذهب 
الى مصر وهناك تعلم الكثير من حكمة الحضارية الفرعونية ، وفي النهاية استقر في كروتن، 
التي وجد فيها النظام والعدالة وحب الشعب للحكمة، التي تقع في جنوب ايطاليا. في البداية كان له 
تأثير على اهل هذه المدينة ، اال انهم في النهاية انقلبوا عليه ، فهرب منها الى جزيرة ميتابونشن 

المجاورة التي بقى فيها الى حين مماته. 
حياة فيتاغورس هي احد الغاز التاريخ، البعض يُرقي مرتبته الى مرتبة اينشتاين في زمانه، هو 
مؤسس مدرسة دينية معروفة بأسمه، التي كانت تؤمن بانتقال االرواح وان اًكل البقوليات هي 

من الخطايا.
على أية حال، فيتاغورس يؤمن بنظرية األهمية الوظيفية لألعداد في العالم الموضوعي وفي 

في  والقطر  للجانب  الالقياسية  )مثل:  إليه  تنسب  ما  غالباً  أخرى  اكتشافات  وهناك  الموسيقى. 
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أنها تطورت  المحتمل  المتعامدة األضالع(، والتي من  للمثلثات  الفيتاغورية  المربع، والنظرية 
مؤخراً بالمدرسة الفيتاغورية. واألكثر احتماالً أن مجمل الثقافة التقليدية التي نشأت مع فيتاغورس 

تعود إلى الحكمة الباطنية بدالً من الثقافة العلمية.

محمد عدوي
التاسع “1”

هل يمكن ان انسى قيادة الدراجة؟

ركوب الدراجة الهوائية يعتبر  مهارة حركية وهذا النوع من النشاط يرتبط بالمخيخ.وقد توصلت 
الطبقة  يسمى  العصبية  الخلية  من  خاصا  نوعا  هناك  ان  الى  ابردين  جامعة  في  جديدة  ابحاث 
يمكن  حتى  المخيخ  من  تخرج  اشارات  تشفير  على  يعمل  العصبية  الوحدات  بين  ما  الجزيئية 

تخزينها كذكريات في اجزاء اخرى من المخ.
ومن الممكن للذكريات العصبية مثل ركوب الدراجة ان تبقى مدة طويلة النها تتوزع على نطاق 

واسع جدا عبر المخ،ولعل ذالك تطور عن الية لحفظ المهارات المهمة في حاالت االصابة.
بعض  فقدت  انك  تكشف  ،فقد  سنوات  عدة  استمر  القيادة  عن  توقف  بعد  دراجة  قدت  انك  لو 
المهارات والتوازنات ،لكن فقدك الكامل لمهارة ركوب الدراجة يعني انك عانيت من اصابة بالغة 

في المخ او االذن الداخلية.
 من احدى هواياتي المفضلة هي ركوب الدراجة،عندما كنت صغيرة كنت اركب الدراجة بمهارة 

شديدة وما زلت اتذكر ركوب الدراجة لالن...

اية عبد الفتاح
التاسع “4”
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مثلث برمودا
مثلث برمودا المعروف ايضا ب “مثلث الشيطان” هي منطقة جغرافية على شكل مثلث متساوي 
الساقين)نحو 1500 كم في كل ضلع( و مساحتها حوالي 1.1 مليوم كم مربع،يقع في المحيط 
األطلسي بين جزيرة برمودا،بوريريكو و فلوريدا و اشتهرت بالكوارث الغريبة و العجيبة التي 

تحدث به. 
بالواليات  فلوريدا  لوالية  الشرقي  الجنوب  تجاه  األطلنطي  المحيط  غرب  الجغرافي:  الموقع 
المتحدة األمريكية ، وبالتحديد أكثر هذه المنطقة تأخذ شكل مثلث يمتد من خليج الميك غرباً إلى 
جزيرة ليورد من الجنوب ثم برموداً )مجموعة من الجزر 300 جزيرة صغيرة مأهلوة بالسكان 

