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 الدرس األول: الجلد و العضالتالفصل السابع / 
 أوال : الجلد يُعد  الجلد من أكبر أعضاء الجسم واألعضاء الحسية  ألنه يستقبل معظم المعلومات عن البيئة المحيطة

لد
ج
 ال
ب
كي
ر
ت

 

 لطبقة الخارجية الرقيقة من الجلد تتكون من خاليا ميتة تتجدد باستمرار.البشرة، وهي: ا (3

األدمة، وهي: طبقة من الخاليا توجد أسفل البشرة وأسمك منها، وتحتوي على األوعية الدموية والغدد  (2

 العرقية وتراكيب أخرى. 

الطبقة الدهنية ، هي: طبقة تقع أسفل األدمة وهي تشكل طبقة  (1

 زن فيها الدهون الزائدة عن حاجة الجسم .عازلة للجسم وتُخ

 مادة الميالنين

* الميالنين ، هي : مادة كيميائية تنتجها خاليا البشرة وتحمي الجلد من 

 األشعة وتكسبه لونه .

 يختلف لون الجلد من شخص آلخر تبعاً لكميته. -

 لد غامق .يعطي الميالنين الجلد والعيون لونهما ، فكلما زادت كميته يكون لون الج -

كلما كان لون الجلد أفتح كانت قدر ته على المقاومة والحماية أقل فيكون أشد تأثراً بالحروق وإصابة بمرض  -

 السرطان.

لد
ج
 ال
ف
ائ
ظ
و

 

 الحماية:  -3

 الجلد يمنع البكتيريا ومسببات المرض من الدخول إلى الجسم. .أ 

 بعض الغدد في الجلد تٌفرز سوائل تقضى على البكتيريا. .ب 

 لجلد درجة حرارة الجسم. ينظم ا .ج 

 يعمل على تقليل كمية الماء المفقودة من األنسجة .  .د 

 االستجابة:  -2

 في الجلد خاليا عصبية متخصصة تستقبل المعلومات وترسلها إلى الدماغ . .أ 

 اإلحساس بنعومة األشياء أو خشونتها، وسخونة الوعاء أو برودته. .ب 

 تصنيع فيتامين ) د (: -1

ق البنفسجية فإنه يكَون في األدمة فيتامين د الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم عند تعرض الجلد لألشعة فو

 من األطعمة.

 تنظيم درجة حرارة الجسم: -3

 العرق يبرد الجسم ويخلصه من الفضالت ، وذلك كما يلي : 

الحرارية من الجسم إلى  عندما تتسع األوعية الدموية تُفتح المسامات إلى الغدد العرقية فيُفرز العرق وتنتقل الطاقة

العرق على الجلد ، وعندما يتبخر العرق تُفقد الطاقة الحرارية ويبرد الجلد  ، وباإلضافة إلى ذلك فإن الغدد العرقية 

 تخرج الفضالت ) العرق ( الذي يحوي الماء واألمالح الزائدة عن الجسم .

 تخليص الجسم من الفضالت -5
ها
ج
ال
ع
 و
لد
ج
 ال
ت
با
صا
 إ

 ـ الجروح.  2 وم. ـ الكد 3

 ـ الحروق.  3 ـ الخدش.  1

 ـ التعرض لظروف قاسية كالبرد الشديد والهواء الجاف . 5

 * الكدوم 

  تتحطم األوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد المتضرر فتتحطم كريات الدم الحمراء وتحرر الهيموجلوبين

الصبغة هي التي تٌسبب ظهور اللون األزرق الذي يتحطم إلى مكوناته األساسية التي تُسمى الصبغة ) وهذه 

 واألحمر واألرجواني في منطقة اإلصابة ( .

  علل مع شفاء الكدوم في الجلد تتحول المنطقة المصابة إلى اللون األصفر ؟ بسبب عودة الصبغة إلى مجرى

 الدم من جديد

 * طرق عالج البشرة المصابة 

 يا جديدة وتعمل األدمة على إصالح التمزق  ، وفي بعض في حالة اإلصابات البسيطة : تُنتج البشرة خال

 األحيان ال يكون عدد خاليا الجلد الناتجة كافياً لتكوين جلد جديد لذا يلجأ األطباء إلى زراعة الجلد 

  زراعة الجلد ، هي : أخذ قطعة من الجلد من مكان آخر من جسم المصاب وتوضع مكان المنطقة المتضررة

 صير جزءاً منه.لتتحد مع الجلد وت
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 واجب

 أجب على األسئلة التالية إجابة مختصرة :

 من وظائف الجلد ؟ 1أذكر  –أ 

3- .................................................. 

2- .................................................. 

1- .................................................. 

 

 ت أو طبقات الجلد الثالث ؟أذكر مكونا –ب 

  ...........................2-  ...............................1- .............................. 
 

ما هي المادة المسؤولة عن إعطاء الجلد اللون؟ –ج   

 

ما الفيتامين الذي ينتج في الجلد؟ –د   
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 الجسم.ع العضالت الموجودة في جهاز يتكون من جميثانيا : الجهاز العضالت هو 
 المميز.مسئول عن تحريك الجسم وإعطائه الشكل   أهميته

 عضو قادر على االنقباض واالنبساط ، ويوفر القوة الالزمة لتحريك العظام وأجزاء الجسم. العضلة

 فوائدها
 31نحتاج إلى عضلة عندما نبتسم بينما  31تتحكم العضالت في تعابير الوجه اإلرادية فنحتاج إلى 

 عضلة عندما نبتسم
 

 أنواع العضالت

 عضالت ال إرادية العضالت إرادية

 العضالت التي ال يمكنك التحكم فيها العضالت التي يمكنك التحكم فيها

 مثل : عضالت األوعية الدموية والقناة الهضمية. مثل : عضالت الوجه واألطراف

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمل العضالت

 وتعمل العضالت الهيكلية معاً على صورة  جسمك،عظام والمفاصل معاً عمل الروافع لتحريك تعمل العضالت وال

  األخرى.أزواج فعندما تنقبض واحدة تنبسط 

  تعمل العضالت دائماً على سحب األشياء وليس على

  دفعها.

 التغير في العضالت

  عضالت جسم الكائن الحي متحركة وليست ثابتة حيث

يصغر وذلك اعتماداً على مدى  يزداد حجم العضالت و

 استعمالها وتدريبها. 

  للمؤثرات.العضالت التي تمارس تمرينات منتظمة تكون أسرع استجابة  

أرجل العبي كرة القدم ضخمة وقوية بعكس األشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة يمارسون ألعاب  توضيحي:مثال 

  الفيديو.

  

ترتبط بالهيكل العظمي عبر 

 األوتار

 تبدو تحت المجهر مخططة

 إرادية

 

 أنواع األنسجة العضلية

 الملساء القلبية الهيكلية

 توجد فقط في القلب

تبدو تحت المجهر مخططة 

 كالمخططة

 نبضة في الدقيقة 70تنبض 

 ال إرادية

 

توجد في جدران األعضاء الداخلية 

 خكالمعدة واألمعاء ... إل

 غير مخططة

 ال إرادية
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 واجب 

 ة العضلية قم بإكمال الالزم :أمامك جدول يوضح أنواع األنسج

 العضلة                 

 المقارنة
 الملساء-1  -2 الهيكلية -3

  ال إرادية  ) إرادية ، ال إرادية (

 تحرك األعضاء الداخلية   الوظيفة

   مخططة ) مخططة ، غير مخططة (

    ارسم شكل مبسط

  عضلة القلب  اذكر مثال

 

منقبضة ) منضغطة ((  -مشدودة ) منبسطة (  –) مرتخية اكتب على الرسم حالة العضلة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

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

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

................ 
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 الدرس الثاني: الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي

 عظم 202أوال : الجهاز الهيكلي : جهاز يتكون من جميع العظام الموجودة في الجسم ويصل بعد البلوغ عددها 

فه
ائ
ظ
و

 

العضالت الرئيسية تتصل بالعظام وتساعدها على  - عضاء الداخليةاأل حماية - الجسم الشكل والدعامة  اءعطإ

العظام خاليا الدم تتكون في نخاع  - تخزن فيه مركبات الكالسيوم والفسفور التي تكسب العظام صالبتها - الحركة 

 .الكبيرة

ه 
ين
كو
وت
م 
ظا
لع
ف ا

ص
و

 

كون قبل شهر من الوالدة يتكون هيكل من العظام ليست ملساء ، بل تحتوى على نتوءات ونهايات دائرية وثقوب يت

 الغضروف الذي يتحطم ويحل بدله العظم. 

  يتكون العظم من خاليا تٌسمى الخاليا العظمية تعمل على ترسيب أمالح الكالسيوم والفسفور في العظم

 فتجعل النسيج العظمي أكثر صالبة. 

 فقط.  202بعضها لتصبح عظم يندمج  100يتكون الهيكل العظمي عند الوالدة من أكثر من 

م 
ظ
لع
ب ا

كي
ر
ت

 

 السمحاق :  غشاء صلب يغلف سطح العظم  -3

العظم الكثيف :  يعطي العظم صالبة ألنه يحتوي على شبكة تترسب عليها   -2

 أمالح الكالسيوم

 العظم األسفنجي :  يحتوي على مسامات تجعل العظم اخف وزنا  -1

 يمأل بمادة تسمى نخاع العظم تجويف العظم:  تجويف في مركز العظم  -3

نخاع احمر )تنتج  -نخاع اصفر )تخزن فيه مواد دهنية( ب -نخاع العظم  : أ -

 فيه خاليا الدم(

 الغضروف :  طبقة ناعمة لزجة سميكة تغلف أطراف العظم  -5

يمتاز بمرونته وال يحتوي أوعية دموية،ومهم للمفاصل في امتصاص  -

 الصدمات وسهولة حركتها

 

 

 مكان التقاء عظمتين أو أكثر في الهيكل وترتبط عظام المفصل بواسطة األربطة. : هي لمفاصلا

 ؟ يغلف الغضروف في أطراف العظام عند المفصل طبقة رقيقة ، كما يمأل تجويف المفصل سائل لزج )علل(
 أنواع المفاصل

 المفاصل المتحركة المفاصل الثابتة

 هي المفاصل التي تسمح للجسم بالقيام بمجموعة كبيرة من الحركات الً  أو تكون ثابتة ال تتحرك هي التي تسمح للعظام بالحركة قلي

 أنواع المفاصل المتحركة

ي
ر
حو
لم
ا

 

 التعريف: مفصل يتحرك عن طريق دوران عظم داخل تجويف في عظم ثابت.  

 مثل: دوران الرأس، التفاف الذراع. 

 
ي
رو
لك
ا

 

ظم نهايته الكروية تالئم التجويف الكأسي في عظم التعريف : مفصل يتكون من ع 

 آخر.  مثل: الرجل، الذراع.

 

ي
صل
مف
ال

 

التعريف : مفصل يسمح بتحريك العظم إلى األمام والخلف لكن حركته محدودة مقارنة 

 بالمفصل الكروي . 

 مثل: الركبة، األصابع.  

 

ي
الق
ز
الن
ا

 

ق عظم آخر في أثناء تحركه التعريف : مفصل يتحرك عن طريق انزالق عظم فو 

 لألمام والخلف. 

 مثل : المعصم والكاحل وفقرات العمود الفقري 
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 واجب

 أجب مستخدما الرسم

 

 ما وظيفة كل من:

 األربطة  -أ

 الغضاريف : -ب

 

 

  

 ما نوع المفصل الموضح في الرسم ؟

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

تالئم  ................مفصل يتكون من عظم نهايته  وهو عبارة عن 

 في عظم آخر ....................... .........

 

 إلى ماذا يشير السهم في الصورة المقابلة ؟
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كتنظيم عملية الهضم ومعدل التنفس  الجسم،الجهاز العصبي أحد أجهزة التنظيم المتعددة التي تحفظ االتزان الداخلي في 

 القلب.ونبضات 

 يعمل من خالل االستجابة للمنبهات المختلفة

 أنواع المؤثرات 

 داخلية خارجية

 كالمواد الكيميائية ) الهرمونات ( . كاألصوات والضوء وروائح الطعام ودرجة الحرارة .
 