65.000نسمة ( ثم من خليج الميك وجزر باهاما.
سبب التسمية: سمي نسبة لجزر برمودا الواقعة على احد اضالعه و عرف مثلث برمودا بهذا 
االسم في سنة 1954م من خالل حادثة اختفاء مجموعة من الطائرات وكانت تأخذ شكل المثلث 
قبل اختفاءها وهي تحلق في السماء كما لو كانت تستعرض في الجو ومن وقتها أصبحت هذه 
المنطقة تعرف بهذا االسم وظلت معـروفـة به ، وقد سميت هذه المنطقة بعدة أسماء منها “جزر 

الشيطان“ “مثلث الشيطان”.
بحر   ( األطلنطي  المحيـط  غـرب  شمـال  معينـة  منطقـة  في  برمودا:  مثلث  في  اإلختفاء  نقطة 
سارجاسو ( حيث اشتهر بغرابته ، وهو منطقة كبيرة تتميز مياهه بوجود نوع معين من حامول 
المياه على هيئة كتل كبيرة تعوق  بكميات كبيرة على  البحر يسمى “سارجاسام “ حيث يطفو 

حركة القوارب والسفن وهناك بالذات كانت السفن و الطائرات تختفي.
اسباب حدوث الكوارث و القوة المغناطيسية الكبيرة:

1( حدوث الهزات األرضية في قاع المحيط تتولد عنها موجات عاتية وعنيفة ومفاجئة تجعل 
تلك  يتولد عن  للطائرات  وبالنسبة   ، قليلة  لحظات  في  بشدة  القاع  إلى  وتتجه  تغطس  السفن 
الهزات والموجات في األجواء مما يؤدي إلى اختالل في توازن الطائرة وعدم قدرة قائدها 

على السيطرة عليها.
2( إن أجهزة القياس في الطائرات أثناء مرورها فوق مثلث برمودا تضطرب وتتحرك بشكل 
عشوائي وكذلك في بوصلة السفينة مما يدل على وجود قوة مغناطيسية أو قوة جذب شديدة 

وغريب و بسبب ذلك تغرق السفن و تسقط الطائرات.  

 حسب رأيي هذا الموقع الجغرافي هو موقع غامض و مثير للبحث و االستكشاف و انا احب 
ان استكشف مثل هذه المواقع الغريبة و الغامضة و التعلم عنها بشكل واسع و اتمنى ان ازور 

مثلث برمودا ألرى معالمه ومواصفاته.

محمد سليمان
الصف:التاسع “1”
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مدة الحمل عند الحيوانت المختلفة
مدة الحمل لدى الحيوانات تختلف من الواحد الى االخر فمثالً الفرس تحمل 11.5 شهراً و البقرة 

9.5 شهور.

مدة حمل الحيوانات
الفرس 11,5 شهر 

األتان 12 شهر 
البقرة 9,5 أو 9 شهر و 10 يوم 

الناقة 12 - 13 شهر 
الغنم و الماعز 5 شهر 

الخنزيرة 3 شهر و 3 أسبوع و 3 يوم 
اللبّوة 3,5 شهر 

الكلبة 62 يوم 
القطة 2 شهر 

األرنبة البرية 30 يوم 
أنثى الزرافة 15 شهر 
أنثى الحوت 465 يوم 

أنثى الفيل 19 - 22 شهر 
أنثى الثعلب 7 أسبوع 
أنثى الذئب مثل الكلبة 
أنثى الفقمة 240 يوم 

الدجاجة 21 يوم ) حضانة ( 
اإلوزة و البطة 30 - 35 يوم 

الحمامة 17 - 19 يوم
طه خاليلة 
السابع “4”

مندل
يعد جريجور مندل واضع حجر األساس لعلم الوراثة، وهو أول من توصل إلى نتائج ذات أهمية 
في هذا العلم. وفي خالل فترة عمله مدرساً للفيزياء واألحياء والتاريخ الطبيعي في مدرسة برون 
فيه،  الذي يعيش  الدير  البازالء في حديقة  نبات  الثانوية في تشيكو سلوفاكيا، كان مندل يزرع 