  الخاليا العصبية ) العصبونات ( 

ها
يب
رك
ت

 

ية
خل
 ال
سم
ج

 

  مميزاتها:ـ 

 نواة مستديرة .   -3

 يحيط بالنواة . سيتوبالزم  -2 

 تحتوي على عضيات في السيتوبالزم .  -1 

 ال تحتوي على جسم مركزي . -3

 توجد الخاليا بعدد ثابت منذ الوالدة . -5  

علل : الخاليا العصبية ال تنقسم وال تتكاثر ؟ لعدم احتوائها على جسم 

 مركزي . 

 

د 
وائ
ز
ال

ية
ر
ج
ش
ال

 

 ة ) تشبه الجذور في كثرة تفرعها ( ـ تعريفها : هي زوائد سيتوبالزمية قصير

 ـ وظيفتها : نقل السياالت العصبية إلى داخل جسم الخلية العصبية .

ر
حو
لم
ا

 

 وتعرف أيضا باأللياف العصبيةزائدة سيتوبالزمية طويلة،  ـ تعريفها :

نقل السياالت العصبية من جسم الخلية العصبية إلى خلية عصبية  ـ وظيفتها :

 ت أو الغدد.أخرى أو العضال

الغشاء العصبي : يغطي بعض محاور الخاليا ويفرز مادة دهنية تسمى  ميزة:

 . مايلين

 س : ما أهمية المايلين ؟

 متر في الثانية . 320تزيد من سرعة نقل السياالت العصبية بسرعة 

متر  32أما المحاور الغير مغطاة فإنها تنقل السياالت العصبية ببطء . ) أكثر 

 ( . في الثانية

الشق 

 التشابكي  

 هو مسافة قصيرة تفصل بين كل عصبون والعصبون الذي يليه . 

 وظيفته : نقل السيال العصبي من عصبون إلى عصبون آخر. 

 

 أنواع العصبونات

 العصبونات  المحركة  العصبونات الموصلة  العصبونات الحسية

الوظيفة استقبال المعلومات و إرسالها إلى 

النخاع الشوكي  الدماغ أو  

الوظيفة :استقبال السياالت ونقلها إلى 

 الخاليا المحركة

الوظيفة دفع السياالت من  الدماغ 

والنخاع الشوكي إلى العضالت أو 

 الغدد في الجسم   
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 األلياف العصبية:  مجموعة من العصبونات مغلفة بغالف دهني

 أنواعها

 كيةألياف عصبية حر ألياف عصبية إحساسية

 مكون من عصبونات حسية

وظيفتها : نقل النبضات من أعضاء الحس إلى المركز 

 العصبي في الدماغ أو الحبل الشوكي.

 مكونة من عصبونات حركية

وظيفتها:  تنقل النبضات من الدماغ أو الحبل الشوكي إلى 

 العضالت أو الغدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رد الفعل المنعكس

 إرادية سريعة للمنبه .  استجابة تلقائية غير

يسمح للجسم باالستجابة دون تفكير بالفعلل اللذي يجلب أن  * أهميتها:

 يفعله وبذلك يقي الجسم مخاطر عديدة يومية.

 يتضمن رد الفعل المنعكس مسلاراً يُسلمى قلوس رد الفعلل* مالحظة: 

 المنعكس. 

 

 الجهاز العصبي

 الجهاز الطرفي الجهاز المركزي

يشمل جميع األعصاب المنتشرة  

 سمفي الج

 الدماغ

  

 احلبل الشوكي
 

 زوج متصل بالدماغ 32

منها الحسية ومنها الحركية 

 ومنها مختلطة

 األعصاب الدماغية

مركز تنظيم جميع 

 األنشطة الحيوية

مكون من مليارات 

 الخاليا

مكون من مجموعة 

من العصبونات 

 سم  43بطول 

 األعصاب الشوكية

زوج متفرعة من  13

 الحبل الشوكي 

 مختلطة فقط وهي
 

 اجلهاز العصيب الطريف

 الجهاز الجسمي
 الجهاز الذاتي 

ينظم األفعال اإلرادية 

ويتكون من األعصاب 

الشوكية والدماغية 

المتصلة بالعضالت 

 ينظم األفعال الال إرادية
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 الحواس

لد
ج
ال

 

 جيب للمؤثرات من حرارة أو ضغط ... الخيحتوي على مستقبالت حسية )الخاليا الحسية(  تست

ن
عي
ال

 
ر(
صا
إلب
)ا

 

 القرنية : مقطع شفاف في مقدمة العين ينفذ من خالله الضوء فينكسر -

 الشبكية: نسيج في مؤخرة العين يمتاز بحساسيته للطاقة الضوئية  -

 تتركب الشبكية من نوعين من الخاليا :  -

 أللوان  المخاريط: تستجيب للضوء الالمع وا  -أ

 العصي: تستجيب للضوء الباهت  -ب  

 خاليا   الشبكية   تستقبل اإلحساس بالصور والضوء -

تكون الصورة المنقولة من الشبكية إلى الدماغ     مقلوبة فيفسرها بصورتها  -

 الصحيحة 

ع(
سم
)ال
ن
ألذ
ا

 

 األذن مقسمة إلى  ثالثة أجزاء : -

 األذن الخارجية    -3

  لقناة السمعية وغشاء الطبلة .تشمل اتركيبها : 

تستقبل األذن الخارجية الموجات الصوتية ويهتز غشاء الطبلة وظيفتها :  

 فتنتقل االهتزازات إلى األذن الوسطى 

 األذن الوسطى      -2

 تتكون األذن الوسطى من طبلة اإلذن وثالثة عظام صغيرة هي  :  -

 المطرقة و السندان و الركاب

 خليةاألذن الدا   -1

 تتركب األذن الداخلية من: -

 القوقعة: تستجيب للصوت  -أ

 تشبه صدفة الحلزون وتُمأل بسائل .  وصفها :

 عندما يهتز الركاب يهتز السائل داخل القوقعة فيتولد سيال عصبي ينتقل عبر العصب السمعي إلى الدماغ وظيفتها : 

 والتي تحافظ على توازن الشخص وتحس بحركة الجسم القنوات الهاللية: توجد في قاعدتها الحويصالت  -ب   

م(
ش
)ال
ف 
ألن
ا

 

 يحتوي على مستقبالت حسية )المستقبالت  الشـمية   (  تستجيب للرائحة ... الخ

  . تدخل جزئيات الطعام إلى تجويف األنف فتذوب في المخاط وتنبه المستقبالت الشمية 

 ث يتم تفسير الرائحة . يتولد سيال عصبي ينتقل عبر العصب إلى الدماغ حي 

ق(
ذو
الت
ن)
سا
الل

 
  عن طريق البراعم الذوقية الموجودة على اللسان تُشكل مستقبالت التذوق

 الرئيسية.

 يجب أن يكون الطعام ذائباً لتذوقه، ويقوم بهذه العملية اللعاب 

   .يتذوق اللسان الطعام الحلو والمالح والحامض والمر 

 كيفية نتذوق 

 ام إلى تجويف الفم فتذوب في اللعاب وتنبه البراعم تدخل جزئيات الطع

 الذوقية . 

  يتولد سيال عصبي ينتقل عبر العصب إلى الدماغ حيث يتم التعرف على

 الطعم . 

 علل : حاستا الشم والتذوق مترابطتان ؟ 

ألنه عند دخول جزئيات الطعام إلى الفم تنتقل الرائحة إلى التجويف األنفي فتنبه 

 ية فيتم اإلحساس بطعم الطعام ورائحته . الخاليا الشم

عند اإلصابة بالزكام ال تستطيع جزئيات الطعام الوصول إلى الخاليا الشمية فيبدو الطعام وكأنه ال طعم  * مالحظة :

 له . 
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 واجب

 اكتب البيانات غلى الرسم

 أ(

3-   ..........................2- ................................. 

1-  .........................3-.................................... 

5- ...........................2-................................... 

7- ............................8-.................................... 

9-  ............................30-............................. 

 ب(

3-   ..........................2- ................................. 

1-  .........................3-.................................... 

5- ...........................2-................................... 

7- ............................ 

 الية:اكمل العبارات الت

 يتحكم الجهاز العصبي الذاتي في ............................................................................................ 

 بينما يتحكم الجهاز العصبي الجسمي في .....................................................................................

 ب مراحل اإلبصار وقفاً للتسلسل المنطقي ؟ : رت

  يستمر الضوء في مسيرته لينفذ خالل العدسة لينكسر مره أخرى . 

  ينتقل الضوء في خطوط مستقيمة إلى العين . 

  دخول الضوء إلى العين وانكساره بسبب وجود القرنية والعدسة . 

  يتجمع على الشكبية في مؤخرة العين . 

لعصى والمخاريط فيتولد سيال عصبي ينتقل عبر العصب البصري ومنه تنبه خاليا ا

 إلى مركز الرؤية في الدماغ . 

 

  تكون صورة مقلوبة على الشبكية فيفسرها الدماغ بشكلها الصحيح . 
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 / الفصل السابع (1ورقة عمل )

 خاطئة أمام العبارة ال)×( ( أمام العبارات الصحيحة و ضع أشارة ) السؤال األول 

 

يزداد إنتاج صبغة الميالنين مع التعرض المستمر لألشعة فوق  

 البنفسجية

 الجهاز الذاتي ينظم األفعال الالإرادية 

  ً  العظم اإلسفنجي يجعل العظم أثقل وزنا

يقوم الجهاز العصبي بإرسال رسائل كيميائية عبر الدم تؤثر في أنسجة  

 الجسم
 

 مع التعرض المستمر لألشعة فوق البنفسجية يزداد إنتاج صبغة الميالنين 

 الجهاز الذاتي ينظم األفعال الالإرادية 

  ً  العظم اإلسفنجي يجعل العظم أثقل وزنا

  يقوم الجهاز العصبي بإرسال رسائل كيميائية عبر الدم تؤثر في أنسجة الجسم 

 اختار بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة : السؤال الثاني 

 المفاصل  (        -األربطة                    -العظام مع العضالت بواسطة                        )   األوتار         تتصل -1

 الملمس   (        -المرونة                   -تعطي أمالح الكالسيوم والفسفور للعظام                   )   الصالبة         -2

 غير مخططة  (    -ال إرادية                  -الملساء عن األنسجة القلبية في أنها     )   إرادية           تختلف األنسجة -3

 الكدّوم   (         -الخدوش                  -عندما تسحق األوعية الدموية تحت الجلد يحدث           )   الجروح           -4

 السمحاق    (     -نخاع العظم              -)   الغضروف                                               تنتج خاليا الدم في        -5
 

 أجب عما يلي السؤال الثالث 
 

 ما نوع المفصل؟

 

 ما مدى الحركة التي يسمح بها؟

 

 أعط مثال لمفصل من نفس النوع؟

 

لذي يحتوي على الجزء المشار إليه هو ..................... وا

 ......................... والذي يقسم إلى نوعين هما

 األصفر: وهو عبارة عن ..................................... . أ

 ................... : وفيه تنتج ............................. . ب

 

 وضح على الرسم التالية اتجاه انتقال السياالت العصبية؟

  

 ل األعصاب ....................الرسم يمث

وعددها .......... زوج وكلها  

 أعصاب مختلطة
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 الفصل الثامن / الدرس األول: جهازا الغدد الصماء والتكاثر

تنسيق كيميائي ) يقوم به  -2تنسيق عصبي ) يقوم به الجهاز العصبي (  -3هناك نوعان من التنسيق يتم في الجسم : 

 الجهاز الهرموني (

 عمله لجهازا

 يرسل رسائل كيميائية عبر الدم تؤثر في أنسجة الجسم .. تكون االستجابة غير سريعة الهرموني )الغدد الصماء(

 يرسل سياالت عصبية سريعة من و إلى الدماغ .. وتكون االستجابة سريعة العصـبـي
 

 هناك نوعني من الغدد مها
 أمثلة تعريفها نوع الغدة

ب إفرازها يف أنبوبتص الغدة القنوية الغدد اللعابية  -الغدد العرقية     

الدرقية -النخامية  تصب إفرازها يف الدم مباشرة الغدة غري القنوية )الصماء(  

 

 علل تعتبر الغدد الصماء جهاز وهي غير متصلة؟ إنها تتصل ببعضها عبر الدم

 لصماء إلى الدم مباشرة .* تعريف الهرمونات : عبارة عن رسائل كيميائية تنتج من الغدد ا

 * تأثيرها : تؤثر في خاليا محددة ويمكنها تسريع أو إبطاء األنشطة الحيوية . 

 * للغدد الصماء عدد من الوظائف منها :

 تنظيم البيئة الداخلية في الجسم         - 3     

 تشجيع النمو         - 2      

 التكيف مع الضغط النفسي  - 1       

 تنظيم عمل جهاز الدوران والهضم.  - 3        

 عملها الغدة

 تنظم عملية النوم -توجد في منطقة المهاد في الدماغ  الصنوبرية
 

 النخامية

تنظم نشاط الغدد الصماء األخرى والنشاطات الحيوية في 

 الجسم 

 توجد اسفل المخ  -  تلقب بسيدة الغدد الصماء

 الزعترية
تحفز تصنيع خاليا تقاوم  -صدر خلف عظمة القص أعلى ال

 االلتهاب
 

 الخصيتان
مسؤولة عن الصفات الجنسية الذكرية، وله دور في إنتاج 

 داخل كيس الصفن – الحيوانات المنوية
 

 الدرقية
 – تتحكم في ايونات الكالسيوم ، وتعزز نمو الجهاز العصبي

 أسفل الحنجرة

 

 جارات الدرقية
 دور في نقل السياالت العصبية تنظم مستوى الكالسيوم ، ولها

 غدد 4على ظهر الدرقية وعددها  –

 أعلى الكلية – لها دور في تكيف الجسم مع الحاالت الطارئة الكظرية

 

 البنكرياس
تسمى غدد النجر هانز ولها دور في تنظيم مستوى السكر في 

  الدم .

 

 المبايض
رة مسؤولة عن الصفات الجنسية األنثوية ،  تنظم الدو

 أعلى الرحم داخل تجويف الحوض – التكاثرية لدى األنثى .
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 التكاثر وجهاز الغدد الصماء

 * التكاثر عملية مستمرة تحافظ على بقاء الحياة على األرض واستمرارها . 

 دور الهرمونات في الجهاز التناسلي : 

  تقوم الهرمونات بدور أساسي في تنظيم عمل األجهزة التناسلية ، مثل :

 هرمون البروجسترون واإلستروجبن: حيث يقومان بإنتاج الهرمونات الجنسية األنثوية، وتنبه المبيض إلنتاج البويضات.  .3

 هرمون التستوستيرون : يقوم بإنتاج الهرمونات الجنسية الذكرية ، وتنبيه الخصيتين إلنتاج الحيوانات المنوية .  .2

ي
ر
ذك
 ال
ي
سل
نا
لت
 ا
ز
ها
ج
 ال

 

    * مكوناته :
  (الصفن )يحتوي على خصيتين أعضاء خارجية  وهي: القضيب و -أ    

أعضاء داخلية  وهي: القناة المنوية و الحويصلة المنوية و غدة  -ب 

 البروستات
 ـ كيس الصفن: يقوم بحماية الخصيتين. 3

 وذلك غدتين بيضاوية تحاط بكيس الصفن ) علل (  الخصيتين:ـ  2

 الحرارة المناسبة إلنتاج الحيوانات المنويةلحماية الخصيتين وتوفير درجة  

 لذلك فهو يتمدد ويتقلص حسب درجة حرارة الجو . 

 وظائفها:

 إنتاج هرمون التستوستيرون . -3

 المنويةإنتاج الحيوانات  -2

  المنوية.تقوم بنقل الحيوانات المنوية إلى الحوصلة  المنوية:ـ القناة  1

  المنوية.السائل المنوي لتغذية الحيوانات تقون بتوفير  المنوية:ـ الحوصلة  3

  الجسم.ـ اإلحليل : قناة تقوم بنقل البول أو السائل المنوي إلى خارج  5

اذكر السبب ) علل ( السائل المنوي والبول ال يختلطان مع بعضها البعض في 

 اإلحليل ؟ 

 بسبب وجود عضالت خلف المثانة تمنع البول من الخروج أثناء خروج السائل

 المنوي.

 الحيوان المنوي

 * مكوناته : 

  ويوجد به المادة الوراثية داخل النواة. الرأس: -3

 بتحريك الحيوان المنوي  يقوم الذيل: -2

 اذكر السبب ) علل ( درجة حرارة الخصيتين اقل من درجة حرارة الجسم ؟ 

وية ألن الخصيتين تقع خارج جسم اإلنسان مما يساعدها على إنتاج حيوانات من

 كثيرة
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 * تركيبه : 

 ، (. زوج من الغدد البيضاوية ) حجمها مثل حبة اللوز  المبيضان:ـ  3

 ) كيس ممتلئ بسائل تحتوي على بويضة حويصالت على مبيض يحتوي كل

 واحدة فقط ( ، تنضج كل شهر حويصلة واحدة فقط لتنطلق البويضة إلى  

  قناة فالوب .

  البويضات.إنتاج  الوظيفة: ـ 

 قناة رفيعة مبطنة بغشاء مخاطي مهدب :  (المبيضفالوب ) قناة قناة  -2

 .) علل ( اللتقاط البويضة الناضجة من المبيض 

  األهداب. تحريك البويضة إلى الرحم بواسطة الوظيفة:ـ 

 كيس عضلي كمثري الشكل له جدار سميك وفيه تتطور البويضة  الرحم:ـ  1

 يتألف من قسمين هما :  فيها.مخصبة لنمو الجنين ال

 أ ـ   قسم علوي يعرف بالجسم . ب ـ قسم سفلي يعرف بعنق الرحم ) تدخل

 من خالله الحيوانات المنوية (. 

 * مميزات جدار الرحم: 

 سميك  .أ 

 مرن ) قابل للتمدد واالتساع (الستيعاب حجم الجنين. .ب 

 أثناء الحمل(.غني باألوعية الدموية ) لتغذية الجنين  .ج 

  عبره.أنبوب عضلي يصل بالرحم وبقناة الوالدة ألن المولود يخرج  المهبل:ـ  3

 

 دورة الحيض

 تغيرات شهرية تحدث في المرأة يتم خاللها نضج البويضة وتحضير الرحم للبويضة المخصبة هي  

 سيطرة الغدد الصماء 

ً منطقة تحت المهاد منطقة صغيرة موجودة في قاع الدماغ   في تنظيم المستوى العام لنشاط الجسم  تؤدي دوراً رئيسيا

ترسل هذه المنطقة رسائل كيميائية للغدة  تتحكم تحت المهاد في الغدة النخامية لجهاز الغدد الصماء المنتجة للهورمون 

 النخامية لتفرز عدة هرمونات تحفز بدء عملية إنضاج البويضة في المبيض 

ً  31إلى  9ن ستبدأ الدورة الشهرية من  -  سنة تقريبا

  ويسمى هذا سن اليأس وتتوقف فيه عملية االباضة والدورة الشهرية سنة 20إلى  35تستمر حتى سن  -

وتظهر عليهم بعض أعراض بدء الدورة الشهرية وكل هذا بسبب التغير في  سن اليأسولكن تمر بعض النساء بمرحلة 

 مستوى الهرمونات في الدم 

الدورة الشهرية تشمل:أعراض اكتئاب ما قبل 

 الشعور بالحزن الشديد -

 الشعور بالتوتر أو القلق -

 التقلبات المزاجية والبكاء بسهولة -

 الشعور بالغضب وتعكر المزاج والعصبية الزائدة -

 فقدان القدرة على االستمتاع باألنشطة المعتادة -

 اضطرابات التركيز -

 اإلرهاق ونقص الطاقة -

 هريةمراحل الدورة الش

 المدة الوصف الطور

 األول
يحدث فيه تدفق الدم  وتحطم الخاليا التي زادت من سماكة جدار الرحم ) 

 الحيض (
 أيام 2 -3

 الهرمونات تزيد من سمك الرحم وتحدث فيه عملية االباضة والتلقيح الثاني
من  33تحدث في اليوم

 بداية الدورة

 الثالث

 

 انة الرحم تبدأ بالتحطم بط  ) إذا نزلت بويضة غير ملقحة (

استمرار زيادة الرحم ويكون الرحم جاهزاً  لحماية  ) إذا حدث اإلخصاب (

 الجنين وتغذيـتـه

 33تقريباً 
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 واجب

 اكمل خارطة المفاهيم التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكتب البيانات على الرسم التالي

3- ..................... 

2- ....................... 

1- ......................... 

3- ........................... 

5- ............................ 

 

 

 

 

 

 الجهاز التناسلي الذكري

 االجزاء الداخليـــة  االجزاء ........... 

 ـنالصفـ  

  

    

 تشـمل

 تشـمل

 ينقسم 

 الوظيفة
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 مراحل حياة اإلنسان الثاني:الدرس 

 تدعو للتفكير والتدبر في خلق هللا،،ومازال العلم يقف عاجزا عندها لقد مر خلق اإلنسان بمراحل وتطورات معقدة جدا

يُم( هَُو الَّذ   ) قال تعالى يُز اْلَحك  ُركُْم ف ي األَْرَحام  َكْيَف يََشاء الَ إ لَـهَ إ الَّ هَُو اْلعَز   2سورة آل عمران:  (ي يَُصو  

ن بَْعد  َخْلٍق ف ي ظُلَُماٍت ثَََلثٍ ) وقال أيضا َهات كُْم َخْلقًا م   الزمر ( يَْخلُقُكُْم ف ي بُطُون  أُمَّ
ا لَكُْم اَل تَْرُجونَ ) وقال أيضا َّ  َوقَاًرا * َوقَْد َخلَقَكُْم أَْطَواًرا مَّ  ( ّلِل 

ن )قال تعالى أما مراحل خلق اإلنسان تحدثت اآلية القرآنية التالية عن مراحل خلق اإلنسان ن سََُللٍَة م   نَساَن م  َولَقَْد َخلَْقنَا اْْل 
يٍن }  يٍن } 12ط  ك  َظاماً فََكَسْونَا { ثُمَّ خَ 13{ ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَةً ف ي قََراٍر مَّ لَْقنَا النُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَا اْلعَلَقَةَ ُمْضغَةً فََخلَْقنَا اْلُمْضغَةَ ع 

ُ أَْحَسُن اْلَخال ق يَن }  َظاَم لَْحماً ثُمَّ أَنَشأْنَاهُ َخْلقاً آَخَر فَتَبَاَرَك اّلِلَّ  ( {14اْلع 

  بالبويضة.اتحاد الحيوان المنوي  اإلخصاب:ـ 

 الثلث األول ) األعلى (  من قناة فالوب.  حدوثه:كان م

  مراحله:
 مليون 100ـ  200يصل إلى المهبل في الجهاز التناسلي األنثوي ما بين  (3

  منوي.حيوان 

يقوم المهبل بإفراز مواد كيميائية تعمل على حدوث تغيرات في غشاء  (2

  البويضة.الحيوان المنوي لتصبح قادرة على تلقيح 

منوي يصب للبويضة يفرز إنزيمات من تركيب كيسي الشكل  أول حيوان (1

في رأس الحيوان المنوي يؤثر على غشاء البويضة مما يسهل اختراقها 

 ودخول رأس الحيوان المنوي البويضة ليخصبها . 

 علل ال يمكن أن يلقح ) يدخل ( البويضة إال  حيوان منوي واحد .

ة لغشاء البويضة تمنع دخول حيوانات ألنه يحدث تغيرات  في الشحنات الكهربائي

 منوية أخرى

 أنواع التوائم : 

 ـ التوائم المتماثلة  3
تتكون هذه التوائم من نمو بويضة واحدة مخصبة بحيوان منوي واحد ، ثم 

 تنقسم البويضة المخصبة إلى خليتين منفصلتين . 