بهدف البحث عن الكيفية التي يتم بها انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء.
و في عام 1866 استطاع مندل توضيح نتائجه التي جمعها في السنوات السابقة، ولكنها أهملت 
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حتى بداية عام 1900 حين إكتشف العلماء أهمية تلك التجارب بعد وفاته. وقد عمل مندل في 
وقت لم تكن الصبغيات أو انقسام الخاليا قد عرفت بعد، ومع ذلك فقد أعطى تفسيرات تتطابق 
مع ما يتوافر حالياً من معلومات عن آلية التوارث، وقد استخدم مندل نبات البازالء في تجاربه.

مرض السكري
السكري مرض سببه فشل البنكرياس جزئيا أو كليا في إفراز هرمون األنسولين مما يؤدي الى 
 120  –  80 بين  يتراوح  والذي  الطبيعي  المستوى  من  اكثر  الجسم  في  السكر  ارتفاع مستوى 

مليغرام / 100 مللتر دم.
وتكمن أهمية هرمون األنسولين في قدرته على تحويل السكر الزائد عن حاجة الجسم إلى مركب 

) جاليكوجيني ( يتم تخزينه في الكبد والعضالت الستخدامه عند الحاجة.
وتتعدد العوامل المساعدة على ظهور هذا المرض ومن ضمنها :

عوامل وراثية وعائلية ، فإذا كان أحد الوالدين مصابا بالسكري فان احتمالية إصابة االبن في 
منتصف عمره تقارب 10 % ، بينما إذا كان كال الوالدين مصابين ، فان احتمالية إصابة االبن 

ترتفع إلى 20 % وقد تصل إلى 30 % عندما يتقدم به العمر.
النشاط  السكريات وقلة  الطعام وباألخص  تناول  فاإلفراط في   ، الجسماني  النشاط  السمنة وقلة 

البدني يؤديان إلى زيادة الوزن وبالتالي تزداد احتمالية اإلصابة بالسكري.
 ، الكورتيزون  الدرقي وزيادة هرمون  كاالنسمام  الصماء  الغدد  أمراض  ببعض  الجسم  إصابة 

وكذلك اعتالل الكبد والبنكرياس المزمنين.

رنا عياشي 
التاسع “4”

حقائق طريفة عن جسدك

هل تعلم ؟؟
 

• كلما زاد معدل ذكاء الشخص كلما كثرت احالمه !!!
• لتتحرك خطوة واحدة تحتاج لتحريك 200 عضلة فى جسمك !!!

ثالث  على  تحتوى  االصابع  بقية  تحتوى  حين  فى  على عظمتين  يحتوي  الكبير  االصبع  أن   •
عظمات !!
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• أن القدمين يحتويان على 250 ألف غدة عرقية !!!! 
• أن الحامض بالمعدة قوى بدرجة كافية الذابة شفرة حالقة !!!

المعارف  دائرة  مافى  أمثال  خمسة  تعادل  بمعلومات  االحتفاظ  يستطيع  البشرى  العقل  أن   •
البريطانية !!!

• أن الطعام يستغرق نحو سبع ثوان ليصل من الفم الى المعدة !!!
• أن الحلم يستغرق نحو ثانيتين الى ثالث ثوان فى المتوسط !!!

• أن الجسد البشرى يشع حرارة فى نصف ساعة تكفى لرفع درجة حرارة جالون من الماء الى 
درجة الغليان!!!  

• أن أسنانك تبدأ فى النمو قبل ستة أشهر من مولدك !!!!
• أن طول ابهامك هو نفس طول أنفك !!

نور ابو ريا 
التاسع “2”

في البيولوجيا والكيمياء والفيزياء  
1( هل تعلم انه عند األكل فان الخطوط الموجود في اليد تفرز ماده مساعده لعملية الهضم لذا 

فيفضل لعق اليد عن االنتهاء من األكل.
2( هل تعلم أن الحوت يستطيع البقاء ساعة تحت المياه بدون تنفس.

3( أثبتت البحوث العلمية أن الرغيف األبيض واألرز األبيض اقل بكثير في القيمة الغذائية من 
الرغيف األسمر واألرز غير المقشر.

4(  أن حياة الشعرة ال تزيد على السنتين ثم تسقط وان الشعر ينمو بمقدار 12 ميليمترا تقريبا في 
الشهر وتتوقف سرعة نموه على درجة حرارة الجو في الصيف أسرع نموا منه في الشتاء.

5( معدل الطاقة المنبعثة من الشمس هي 580000 مليون مليون مليون حصان
6( الدماغ البشري يحتاج إلى 1000 لتر من الدم يوميا ليستطيع القيام بعمله

7( تدخين سيجارة واحدة ينثر في الهواء أربعة ماليين جزيء من الرماد
8( مركز ثقل الكره االرضيه يقع في مكة المكرمة وبالذات في الكعبة المشرفة وقد أثبتت ذلك 

عدة بحوث علمية.
وذلك  البشري  الجسم  خاليا  من  واحده  خليه  على  اسمه  يكتب  أن  يستطيع  الماهر  الجراح   )9

باستخدام شعاع من الليزر.
10( أكدت أبحاث قام بها أمريكيون أن تناول جزرتين يوميا يساعد على مكافحة الكولسترول 
وتخفيض كميته بنسبة %20 في جسم اإلنسان ,حيث اثبت انه يوجد في الجزر مادة اسمها  

)بكثات الكالسيوم ( تساعد على مكافحة الكولسترول.
11( النملة تستطيع أن تحمل وزنا يفوق وزنها بـ 50 ضعفاـ 
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12( الزيت والماء يمكن أن يختلطا..إذا وضعت قطعة من الصابون معهما.
13( أن مجموع ما تضعه أنثى الذباب من بيض طوال حياتها أكثر من 500 بيضة.

14( الحصان إذا قطع ذيله..مات.
15( تتجدد رموش عين اإلنسان باستمرار، ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوالي 150 يوما.

16( أن قلب الذبابة يخفق 1000 مرة في الدقيقة الواحدة.
17( أن اإلنسان على القمر يظهر لناظره من نصف الكرة الجنوبي مقلوبا رأسا على عقب.

18( أن األفعى تسمع األصوات عن طريق التقاط ذبذبات موجات الصوت بلسانها.
19( أن أكثر من نصف إنتاج العالم من الفضة يتم استعماله كيماويا في صنع أفالم التصوير 

والمرايا.

تميير خاليلة
التاسع ”2”

الغاز في العلوم
حل اللغزان التاليان لتكمل الجملة التالية وتعلم عن أي مخترع تتكلَّم

1( المخترع المشهو
2( اخترع الـ                     

لغز 1 :
1( المادة التي محلولها المائي موصل للتيار الكهربائي تسّمى :

2( الكترود موجب:
3( وحدة قياس شدة التيار الكهربائي :

4( غاز ثقيل وضروري لالشتعال:
5( المركب المكون من 6 ذرات كربون و12 ذرة هيدروجين و6 ذرات اوكسسجين:

6( عملية اتحاد مادة معينة مع االوكسجين :
7( اثقل الغازات:

8( عملية التحليل الكيماوي لمادة معينة بواسطة تيار كهربائي تسمى:
9( في الذرة المتعادلة عدد االلكترونات يكون لعدد البروتونات 

10( الكترود سالب :
11( الذرة التي فيها خلل كهربائي تسمى :
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اللغز 2 :

1( مركب مبني من سالسل جزيئات ضخمة مثل النشا يسمى :
2( العدد الذري لهذا العنصر هو 11:

3( مركب يتكون من عنصر فلزي عدده الذري 19 ومن اوكسجين :
4( مادة صلبة جدا ال يمكن خدشها بمادة اخرى وهي عبارة عن صورة تاصلية للكربون:

5( العملية التي بموجبها يشحن جسم مشحون جسم اخر غير مشحون من بعد )دون مالمسته(: 
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اجوبة اللغزان :
اجوبة اللغز 1 :