 فس الجنس() ال بد ان يكونا من ن فقط.ذكرين أو أنثيين  عنها:النوع الناتج 

 ويكونان متطابقان في الصفات الجسدية

 ـ التوائم غير المتماثلة  2
 تتكون هذه التوائم من نمو بويضتين مختلفتين ُخصبتا بحيوانين منويين مختلفين 

 قد يتحدا في الجنس وقد يختلفان عنها:النوع الناتج 

 يختلفان في الصفات الجسدية

 النمو الجنيني
 ب تنتقل البويضة المخصبة خالل قناة البيض بعد حدوث عملية اإلخصا

  الرحم.إلى 

  . تنقسم البويضة المخصبة وتكون كرة من الخاليا 

  الذي يكون قد زاد سمكه وتهيأ الستقبال الجنين .  تلتصق البويضة المخصبة بجدار الرحمأيام  7بعد مرور 

 ل. يستمر الجنين في النمو والتطور خالل تسعة شهور إلى أن يولد الطف 

 هو الفترة الواقعة بين إخصاب البويضة حتى حدوث عملية الوالدة. :الحمل* 
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 مراحل الحمل

 متأخرةأوالً : المرحلة الجنينية ال أوالً : المرحلة الجنينية األولى

 من بداية الحمل إلى نهاية الشهر الثاني ) األسابيع الثمانية األولى (

ومن ثم من المشيمة  ائل الرحمسـ يحصل الجنين على غذائية من  3

  الرحم.التي تتكون من أنسجة 

 ـ يتصل الجنين بالمشيمة بواسطة الحبل السري .  2

ـ يحصل الجنين على الغذاء و األكسجين والتخلص من الفضالت  1

 عبر الحبل السري من المشيمة التي تحتوي على األوعية الدموية . 

العقاقير والسموم  مثل: األم، ـ تنتقل إلى الجنين معظم المواد من 3

  الممرضة.والمخلوقات 

) الرهلي ( حول  غشاء الكيس األمنيونييتشكل األسبوع الثالث ـ في  5

الجنين ويكون مملوءاً بسائل األمنيون الذي يعمل كوسادة للجنين 

 ويخزن الغذاء والفضالت .  

يسية ( تتكون األعضاء الرئ األسبوع الرابع)  أول شهرينـ خالل  2

  بالنبض.للجنين ويبدأ القلب 

  رأس الجنين وفيه العينان واألنف والفم.يظهر  األسبوع الخامسـ في  7

  .والقدمينتتشكل أصابع اليدين  األسبوعين السادس والسابعـ في  8

 من الشهر الثالث إلى نهاية الحمل

  تكونت.ـ أعضاء الجسم  3

 9 إلى 8ـ في الشهر الثالث طول الجنين من  2

 .  تشعر األم بحركته ويمتص أصبعهسم وقد 

)  يمكن تحديد جنس الجنينـ في الشهر الرابع  1

 ذكر أو أنثي ( . 

 10ـ في نهاية الشهر السابع طوله يصل ن  3

 .ويتراكم الدهن تحت الجلد سم، 18إلى 

يستدير رأس الجنين إلى ـ في الشهر التاسع  5

يصل إلى الرحم استعداداً للوالدة وطوله  أسفل

 كجم .  1.5إلى  2.5سم ووزنه ما بين  50

 

  عملية الوالدة
  الرحم.انقباض عضالت  وهوـ تبدأ عملية الوالدة بالطلق   3

ـ مع استمرار االنقباض المتكرر يتمزق الكيس األمنيوني ويخرج  2

 السائل منه. 

ـ يتسع عنق الرحم باستمرار االنقباض وتكرارها يخرج الجنين عبر  1

  (.مهبل إلى الخارج ) الوالدة ال

 مراحل الوالدة 

ـ يتحرك الجنين باتجاه فتحة الوالدة ويبدأ عنق  3

 الرحم في االتساع.

 ـ يتسع عنق الرحم بالكامل .  2

 ـ يُدفع الجنين للخارج عبر قناة الوالدة . 1

 

 ريقةسميت بهذا االسم ألن يوليوس قيصر هو أول من ولد بهذه الطالعملية القيصرية 

 إحداث جرح عبر جدار بطن األم ثم جدار الرحم ليُستخرج الجنين. : القيصرية* العملية 

 الرحم.عدم دوران رأس الطفل إلى أسفل   -  صغر حجم حوض األم . القيصرية:األسباب التي تحدث فيها العملية 

  مالحظات:* 

  بينهما.السري ثم يقطع  بعد والدة المولود يتم وضع ملقطان في مكانين مختلفين من الحبل

 للرئتين.المولود يبكى عند خروج من الرحم وذلك بسبب دخول الهواء  - يسمى مكان اتصال الحبل السري بالجنين بالسرة 

 مراحل الحياة بعد الوالدة

 من التغيرات التي تحدث له المدة/  المرحلة

 38أول   /   لمبكرةا الطفولة

 شهر
 مرات 1 العضلي و العصبي ، ويتضاعف وزنه ينسريعاً للجهاز، تطوراً  رعايةيحتاج إلى 

 عاما 32إلى    /   الطفولة

النطق. سنوات يتحكم الطفل في البول وإلخراج والقدرة على  1ـ  2سن  - النمو فيها سريعاً 

سن الخامسة يكون لديه القدرة على  - سن الرابعة القدرة على ارتداء المالبس وخلعها   -

  والعضلي.يزداد النمو العقلي   -سن السادسة يفقد بعض صفات الطفولة  -راءة القتعلم 

 عاما 38 -32/   المراهقة

 يحدث في هذه المرحلة البلوغ الجنسي ويكون قادر على التكاثر الجنسي وتظهر تغيرات 

 في اإلناث في الذكور

 سنة. 32ـ  31ـ تبدأ ما بين  3

ـ خشونة الصوت ويزداد نمو  2

 ضالت ويظهر الشعر في الوجه.الع

 سنة .  31ـ  9ـ تبدأ ما بين  3

ـ يزداد حجم الثديين ويتكون النسيج الدهني  2

  منطقتينتحت الجلد ويظهر الشعر في 
 آخر مراحل التطور ،و يتوقف نمو العضالت و الهيكل العظمي عاما 35 -38/  الشباب

 ة الجسم كالجهاز التنفسي وجهاز الدورانتقل فاعلية بعض أجهز عاما 20 -35/ متوسط العمر

 تضعف فاعلية بعض أجهزة الجسم وتصاب العظام بالهشاشة ويضعف السمع والبصر عاما 20من  </  الشيخوخة
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 واجب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( امام العبارات التالية :   )×( أو  س : ضع عالمة )  

  ية الوالدة بالحمل  تسمى الفترة بين عملية االخصاب للبويضة وحتى حدوث عمل .3

  يتم تبادل المواد الغذائية بين االم والجنين في المشيمة   .2

  اليمكن أن تنتقل المواد السامة والعقاقير الطبية من االم إلى الجنين .  .1

   يتم تكوين الكيس األمنيوني في االسبوع السادس . .3

   يمكن تحديد نوع الجنين في االسبوع الرابع . .5

  سم .  9سم إلى  8يكون طول الجنين حوالي بين في الشهر الثالث  .2

  

وصول عدة االف من 

الحيوانات المنوية 

 البويضة في قناة الى

 البيض

يحدث تغير للحيوانات المنوية بسبب 

افرازات المهبل الكيميائية في المهبل 

 في غشاء الحيوان المنوي

يفرز اول حيوان منوي 

ينجح في الوصل للبويضة 

ثر في غشاء افرازات تؤ

البويضة ممايسهل 

 .اختراقه 

عند دخول رأس الحيوان  

المنوي يحدث تغيرات في 

الشحنات الكهربائية لغشاء 

 البويضة فيمنع دخول غيره

يحدث اندماج بين نواة الحيوان المنوي 

ونواة البويضة فتنتج خلية جديدة مخصبة 

 تسمى الزيجوت

ساعدني في 

ترتيب مراحل 

 االخصاب
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 / الفصل الثامن (2ورقة عمل )

 أمام العبارة الخاطئة )×( ( أمام العبارات الصحيحة و ضع أشارة ) السؤال األول 
 

يزداد إنتاج صبغة الميالنين مع التعرض المستمر لألشعة فوق  

 البنفسجية

 ديةالجهاز الذاتي ينظم األفعال الالإرا 

  ً  العظم اإلسفنجي يجعل العظم أثقل وزنا

يقوم الجهاز العصبي بإرسال رسائل كيميائية عبر الدم تؤثر في أنسجة  

 الجسم

 

 يتشكل حول الجنين ويحميه من األسبوع الثالثغشاء رقيق الكيس األمنيوني هو  

 أسبوعا   39  - 38تترواح فترة الحمل في اإلنسان من   

 أسابيع من اإلخصاب 7ضة المخصبة بجدار الرحم بعد مرور تلتصق البوي 

 السرة  هي مكان أو اثر اتصال الحبل السري بجسم الجنين   

 في التوائم المتماثلة يكون نوع الجنس واحد ) ذكور أو إناث(   

  تفرز  الغدد الصماء الهرمونات مباشرة في مجرى الدم                              

 اختار بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة : ال الثاني السؤ

 

 ( الزعترية   -الصنوبرية     -النخامية    –الدرقية )                           هرمونها ينظم النوم واالستيقاظ     -3

 ( الزعترية   -صنوبرية   ال  -النخامية    –الدرقية )                      توجد اسفل الحنجرة خلف القصبة الهوائية -2

 ( الزعترية   -الكظرية     -الخصيتين    –المبيضين )        تستجيب لألحداث الطارئة                                 -1

 ( رية الزعت  -الصنوبرية     -النخامية    –الدرقية )                                            تنتج مضادات لاللتهابات  -3
 

 أجب عما يلي السؤال الثالث 
 

 الرسم هو لـ ....................

 ...هو المسؤول عن حركة  ...الجزء رقم ....

 توجد الصبغيات في الجزء رقم ..............

 تنتج الطاقة الالزمة لحركته في الجزء رقم .................

 

 

 لية اإلخصاب(  على الجزء الذي تتم فيه عم 3ضع رقم  ) 

 

 ( على الجزء الذي يخرج منه الجنين 2ورقم ) 

 
علل عدم اختالط البول والسائل المنوي بالرغم من مرورهما 

 بنفس الممر؟

  

 علل امتناع األم الحامل عن التدخين وتناول العقاقير الطبية ؟

 اكمل العبارات التالية السؤال الرابع
 

لتعرض المستمر لألشعة فوق يزداد إنتاج صبغة الميالنين مع ا 

 البنفسجية

 الجهاز الذاتي ينظم األفعال الالإرادية 

  ً  العظم اإلسفنجي يجعل العظم أثقل وزنا

يقوم الجهاز العصبي بإرسال رسائل كيميائية عبر الدم تؤثر في أنسجة  

 الجسم

 

 ....في المرحلة ...................... يكون فيه الجنين متصل بجدار الرحم .3

 ............................... عملية جراحية في جدار بطن األم  الستخراج الجنين  .2

 يحتاج إلى من يرعاه ، وينمو بسرعة ، ويتضاعف وزنه في مرحلة ................................ .1

 تشعر األم بحركة الجنين في الشهر .............................. .3

 إخصاب البويضة والوالدة تسمى .......................... الفترة الواقعة بين .5

 

2 

3 

1 
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 الدرس األول : النباتات الال بذريةالفصل التاسع / 

 * النباتات :  هي كائنات عديدة الخاليا غالبا غير متحركة لها جدار خلوي سليلوزي 

 ـ خصائص النباتات : 

ية ، و األشجار العمالقة مثل : أشجار الخشب األحمر ) السكويا ـ تختلف النباتات في حجمها ، مثل : السرخسيات المائ 3

 متر .  300العمالقة ( التي يزيد طولها عن 

 ـ تمتلك النباتات جذور أو أشباه جذور تعمل على تثبيتها في األرض أو الصخور أو على نباتات أخرى . 2

لمناطق القطبية المتجمدة وبعضها ينمو في المناطق ـ قدرتها على التكيف في جميع البيئات على األرض فبعضها ينمو ا 1

 الصحراوية الحارة والجافة. 

 ـ تحتاج جميع النباتات إلى الماء، وبعضها ال تستطيع العيش إال إذا ٌغمر بالماء المالح أو الماء العذب .  3

 ـ تصنيف النباتات: يمكن تقسيم النباتات إلى نوعين رئيسين هما : 

 النباتات  الوعائية -2 وعائيةالنباتات الال  -3

 ال تحتوي على تراكيب أنبوبية ) أوعية ( .
تحتوى على تراكيب أنبوبية ) أوعية ( الشكل لنقل الماء والغذاء 

 داخل النبات

 بذرية ال بذرية ال بذرية

 الحزازيات القائمة -3

 حشيشة الكبد -2

 العشبة ذات القرون -1

 السرخسيات -3

 ئبحزازيات قدم الذ -2

 ذيل الحصان -1

 معراة البذور

 ) المخروطيات (

 مغطاة البذور

 ) الزهرية (

 ذوات فلقة واحدة -3

 ذوات فلقتين -2

 النباتات الال وعائية

 * خصائصها   أمثلة عليها

 وأوراق .  ـ تحتوى على أشباه جذور  وسيقان 1 سم .  5إلى  2ـ السمك للنباتات بين  2 ـ تنتج أبواغ بدالً من بذور .  3

 علل : تسمية أشباه الجذور بهذا االسم ؟  ألنها ال تحتوى على أوعية 

 ـ تتكاثر بواسطة األبواغ .  2ـ ال تمتلك مخاريط إلنتاج البذور  .  5 ـ تعيش في األماكن الرطبة .  3

 أمثلة عليها : الحزازيات وحشيشه الكبد ) نبات طحلبي (  والعشبة ذات القرون . 

 العشبة ذات القرون • حشيشة الكبد • تالحزازيا •

مكان وجودها : على جذور األشجار 

والصخور والتربة الرطبة وقد توجد في 

 الصحراء.

 * التركيب : 

تتكون من أشباه جذور و أشباه سيقان وأشباه 

  أوراق ملتفة بشكل منتظم حول أشباه السيقان .

يحمل أشباه السيقان أحياناً تراكيب كأسية 

  بداخلها أبواغ . الشكل توجد

 الخصائص : 

 تتميز بعدم وجود الجذور . 

 الجسم مسطح يشبه الورقة . 

تمتلك أشباه جذور تتكون من خلية 

 واحدة ) أجزاء الشعر تشبه الشعر ( . 

مالحظة : ُسميت بهذا االسم ألنها 

كان قديماً يُعتقد أنها مفيدة في عالج 

 الكبد . 

تعريفها : جسم مسطح وتحتوي كل 

لية على بالستيدة خضراء واحدة خ

 فقط. 

مالحظة : ُسميت بهذا االسم ألن 

التراكيب التي تنتجها أبواغ على هيئة 

 قرون . 
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 النباتات الوعائية الال بذرية

 مميزاتها : 

 تحتوي على أنسجة وعائية .    -  تتكاثر باألبواغ . 

 الشكل تنقل الشكل تنقل الماء واألمالح المعدنية والغذاء بين الخاليا النباتية . النسيج الوعائي يتكون من خاليا طويلة أنبوبية 

 النباتات الوعائية تنمو طولياً ولها سمك كبير وذلك لوجود األنسجة الوعائية . 

  ـ أمثلة عليها : السرخسيات والصنوبر األرضي والحزازيات المسمارية وذيل الحصان .

 ـ ذيل الحصان 1 ات  قدم الذئبحزازي  -2 ـ  السرخسيات 3

أكبر مجموعات الوعائية  (3

 الال بذرية عدداً 

 لها سيقان وجذور حقيقة  (2

 األوراق تُسمى بالسعف  (1

 الموجودةتتكاثر باألبواغ  (3

 في السطح السفلي للورقة . 

تعيش في المناطق  (5

 االستوائية 

للسرخسيات أحجام  (2

 م1 -م5مختلفة طولها ما بين 

 ضية والحزازيات المسماريةتضم الصنوبريات األر (3

 لها أوراق إبراية الشكل . (2

األبواغ تحمل في تركيب صغيرة تشبه مخاريط  (1

 الصنوبر 

 تعيش في المناطق القطبية حتى المناطق المدارية  (3

 تٌستخدم في صناعة أكليل الورود وأغراض الزينة (5

 ) استخدمت قديماً األبواغ الجافة كمسحوق إلضاءة الفالش(  

 يات المسمارية الصنوبريات األرضيةتشبه الحزاز (2

 ) أوراقها إبراية الشكل مثل الصنوبر ( . 

تتميز األنواع التي تعيش في الصحراء بأنها تجف  (7

 عندما ال يوجد ماء ثم تخضر مرة أخرى إذا وجد الماء 

الساق تتميز بأنه مجوف  (3

ومحاط بنسيج وعائي حلقي 

وتوجد به عقد.تنمو في كل عقدة 

 ق . أوراق حول السا

األبواغ تُحمل في تراكيب  (2

 صغيرة تشبه مخاريط الصنوبر 

تنمو في المناطق الرطبة  (1

 ويكون طولها أقل من متر . 

الساق يحتوي على السيلكا  (3

يُستخدم في تلميع وتنظيف 

 أدوات المطبخ 

 ـ أشكال السرخسيات :

 ـ السرخسيات السينية .3

 ـ سرخسيات قرن الغزال. 2 

قرن  ألن شكل أوراقها يشبه

 الغزال .

 ـ سرخسيات شجرية .1

* مالحظة : حزازيات قدم الذئب مهددة باالنقراض ألنها 

 تٌستخدم في صناعة أكليل الورد وأغراض الزينة 

 مقارنة بين الحزازيات الحقيقة وحزازيات قدم الذئب

 حزازيات قدم الذئب الحزازيات الحقيقية

تنتج األبواغ في كبسوالت 

 توجد على حوامل

ج األبواغ في تراكيب تنت

  تشبه المخاريط الرفيعة

مالحظة : تٌستخدم ساق ذيل 

الحصان في تنظيف وتلميع 

أدوات المطبخ ألن الساق 

 تحتوي على مادة السيلكا . 

 

  

 
 أهمية واستخدام النباتات الالبذرية ) الطحالب والحزازيات والسرخسيات(

 الحجري . ساعدت في تكوين الفحم  (3

 تكون الخث الذي يستخدم كوقود لرخص ثمنه .  (2

 يُستخدم الخث في تحسين التربة .  (1

 تُستخدم السرخسيات كنباتات الزينة المنزلية  (3

 تٌستخدم الحزازيات السرخسيات في صناعة السالل .   (5

تُستخدم السرخسيات كعالج الحروق واللدغات  (2

 والحمى وقشرة الرأس . 

باه الجذور  واألوراق الصغيرة تُستخدم كغذاء مثل أش (7

 وسيقان ذيل الحصان تطحن وتحول لطحين . 

 مقارنة بين الوعائيات الالبذرية والالوعائيات الال بذرية

 الال وعائيات الوعائيات الالبذرية

 ال توجد أنسجة وعائية  توجد أنسجة وعائية 

 ال توجد جذور وسيقان حقيقة توجد في جذور وسيقان حقيقة 

 غالباً تنمو في األماكن الرطبة و في األماكن الجافة والرطبةتنم

 تنمو صغيرة  تنمو بصورة أطول 

 مثل : السرخسيات وحزازيات قدم الذئب وذيل الحصان  مثل : الحزازيات وحشيشه الكبد والعشبه ذات القرون .

 تتشابه في التكاثر باألبواغ وليس لها أزهار أو بذور
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 واجب
ائص احلزازيات والسرخسيات .قارن بني خص  

  احلزازيات السرخسيات

 نوع األوراق  

 السيقان  

 اجلذور  

 نوع التكاثر  

 أمثلة  

 

 أقرن 

 ب  أ

 مسطح يشبه الورقة هاجسم  السرخسيات -3

 ستخدم في تلميع وتنظيف أدوات المطبختُ   حزازيات  قدم الذئب -2

 لإبراية الشك هاأوراق  حشيشة الكبد -1

 أكبر مجموعات الوعائية الال بذرية عدداً   العشبة ذات القرون -3

 على بالستيدة خضراء واحدة فقط.  فيها تحتوي خليةال  الحزازيات -5

 األبواغ فيها تتكون في تراكيب كأسية  ذيل الحصان -2
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 الدرس الثاني : النباتات البذرية
 خصائص النباتات البذرية

 سيقان حقيقة . لها أوراق وجذور و (3

 تمتلك نسيج وعائي .  (2

 تنتج البذور .  (1

 تصنف إلى مجموعتين رئيسيتين ، هما :  (3

 النباتات معراة البذور .  - أ

 النباتات مغطاة البذور .  - ب

 األوراق 
 صنع الغذاء بواسطة عملية البناء الضوئي. * وظيفة الورق :

 * مكونات الورق 

 

 

 

 

 

 

 العروق طبقة األسفنجيةال الطبقة العمادية البشرة الطبقة

 تغلف الورقة وتحميها الوظيفة
عملية البناء 

 الضوئي
 نقل المواد تهوية الورقة

ب
كي
ر
لت
ا

 

 ـ تتكون من طبقة خلوية واحدة . 3

ـ تحتوي على الثغور ويحاط كل ثغر  2

بخليتين حارستين تتحكمان في فتح 

 وإغالق الثغر .

* أهمية الثغور : دخول وخروج ثاني 

 لكربون واألكسجين والماءأكسيد ا

ـ تغطى البشرة بطبقة الكيوتيكل لمنع  1

 فقدان الماء.

تتكون من خاليا 

طويلة رفيعة ) 

عمادية ( متراصة 

تحتوي على عدد 

كبير من 

البالستيدات 

 الخضراء.

يتكون من خاليا 

يوجد بينها 

فراغات هوائية 

ولهذا سمي 

 باألسفنجي.

تتكون من 

أنسجة 

وعائية توجد 

بقة في الط

 األسفنجية.

 

ق
سا
ال

 

 وظائف السيقان أنواع السيقان وجودها

 توجد فوق سطح التربة .  (3

تحمل األوراق والفروع  (2

 اكيب التكاثرية ، مثل : األزهار والتر

 

سيقان عشبية : سيقان طرية  (3

وخضراء ، مثل : نبات النعناع 

 والملوخية . 

سيقان خشبية : سيقان قاسية وصلبة  (2

والشجيرات ، مثل : توجد في األشجار 

 نبات البرتقال والنخيل . 

 

تنقل المواد بين األوراق  (3

 والجذور 

مثل : البطاطس  خزن الغذاء (2

 . 

خزن الماء والبناء الضوئي   (1

 مثل : الصبار 

 التسلق مثل : ساق العنب  (3

 
 

ر
ذو
ج
ال

 

 وظائفه وجوده 

 تنمو تحت سطح التربة .  (3

 تعد الجذور أكبر من الساق واألوراق  (2

 صاص الماء واألمالح المعدنية من التربة . امت (3

 تثبيت النبات وتدعيمها .  (2

 خزن الغذاء ، مثل : جذر الجزر  والشمندر .  (1

 خزن الماء .  (3

 امتصاص األكسجين من الهواء للتنفس ، مثل : النباتات المائية  (5
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 تتكون من ثالثة أنسجة هي :  : األنسجة الوعائية

 ـ الخشب 3

 واألمالح المعدنية والدعم .  نقل الماء الوظيفة

 

 التركيب

 خاليا أنوبية مجوفة مرتبة بعضها فوق بعض مكونة وعاء

 ـ اللحاء 2

 نقل الغذاء من الورقة إلى جميع أجزاء النبات .  الوظيفة

 

 التركيب
 خاليا أنبوبية مرتبة بعضها فوق بعض مكونة األنبوب

 ـ الكامبيوم  1

  تكوين خشب ولحاء وزيادة سمك الساق والجذر .  ةالوظيف

 نسيج ينتج الخشب واللحاء . التركيب

 

 

 

 

 

 

 

تسمى معراة ) عاريات ( البذور بهذا االسم ألن بذورها عارية فوق أسطح كرابل ) حراشف (  النباتات معراة البذور

 المخاريط.

 والمناطق الباردة. -والمناطق االستوائية   -ناطق المعتدلة  تنتشر عاريات البذور انتشاراً واسعاً حيث تنمو في الم

 * خصائصها وتركيبها : 

 ال تكون أزهار .  (3

 األوراق فيها إبرية الشكل أو حرشفية .  (2

المخروطيات أكثر معراة البذور شيوعاً وعدداً ، مثل : الصنوبر ، التنوب ، والعرعر ، والشجر األحمر ،  (1

 والعاذر . 