1( الكتروليت
2( انودة
3( امبير

4( اوكسجين
5( سكر

6( احتراق
 7( ثاني اكسيد الكربون

8( الكتروليزا
9( متساوي
10( كاثودة 

11( ايون

اجوبة اللغز 2 :
1( بولمير

 2( صوديوم
3( اكسيد البوتاسيوم
4( الماس           

5( حث كهربائي

ندين عرفات عكري        
الثامن “4”

الشعر االبيض

الشعر مادة معقدة جداً ، ولم تظهر الدراسات واألبحاث بنيته وتركيبه إال مؤخراً. فهو يتكون من 
ألياف مركبة من البروتينيات التي تسمى الكراتين ) Keratins (  ويعتمد لون الشعر على صبغة 
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تسمى الميالنين التي يتم إنتاجها في خاليا خاصة تسمى ميالنوسايتس.
ويبدأ الشعر بفقدان لونه حين يخمد نشاط الميالنوسايتس عند التقدم في العمر أو فقدان قدرة خاليا 
الميالنوسايتس الطبيعية نتيجة صدمة أو ضغط نفسي أو عصبي ويوجد كثير من الوثائق التي 

تؤكد أن بعض األشخاص فقدوا لون شعرهم بين ليلة وضحاها.

ايمان عبد الحليم  
التاسع “1”

بالونات مطاطية مقاومه للنار

هدف التجربة: 
في هذه التجربة سوف نرى كيف يمكننا أن نضع بالون مطاطي عادي  فوق النار دون ان ينفجر.

أدوات التجربة : 
• بالونان 
• شمعتان 

• والعة أو عيدان ثقاب 
• القليل من الماء 

سير التجربة: 
1( ننفخ بالون ونربطه بشكل عادي 

2( البالون الثاني نلبسه لحنفية ماء ونضع فيه القليل من الماء، نغلق الحنفية ونكمل نفخ البالون 
بالهواء ثم نربطه.

3( نشعل الشمعتين على مسطح ثابت ونضع بنفس الوقت البالونين فوق الشمعتين.
النتائج:-

البالون المليء فقط بالهواء يتمزق وينفجر خالل عدة ثواني، بينما البالون الذي يوجد فيه ماء 
صمد امام النار كما شاهدنا في الفيلم القصير. 
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شرح وتفسير: 
البالونان متشابهان تماما ،لكن أضفنا لبالون واحد القليل من الماء إضافة للهواء.

عندما نقرب شمعه مشتعلة من بالون مليء بالهواء، يسخن المطاط ويصبح دقيقا، حتى ال يصبح 
بإمكانه تحمل ضغط الهواء فينفجر. 

إذا أضفنا ماءا للبالون، فان الماء هو الذي  يسخن من حرارة  الشمعة وليس المطاط  ولذلك فـان 
البالون ال ينفجر، البالون ال يسخن لدرجات حرارة عاليه ألن الحرارة تنتقل منه إلى الماء الذي 

بداخله.
• الحمل   الحراري  - انتقال الحرارة بين جسمين حيث أن درجة حرارة الجسم األول تختلف 
عن درجة حرارة  الجسم الثاني. النتقال الحرارة بين  جسمين يجب  أن يكونا  متالصقين، انتقال 

الحرارة يتعلق بمدى ايصالية الحرارة لألجسام المختلفة.

محمد  بشير
الثامن “3”

تجربه اشتعال النار في الماء

كيف يمكننا ان نشعل نارا تحت الماء؟
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االدوات المستعملة:
• ماء

• وعاء زجاجي كبير )يفضل( أو الخزف أو المعدن. )ال تستخدم وعاء من البالستيك(
)Sellotape( شريط الصق •

• مجموعة من األلعاب النارية المستعملة في عيد الميالد.
• والعة او عيدان ثقاب.