 ت نوعين من المخاريط الذكرية واألنثوية .تنتج المخروطيا (3

 تراكيب التكاثر وتوجد البذور على المخاريط  المؤنثة .  * المخاريط ، هي :

 أمثلة
 نبات العاذر ) الذي ينمو على الكثبان الرملية مثل رمال الدهناء (   –نبات العرعر) الذي ينمو في جبال جنوب المملكة ( 

 الخشب األحمر ) السكوية (.     -السايكس   نخيل -األْرز   –الصنوبر  -

 نباتات وعائية ولها أزهار وثمار متنوعة .  النباتات مغطاة البذور
 تنتشر هذه النباتات في جميع البيئات على سطح األرض.  

 ثة.تسمى مغطاة ) كاسيات ( البذور بهذا االسم ألن بذورها تتكون داخل كرابل ) غرف المبيض ( األزهار المؤن -
    تسمى النباتات الزهرية بهذا االسم لوجود عضو خاصة بالتكاثر الجنسي هو الزهرة.  -

 * خصائصها وتركيبها : 

 البذور تتكون داخل الثمار .  (3

 توجد في الصحارى والمناطق الرطبة والماء العذب والمالح .  (2

 النباتات البذرية

 النباتات مغطاة البذور النباتات معراة البذور
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 األزهار والثمار في النباتات مغطاة البذور
 ثر في النباتات المغطاة البذور وتختلف األزهار في اللون والشكل *األزهار: هي أعضاء التكا

* الثمرة : تتكون من جزء أو أجزاء من الزهرة وتحتوي الثمار بداخلها على البذور بعض الثمار طرية ولذيذة الطعم ، 

 مثل : التفاح وبعض الثمار جافة وصغيرة . 

 ى مجموعتين ، هي : * تصنيفها : يمكن تصنيف النباتات مغطاة البذور إل

النباتات ذوات الفلقتين .  (2 النباتات ذوات الفلقة الواحدة . (3

 وفيما يلي مقارنة بينها : 

  النباتات ذوات الفلقتين  النباتات ذوات الفلقة الواحدة وجه المقارنة

 جنين البذرة البذور
  يحتوي على فلقة واحدة

 يحتوي على فلقتين
 

ق
سا
ال

 

الحزم 

 الوعائية
 موزعة بصورة عشوائية

 

 تترتب بشكل  حلقي
 

عشبية،ونادراً ما تكون  نوعيته

 شجرية
  خشبية 

  متفرع  نادر التفرع تفرعه

قة
ر
لو
ا

 

 ملتفة القاعدة
 

 منتفخة

 

  الشكلاسطواني   غير معنقة العنق

شكل الورقة 

) نصل 

 الورقة(

 رفيعة وطويلة

 

 مسطح

 
العرق 

 غير محسوس الوسطي

 
 على امتداد العنق

 

الحزم 

الوعائية 

 )العروق(
  ذات عروق  متوازية

 ذات عروق  متشابكة

 

 عدد بتالت الزهرة

  مضاعفات العدد  ثالثة

 مضاعفات األربعة أو الخمسة
 

  الجذر

  ليفية

 وتدية

 

 األمثلة

األرز ـ الذرة الشعير ـ الموز 

ـ الزنبق ـ األوركيدا ـ 

 األناناس

الفاصوليا ـ الفستق ـ الحمص ـ  

التفاح ـ البرتقال ـ العنب ـ 

 ـ اللوزيات ـ الفولالبلوط 
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 تقسم حسب مدة نموها إلى : 

 تصبح نباتا ناضجا في أقل من شهر . - قصيرة األجل

 النباتات الحولية
 تنمو من البذور و تكتمل دورة حياتها خالل سنة واحدة -

 القمح والشعير واألرز والذرة والفول والحمص والبازالء.ك

 النباتات ذات الحولين

 تها خالل سنتين. تكتمل دورة حيا -

 تنتج األزهار والبذور في السنة الثانية. -

 البصل والثوم والملفوف والخس .ك

 النباتات المعمرة
 تحتاج ألكثر من سنتين  لتنمو  وتنضج وهي نوعين: -

 العشبية: تظهر وكأنها تموت كل شتاء ، وتنمو وتكون أزهاراً في الربيع . -أ

 اً وتبقى لسنوات عديدة كاألشجار المثمرةالخشبية: تنتج أزهاراً وثمار -ب

 

 الفوائد االقتصادية

 النباتات معراة البذور 
 إنتاج الخشب والورق .  (3

 صناعة الصابون والدهانات والكورنيش وبعض األدوية .  (2

 النباتات مغطاة البذور 
 كمصدر غذاء للمخلوقات الحية .  (3

 إنتاج السكر والشكوالتة والدقيق .  (2

 نباتية .مصدر للزيوت ال (1

 صناعة العطور واألدوية واألصباغ والنكهات الغذائية .  (3

 مصدر لأللياف المستخدمة في صناعة المالبس ، مثل : القطن والكتان. (5

 مقارنة بين خصائص المغطاة البذور والمعراة البذور

 معراة البذور مغطاة البذور

 ـ البذور مغطاة بالثمار . 3

 ـ لها أزهار .  2

 ها أشكال مختلفة وغير دائمة الخضرة . ـ األوراق ل 1

 ـ البذور غير محمية بالثمار .  3

 ـ لها مخاريط .  2

 ـ األوراق إبرية الشكل دائمة الخضرية. 1
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 واجب

 اكتب البيانات على الرسم التالي:

3-   ..........................2- ................................. 

1-...  ......................3-.................................... 

5- ...........................2-................................... 

7- ............................8-.................................... 

 

لواحدة وذوات الفلقتين .. استنادا إلى ذلك اذكر أوجه االختالف األشكال المرفقة توضح الفرق بين النباتات ذوات  الفلقة ا

 بين النباتات ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين حسب الجدول التالي :
 

 

 

 

  

 أوجه المقارنة
 ق.ع في الساق

 ) الحزم الوعائية (
 أجزاء الزهرة التعرق في الورقة

    نباتات فلقة واحدة

    نباتات ذات فلقتين
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 / الفصل التاسع (1ورقة عمل )

 أمام العبارة الخاطئة )×( ( أمام العبارات الصحيحة و ضع أشارة ) السؤال األول 
 

يزداد إنتاج صبغة الميالنين مع التعرض المستمر لألشعة فوق  

 البنفسجية

 الجهاز الذاتي ينظم األفعال الالإرادية 

  ً  العظم اإلسفنجي يجعل العظم أثقل وزنا

قوم الجهاز العصبي بإرسال رسائل كيميائية عبر الدم تؤثر في أنسجة ي 

 الجسم
 

  البيئات الجديدة أو غير المستقرة  السرخسيات من أوائل النباتات التي تنمو في  

 النباتات معراة البذور له قدرة على تكوين إزهار 

 تختلف أحجام النباتات عن بعضها البعض 

 تحتوي بالستيدة خضراء  واحدة  في كل خليةالحشائش ذات القرون  

 األبواغ في السرخسيات توجد في تراكيب على السطح السفلي للورقة 

 الكامبيوم يعمل على نقل الغذاء من الورقة إلى جميع أجزاء النبات 

  معظم عمليات صنع الغذاء تحدث في الطبقة العمادية   

 اإلجابة الصحيحة :اختار بوضع دائرة حول  السؤال الثاني 
 

 حشيشة الكبد( -الصنوبر   -ذيل الحصان   –ال تحتوي على تراكيب أنبوبية الشكل لنقل الماء والمواد الغذائية ) قدم الذئب  -3

 ( السرخسيات  -الحزازيات     -عارية البذور    –) الزهرية               البيئات الجديدة  من أوائل النباتات التي تنمو في  -2

 األزهار  (  -األوراق     -األبواغ    –عضو التكاثر الجنسي لكاسيات البذور هو                       )   المخاريط  -1

 األرشجوانة  (  -الجاميت     -الكيوتيكل    –طبقة تغلف بعض األوراق                                         )   الكامبيوم   -3

 كبدية  (  -انبوبية     -سعفية    –ات معراة البذور                               )   أبرية أوراق النبات -5

 ذوات الفلقة (   -الحزازيات     -عارية البذور    – -ينتمى القمح والشعير إلى                 ) ذوات الفلقتين  -2

 السرخسيات (  -الحزازيات     -عارية البذور    –) الزهرية  مجموعه من النباتات تضم ذوات الفلقه و ذوات الفلقتين -7

 ذيل الحصان (     -الفحم الحجري     -قدم الذئب    –يستخدم كوقود لرخص ثمنه                                 )   الخث  -8
 

 أجب عما يلي السؤال الثالث 
 

 من خالل صورة الزهرة أجب عما يلي ( أ

  ات .....................الزهرة لنبات من ذو

  السبب ..........................................

 

 الجزء الذي تمثله الصورة هو .................... ( ب

نباتات ....................... في ال وهو عضو .................... 

 البذور

 

 الية :                                                           أكمل المقارنة التج( 

 النباتات ذوات الفلقتين النباتات ذوات الفلقة الواحدة وجه المقارنة

 الورقة

   شكل الورقة

 ذات عروق ذات عروق الحزم الوعائية )العروق(

 الساق
 موزعة بشكل موزعة بصورة الحزم الوعائية في الساق

 تفرعه          نوعه تفرعه              نوعه وتفرعه نوعه
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 الفصل العاشر / الدرس األول : الموارد البيئية

الموارد الطبيعية هي : عناصر البيئة المفيدة التي خلقها هللا سبحانه وتعالى والضرورية لبقاء المخلوقات الحية ، مثل : 

 زراعية ، النفط ، المعادن ) الذهب ، الحديد ... ( .ضوء الشمس ، الماء ، الهواء ، المحاصيل ال

 * أنواع الموارد الطبيعية

 ـ الموارد الغير متجددة 2 ـ المواد المتجددة 3

هي أي مورد طبيعي يٌعاد تدويره أو يتجدد باستمرار في 

الطبيعة ، مثل : ضوء الشمس ، الماء ، الهواء ، المحاصيل 

 الزراعية .

ستهلك بسرعة أكبر من سرعة هي موارد طبيعية تُ 

 المعادن لوقود وتعويضها ، مثل : ا

* مع أن الموارد المتجددة يٌعاد تدويرها أو تعويضها 

باستمرار إال أنه في بعض األحيان يقل إنتاجها  ، وتتناقص  

فاألمطار وانصهار الثلج تعوض المياه في الجداول 

 والبحيرات .

مطار ، أو ال ينصهر * في بعض األحيان قد ال تتساقط األ

 الثلج بكميات تفي بحاجة الناس والنباتات والحيوانات

* عندما يكون الماء والموارد األخرى نادرة الوجود في 

بعض مناطق العالم خصوصاً في المناطق الصحراوية 

 فيمكن عندئذ اللجوء إلى استخدام موارد أخرى عنها.

ُطمرت في تعريف النفط: بقايا مخلوقات حية دقيقة بحرية 

قشرة األرض ، وهي غير متجددة  )ألنها يحتاج إلى ماليين 

 السنين حتى تتكون من جديد ( .

* العديد من المواد المصنعة في السيارات على سبيل المثال 

قد صنعت من موارد غير متجددة ، مثل : الحديد ، 

 الرصاص ، األلومنيوم ، البالستيك ، النحاس ، المطاط ...

 

 

 ألحفوريالوقود ا

 هو : موارد طبيعية غير متجددة تزودنا بالطاقة .

* الوقود األحفوري مورد غير متجدد فإن مصدره أيضاً محدود ، كما قد يزداد سعره في المستقبل ، ويصبح من الصعب 

 الحصول عليه.

 ـ الغاز الطبيعي 1 ـ الفحم الحجري 2 ـ النفط 3

ويٌستخدم في الوقود الالزم لتحريك 

يارات والطائرات والقطارات الس

 والحافالت .

ويُستخدم في وقود لمحطات توليد 

 الطاقة الكهربائية .

ويُستخدم في المصانع والتسخين 

 والطبخ ووقوداً للحفالت
 

* المشكالت البيئية التي يسببها الوقود 

 األحفوري

*  ينصح المهتمين بحماية البيئة  بتقليل استخدام الوقود األحفوري 

حث عن مصادر بديلة أخرى للطاقة ، مثل : طاقة الماء ، طاقة والب

 الرياح ، الطاقة الشمسية ، الطاقة النووية

ويمكن ذلك بممارسة سلوكيات بسيطة وذلك للتقليل من استخدام الوقود 

 األحفوري

استخراج الفحم الحجري يتطلب تعرية  (3

طبقات سميكة من التربة والصخور ، مما 

 نظام البيئي .يؤدي إلى تدمير ال

يجب أن يُحرق للحصول على الطاقة  (2

المخزونة فيه ، فينتج عن عملية االحتراق 

فضالت غازية تسبب تلوث الهواء وظهور 

 مشكلتي الضباب الدخاني والمطر الحمضي .

إطفاء الضوء عند مغادرة الغرفة ، وكذلك التلفاز عندما ال نريد  (3

 مشاهدته

يقلل من كمية الوقود المستهلك في استخدام وسائل النقل العام أيضا  (2

 قيادة السيارة .

المشي أو ركوب الدراجة الهوائية يقلل من استخدام الوقود  (1

 األحفوري .

استحداث مصادر أخرى للطاقة ، مثل : طاقة الماء ، طاقة الرياح ،  (3

 الطاقة الشمسية ، الطاقة النووية .

 ة ، كما يعني توفير مبالغ أكبر من المال .* إن تقيل استخدام الوقود األحفوري يعود بالمنفع
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الطاقة الناتجة عن استثمار طاقة 

الماء الساقطة لتشغيل مولدات 

 الكهرباء

المميزات : غير 

ملوثة للهواء ، إذ 

ال يتم حرق 

 الوقود خاللها .

على استخدام  عيوبها : هناك بعض التحفظات

هذه الطريقة إذ يجب بناء سدود بالقرب من 

محطات توليد الكهرباء لكي يكون ارتفاع الماء 

كافياً لتحريك المحركات في المولدات ، مما 

يؤدي إلى غمر مساحات واسعة من األراضي 

خلف السدود ، ويترتب على ذلك تدمير المواطن 

 البيئية وتحويل جزء م النهر إلى بحيرات .

2 
ح
يا
ر
 ال
قة
طا
ـ 

 

  تٌستخدم هذه الطاقة لتوليد الطاقة

 الكهربائية .

  تعمل على تحريك تروس

التوربينات المتصلة بالمولدات ، 

 فتنتج الكهرباء .

  تنتج الكهرباء عندما تصل سرعة

 كم/ساعة على األقل. 12الرياح إلى 

مميزاتها : غير 

 ملوثة للهواء .

 

فيها إال في عيوبها : ال يمكن توليد الكهرباء 

 وجود الرياح .

* الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها باستخدام 

قوة الرياح ال تشكل إال نسبة قليلة من الكهرباء 

 المستخدمة في العالم .

1 
ية
وو
الن
ة 
اق
ط
 ال
ـ

 

طاقة تنشأ عندما تنشطر ماليين أنويه 

 اليورانيوم غير المستقرة.

 مميزاتها :

 غير ملوثة للهواء

ها كمية ينتج عن

 هائلة من الطاقة

 عيوبها :

 . اليورانيوم من الموارد غير المتجددة 

 . عملية تعدينه تضر بالنظام البيئي 

  تنتج مصانع الطاقة النووية فضالت مشعة

 ضارة بالمخلوقات الحية.

  بعض الفضالت النووية تبقى مشعة آللف

 السنين

  بعض الفضالت النووية يصعب التخلص منها

 ة حتى يومنا هذا.وما زالت مشكل

3- 
ة 
ر
را
ح
 ال
قة
طا

ض
ر
أل
ة ل
في
جو
ال

 

الطاقة الحرارية الموجودة في القشرة 

 األرضية .

* مصدرها : تستطيع مشاهده أثر 

هذه الطاقة عند خروج الماجما 

والغازات الحارة من البراكين أو عند 

 تدفق الماء من الينابيع الحارة 

 استخدامها :

يتم توليد الكهرباء  - نتاج بخار الماءتوليد الحرارة وذلك بواسطة إ

تتوفر هذه المحطة في المناطق التي  - توليد خاصة  في محطات

تٌستخدم هذه الطاقة في إيرلند  -حتوي على براكين أو ينابيع حارة ت

 % من الطاقة المستخدمة في المنازل.90وتشكل 

 تٌستخدم في الترفية كالسباحة على سبيل المثال .
ش
 ال
قة
طا
ال

ية
س
م

 

تٌعد الشمس هي المصدر األول  .3

 والرئيسي للطاقة على األرض.

الطاقة الشمسية مصدرها ، هو :  .2

 أشعة الشمس .

الطاقة الشمسية تُعتبر من بدائل  .1

 الوقود األحفوري .

 

 استخدام الطاقة الشمسية :

 تدفئة المنازل خالل فصل الصيف . (3

تٌستخدم في عمليات البناء مواد لديها القدرة على امتصاص  (2

الطاقة الشمسية ، حيث تقوم هذه المواد بامتصاص الحرارة في 

النهار ، ثم تتحرر هذه الطاقة في الليل بالتدرج لكي تحافظ على 

 المنازل دافئة .

الخاليا الشمسية: عبارة عن خاليا ضوئية تحول الطاقة الشمسية إلى 

 بائية .طاقة كهر

 *مميزاتها :

 صغرها وسهولة استخدامها . (3

 تولد الكهرباء من ضوء الشمس مباشرة . (2

يوجد بها بطارية تقوم بعملية التخزين للكهرباء الستخدامها  (1

 في توليد الكهرباء في الليل أو في األيام الغائمة .

 ً  * عيوبها : من أهم عيوب الخاليا الشمسية أن سعرها مرتفع جدا

الوقت الحالي يسعون إلدخال التعديالت المناسبة لكي  العلماء في

 يصبح سعر هذه التقنية مناسباً في السنوات القادمة .
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 واجب

 اكمل خارطة المفاهيم التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكمل الجدول التالي:

 عيوبها نوع الطاقة البديلة إيجابياتها

  الطاقة الشمسية 

  ة الرياحطاق 

  الطاقة النووية 

  الطاقة المائية 

  

 موارد البئية

 المتجددة 

أي مورد طبيعي 

يستهلك بسرعة 

أكبر من سرعة 

تعويضه في 

 الطبيعية 

 أنــو اعها  هــي 

 هــي 
 هــي  مــثل  مــثل 
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 الدرس الثاني : التلوث وحماية البيئة
التلوث ظاهرة بدأت باالنتشار بعد الحرب العالمية الثانية ونتجت عن انبعاث بعض المواد الكيميائية إلى البيئة نتيجة 

 لنشاطات البشر.

ات الهواء بزيادة بعضها عن مستواها الطبيعي أو إدخال ما تلوث الهواء: وهو عبارة عن اختالل في توازن مكون .3

 ليس منها فيه. ويمكن تقسيمها إلى قسمين هما:

 ناتجة عن أنشطة بشرية:ومنها ما نتجت عن إحراق الوقود ومنها ما نتجت عن أنشطة أخرى -

 لربيعية.ناتجة عن أنشطة غير بشرية: كأبخرة البراكين وحبيبات اللقاح المسببة للحساسية ا  -

 آثارها مصادرها المواد الملوثة

 (NOXأكاسيد النيتروجين )

 (SOxأكاسيد الكبريت )

الطائرات التي تطير بسرعة أكبر من سرعة 

 الصوت.

 محطات تكرير النفط. -محطات توليد الطاقة. 

 األمطار الحمضية

مركبات الكلورو فلورو كربون 

(CFC) 
 استنزاف طبقة األوزون أجهزة التبريد.

 (COأول أكسيد الكربون )

 (CO2ثاني أكسيد الكربون )

عوادم السيارات ودخان المصانع وحرق 

 النفايات

إعاقة التنفس والبناء 

 الضوئي

 مواد مسرطنة المصانع والوقود المحتوي على الرصاص مركبات الرصاص

 أمراض الجهاز التنفسي المنظفات والمذيبات الكيماوية األبخرة الكيماوية

 واهر ناتجة عن تلوث الهواء* ظ
 (  الضباب الدخاني3

 وينشأ عندما يتفاعل ضوء الشمس مع الملوثات الناتجة عن احتراق الوقود .

 * أضراره : ينتج عنها مشكالت صحية مثل التهاب العيون وصعوبة في التنفس .

 س( كيف يمكن التقليل من تشكل الضباب الدخاني ؟

 العامة بدالً من السيارات الخاصة . وذلك باستعمال وسائل النقل (3

 استخدام السيارات التي تعمل على الكهرباء . (2

 ( األمطار الحمضية:2

عبارة عن أمطار عالية الحموضة بسبب احتوائها على حمضي النيتروجين 

، ودرجة  PHوالكبريت. : تقاس حموضة هذه األمطار باستخدام مقياس 

 .  5،2حموضة المطر الحمضي أقل من 

 طرق تقليلها أو منعها أو الحد منها األضرار المصادر األسباب

أكاسيد النيتروجين 

(NOX) 

أكاسيد الكبريت 

(SOx) 

الطائرات 

 النفاثة

محطات توليد 

الطاقة  وتكرير 

األسمدة -النفط 

 النيتروجينية

بالنسبة للتربة: تلويثها وفض خصوبتها 

 وإضعافها

 تاتبالنسبة للنبات :تدمير أوراق النبا

بالنسبة للماء واألحياء المائية تلوثه وقتل 

 األحياء

بالنسبة لألسطح :تآكل سطوح المباني 

 والجسور والتماثيل والمركبات المعدنية

استخدام الوقود الخالي من  (3

الكبريت مثل الغاز الطبيعي والفحم 

 قليل الكبريت .

استخدام المرشحات لحجز ثاني  (2

 أكسيد الكربون عن الهواء .

يل من استخدام السيارات التقل (1

 واستخدام السيارات الكهربائية .
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 ( االحتباس الحراري:1

 احتجاز الغازات الموجودة في الغالف الجوي ألشعة الشمس .

 مصدره الغازات المسببه له فوائده

لواله لكانت درجة الحرارة على سطح 

األرض منخفضة جداً ، مما يجعل 

 يالً .وجود حياة عليها أمراً مستح

تُسمى الغازات المسببه لالحتباس 

الحراري بــ : الغازات الدفيئة ) ويُعد 

أهم هذه  CO2ثاني أكسيد الكربون 

 الغازات (

حرق كميات كبيرة من الوقود 

 األحفوري أدى إلى :

  زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في

 الغالف  الجوي .

  حجز كميات أكبر من حرارة الشمس

مما أدى إلى  على سطح األرض ـ

 ارتفاع درجة حرارتها .

 الدفيئة

 هي ارتفاع درجة حرارة األرض بسبب زيادة تركيز الغازات المسببة لالحتباس الحراري.