سير التجربة:
نـأخذ عود من االلعاب النارية نشعله بواسطة والعة ومن ثم نضعه في الماء نرى انه ينطفئ في 
الحال ،بعد ذلك نأخذ حزمة من عيدان االلعاب النارية نقوم بلفهم بواسطة شريط الصق ونترك 

فقط فتحة صغيرة من االمام،بعد ذلك نقوم باشعالهم بواسطة والعة ونضعهم في الماء.
النتائج:

حزمة االلعاب النارية تشتعل تحت الماء.

تفسير: 
من اجل ان تتكون لدينا نارا يجب ان تتوفرثالثه شروط وان تتحقق في نفس الوقت :

1( مهم ان تتواجد ماده قابله لالشتعال )مثل: شجر,ورق,وقود,فحم......الخ(.
2( من المهم ان تتواجد ماده مؤكسده )عادة يكون اوكسجين من الهواء ولكن من الممكن ان تكون 

مواد مؤكسده اخرى(.
3( حراره عاليه.

هذه  شروط تلقب ب”مثلث النار”. في حين  لم يتوفر واحد من هذه الشروط ال يوجد نار.

االلعاب النارية المستعملة في عيد الميالد تحتوي على خليط من المواد القابلة لالشتعال )مساحيق 
المؤكسدة  والعوامل  والكبريت(،  الفحم،  من  ومسحوق  واأللومنيوم،  المغنيسيوم  مثل  المعادن 
)نترات البوتاسيوم بشكل رئيسي والبوتاسيوم الثور - Clorati( ملصقة معا. أن األلعاب النارية 
ال تحتاج األوكسجين في الهواء لالحتراق,عندما ندخل شراره )لعبه ناريه( واحده  الى الماء، 
الماء يستطيع ان يبردها وان يطفئ اللهب وعندما نغلف 10 شرارات مع بعضهم البعض بورقه 
ودبق تكون لهم كتله كبيره حيث ان الماء ال يستطيع ان يبرد اللهب اضافه الى ذلك الدبق يمنع 

الماء بأن يحيط ويلمس النار مباشرة لذلك فأن النار تستمر باالشتعال حتى تحت الماء.

اسماء مصطفى
الثامن “3”
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الملفوف االحمر

في هذه التجربة سوف نتعلم كيفية الحصول على اللون األرجواني من الملفوف، وكيفية جعل 
األلوان تتغير.

االدوات المستعملة:
• الملفوف األرجواني 

• وعاء كبير
• 4 أكواب شفافة

• ماء مغلي
• صودا للشرب

• ملح الليمون
• خل / عصير ليمون

• مسحوق غسيل
  

هدف التجربة:
كيف نحصل على عدة ألوان من الملفوف األحمر.

 سير التجربة: 
1( نقطع الملفوف االحمر وندخله الى الوعاء.

2( نسكب عليه الماء الساخن وننتظر لبضع دقائق حتى يصبح لون الماء بنفسجي.
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3( نسكب بكل كأس صغير/ مرطبانات مياه بنفسجية حتى نصفها. 
التالية: صودا، ملح الليمون، خل، مسحوق  4( نضيف لكل كأس من الكؤوس مادة من المواد 

غسيل. 
وعندها نحصل على الوان مختلفة... 

النتائج:  الحصول على لون مختلف في كل كأس.
استنتاج: الملفوف يحتوي على مادة تسمى األنثوسيانين يحمي النباتات من االشعة )مثل أشعة 
الشمس(. هذه المواد في الواقع هي عبارة عن كاشف  تغير لونها عند مزجها مع مواد مختلفة 
الليمون، والمواد األساسية  الليمون وملح  المواد مثل عصير  من األحماض والقواعد. حمضية 
مثل صودا الشرب ومسحوق الغسيل.. االنثوسيانين له رد فعل مختلف كيميائيا مع األحماض 
والقواعد، لكل مادة درجة حامضية/ قاعدية مختلفة ,االنثوسيانين له رد فعل مختلف كيميائيا مع 

األحماض والقواعد، كل ناتج له رد فعل لون خاص مختلف..  
 - القواعد: مشروب الصودا، مسحوق الغسيل. 

محمد بكر عواودة
السابع “1”