 التغيرات التي تحدثها االحتباس الحراري

 تغير نمط تساقط األمطار قد يغير األنظمة البيئية ويؤثر على المحاصيل. (3

 ر .زيادة عدد العواصف واألعاصي (2

 الكتل الجليدية القطبية تبدأ في االنصهار مما يؤدي إلى : (1

 . ارتفاع مستوى سطح البحر 

 . غرق المناطق الساحلية 

 ارتفاع درجة الحرارة على سطح األرض مما يسبب انتشار األمراض  مثل المال ريا . (3

 

 ( O3( استنزاف طبقة األوزون ) 3
الجو . ويوجد في طبقة 2Oاألكسجين العادي مكون من ذرتي أكسجين  بينما 3Oثالث ذرات أكسجين األوزون مكون من 

كم من سطح البحر. يعمل كمصفاة ألشعة  20كم فوق سطح األرض( على ارتفاع 50كم إلى 30)  العليا )الستراتوسفير(

 .UVمنع دخول أشعة الشمس الضارة وخاصة األشعة فوق البنفسجية الشمس فتعمل على 

 مصادرها المواد

 أجهزة التبريد. (CFCات الكلورو فلورو كربون )مركب

 (NOXأكاسيد النيتروجين )

 (SOxأكاسيد الكبريت )

محطات  -الطائرات التي تطير بسرعة أبر من سرعة الصوت 

 األسمدة النيتروجينية -محطات تكرير النفط  -توليد الطاقة  

 المبيضات -المبيدات الحشرية  مركبات الكلور

 التفجيرات النووية المواد المشعة

 س ( هل هنالك فرق بين غاز األوزون في طبقة التربوسفير وطبقة الستراتوسفير ؟

* األوزون في طبقة الستراتوسفير ) طبقات الجو العليا ( : يكون مفيد حيث يقوم بحماية المخلوقات الحية التي تعيش على 

 سجية .األرض من تأثير األشعة الضارة ، مثل : األشعة فوق البنف

* األوزون في طبقة التربوسفير ) الطبقة السفلية من األرض ( : عندما ينزل األوزون على سطح األرض أو في طبقة 

التربوسفير فإنه يصبح ضار وغير مفيد حيث أنه قد ينتج من احتراق الوقود األحفوري ويكون ضار بصحة المخلوقات 

 في النباتات مثل : تساقط األوراق في بعض نباتات الصنوبر . الحية وقد يسبب تحطم للرئتين واألنسجة الحساسة

 ( تلوث الهواء داخل المباني5

 مصادره أسبابه

برغم أن المنازل في الوقت الحالي هي أفضل طريقة من 

حيث عزل الحرارة الخارجية للجو ، إال أنه في نفس 

الوقت فإن عملية العزل الحراري للمنازل تقلل من تدفق 

لى المنازل وخارجها ، ومن هذا السبب فإنه قد الهواء إ

 تتراكم ملوثات الهواء داخل هذه المنازل .

 ) احتراق السيجارة ) دخان السيجارة 

 . الدهان والسجاد والصمغ 

  اآلالت ، مثل : الطابعات وآالت التصوير حيث تقو

بإطالق غازات خطيرة منها مادة الفورمالدهيد التي 

 . تعتبر أيضا مادة مسرطنة
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 دراسة بعضاً من الغازات الملوثة للمباني
 ( COـ غاز أول أكسيد الكربون )  3

 .هو عبارة عن غاز سام ينتج من احتراق  الوقود 

  غاز يسبب أمراض خطيرة وقد يؤدي ال سمح هللا

 إلى الموت .

 غاز ال لون له  وال رائحة وهذا يصعب من الكشف عليه

 مالحظات :

 في وقتنا الحاضر بطريقة تمنع من يجب أن تُصمم األفران

 انتشاره داخل المباني .

 يٌستخدم حاليا في األماكن العامة والخاصة أجهزة إنذار

 تعمل على عند ارتفاع نسبة تركيزه في الهواء

 ( Rnـ غاز الرادون )  2

 . غاز مشع يتم الحصول عليه من بعض أنواع الصخور والتربة 

 . ليس له رائحة أو لون 

 في المباني . السفلى لى إلى الطوابقيتسرب إ 

 . يسبب مرض سرطان الرئة 

 . زيادة تهوية المباني يقلل من هذا الغاز 

 . يٌستخدم حاليا في األماكن العامة والخاصة أجهزة إنذار تعمل على عند ارتفاع نسبة تركيزه في الهواء 

 تلوث الماء: -2

 ائية والمياه الجوفية.وهو عبارة عن دخول بعض المواد إلى المسطحات الم

طرق وصول الملوثات 

 إلى الماء
 أنواع المياه

  المطر يقوم بحمل

الملوثات الموجودة على 

سطح األرض  إلى الماء 

. 

  الماء الناتج من

المصانع ومحطات 

معالجة المياه يصب 

أحياناً في مجاري المياه 

. 

  إلقاء القمامة أو

الفضالت في األنهار 

 والبحار والمحيطات .

 ـ المياه السطحية 3
ـ مياه  2

 المحيطات
 ـ المياه الجوفية 1

تتسرب بعض األسمدة الكيميائية التي يتم رشها 

في المزارع والحدائق إلى البحيرات والجداول ، 

وهذا قد يودي إلى قتل المخلوقات الحية التي 

تعيش في الماء مثل : األسماك والسالحف 

 والضفادع .

ئبق و العناصر الثقيلة بعض الملوثات مثل الز

تتراكم في أنسجة األسماك ، فتنتقل هذه العناصر 

الثقيلة إلى األشخاص والطيور والحيوانات التي 

 تتناول هذه األسماك .

مالحظة : بعض األطباء ينصح بعدم أكل 

األسماك التي يكون منشؤها المسطحات المائة 

 الملوثة .

عن نقص نسبة األكسجين في الماء : ويتم ذلك 

طريق زيادة عدد الطحالب ، حيث أنها عندما 

تموت تقوم البكتيريا بتحليلها مما يؤدي إلى 

استهالك كمية كبيرة من األكسجين الذائب في 

 الماء

بعضاً من 

 ملوثات مياه

المحيطات  -

ناقالت النفط 

 والسفن .

مياه المصانع  -

ومحطات معالجة 

 المياه

 

مياه تتجمع بين 

جزئيات التربة 

خور ، وتأتي من والص

 تساقط مياه األمطار

 بعض من ملوثاتها

تتلوث المياه الجوفية  -

عن طريق المسامات 

 -الموجودة في التربة 

المواد الكيميائية 

المخزنة في باطن 

 األرض
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 فقدان التربة

 * أسباب فقدان التربة :

  األمطار : حيث تقوم بجرف التربة السطحية من مكان

 آلخر .

 ة : وهي نقل التربة من مكان آلخر بواسطة التعري

 الرياح .

  قطع األشجار وإحراق النباتات يسهل من تعرية

التربة . 

مالحظة : نقل التربة إلى المسطحات المائية يقلل من عملية البناء الضوئي وهذا يؤدي إلى الضرر بحياة األسماك والمحار 

 وغيرها من المخلوقات البحرية .

 ربة من التعرية :* طرق حماية الت

  الحراثة الكنتورية ، وهي : الحراثة بخطوط

 متعامدة مع انحدار سطح التربة.

 . اإلكثار من زراعة المسطحات الخضراء 

المواد  –المبيدات الحشرية  –تلوث التربة:ويحدث نتيجة لدخول بعض المواد الكيماوية للتربة. وأهم هذه المواد القمامة  -1

 الكيماوية.األسمدة  –المشعة 

 ومن أهم نتائجه السلبية ما يلي:

 انتشار الحشرات والفئران المسببة لألوبئة واألمراض. تلوث الماء. إضعاف خصوبة التربة وقلة إنتاجها.

 لتلوث الضوضائي:وهو عبارة عن األصوات المزعجة ومن أهم مصادره -3

 ن والراديو والمسجالت.المكانس والتلفزيو آالت الحفر. آالت المصانع. وسائل النقل.

 ومن أضراره:

 زيادة نسبة الكولسترول اتساع بؤبؤ العين ضيق األوعية الدموية زيادة ضغط الدم

ت
يا
فا
لن
ا

 

النفايات هي كل ما ينتج عن النشاطات البشرية 

 كناتج غير رئيسي.

 -طرق معالجة النفايات:

 إعادة التدوير –تحويلها لسماد  –إقامة المكبات  –الحرق 

 لحرق أكثرها استخداما وأفضلها إعادة التدويرا

 تسمى النفايات التي تسبب الضرر لإلنسان بالنفايات الخطيرة كالمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية والمود المشعة

 حماية الموارد الطبيعية يمكن حماية الموارد الطبيعية من خالل الطرق الثالث التالية :

 . ترشيد االستهالك  ادة االستخدام .إع  . التدوير 

أوالً : ترشيد االستهالك يمكن ترشيد 

االستهالك في حياتنا اليومية بطرق عدة من 

 ضمنها :

  المشي أو ركوب الدراجة يقلل من

 استخدام الوقود األحفوري .

  اشتر الضرورياتعند ذهابك إلى . 

  التقليل من استخدام األكياس

 لخوالبالستيك والعلب الكرتونية .. أ

  إطفاء األجهزة الكهربائية عند

 خروجك من المنزل .

  االقتصاد وعدم اإلسراف في

 استخدام الماء

ثانياً : إعادة االستخدام هي استخدام 

المواد مرة أخرى دون إجراء 

 عمليات معالجة لها .

  استخدام حقائب

من القماش لحمل المواد 

بدالً من استخدام أكياس 

 البالستيك .

 س التبرع بالمالب

 الزائدة عن حاجتك 

  استخدام األطباق

التي تُستخدم أكثر من مرة 

بدالً من استخدام األطباق 

 الورقية أو البالستيكية

ثالثاً : التدوير هي شكل  من أشكال 

إلعادة  يحتاجإعادة االستخدام 

أو إعادة تصنيع األشياء أو  معالجة

: البالستيك ،  مثلالموارد الطبيعية . 

 ق ، الزجاج ، السمادالمعادن ، الور

 أكثرها صعوبة البالستيك

 كعلب العصائر اسهل األنواع 3نوع 

كغالب األكياس يمكن  2و  2نوعان

 إعاد االستخدام والتدوير 

ال يمكن تدويرهما  7و  2نوعان 

ألنهما مصنوعان من خليط من 

 أنواع البالستيك

 

 الفرق بين عملية التدوير وعملية إعادة االستخدام : 

 

 

 

 

 إعادة االستخدام ية التدويرعمل

 هي إعادة استخدام المواد دون تغير. هي إعادة استخدام المواد بعد تغير شكلها.

السيد العلوي
Stamp



 

 

38 

 واجب

 اكمل العبارات التالية:

 من أسباب تلوث الهواء : -أ 

 ............................................... -1...............................................     -2دخان المصانع والمركبات    -3

 من المشاكل البيئة الناتجة عن تلوث الهواء :  -ب 

  ............................................ -1االحتباس الحراري           -2......................................     - 3             

  .................  ، ويتكون من جزيء األوزون من  ..................... ذرات أكسجينيعد األوزون شكال من ........ -ج 

 

 اكمل الجدول التالي:

 األوزون يف طبقات اجلو القريبة من سطح األرض  األوزون يف طبقة اجلو العليا

 .................................. قينتج عندما حير  كيف يتكون ؟ .......................... ينتج من تفاعل األكسجني مع

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

 ما دوره ؟
................................................................................

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

 

 اكمل الجدول التالي:

 مصادر تلوثه نوع املاء

 تسبب موت األمساك وانتقال الضرر إىل حيوانات أخرى.......................................... تسرب  - املياه السطحية

 يف املاء  .....................ي إىل نقص نسبة بسبب األمسدة يود بزيادة عدد الطحال -

 مياه احمليط
 إىل الشواطي يؤدي إىل تلوث احمليط................................................  تصريف مياه    -

 من السفن . ................................................  تسرب  -

 املخزنة حتت األرض يؤدي إىل تلوث املياه اجلوفية  .........................................تسرب    - املياه اجلوفية
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 / الفصل العاشر (3ورقة عمل )

 أمام العبارة الخاطئة )×( ( أمام العبارات الصحيحة و ضع أشارة ) السؤال األول 
 

يزداد إنتاج صبغة الميالنين مع التعرض المستمر لألشعة فوق  

 بنفسجيةال

 الجهاز الذاتي ينظم األفعال الالإرادية 

  ً  العظم اإلسفنجي يجعل العظم أثقل وزنا

يقوم الجهاز العصبي بإرسال رسائل كيميائية عبر الدم تؤثر في أنسجة  

 الجسم

 

 تعتبر الخاليا الشمسية أحد البدائل التي يمكن استخدامها بدالً من الوقود األحفوري   

 تلوث مياه المحيطات هي تسرب النفط .                           أكبر مشاكل 

 أهم مسببات استنزاف طبقة األوزون هي مركبات الكلورو فلورو كربون 

 الحرق أكثر طرق التخلص من النفايات استخداما 

 الرادون غاز ينتج عن احتراق الوقود األحفوري 

 من الموارد المتجددة المعادن 

  هي ارتفاع درجة حرارة األرض بفعل زيادة نسبة غازات االحتباس الحراريالدفيئة  

 اختار بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة : السؤال الثاني 

 
 الفحم الحجري ( -  المعادن   -النفط     -أي الموارد التالية يتجدد باستمرار في الطبيعة        ) ضوء الشمس   -1

 ضوء الشمس( -الوقود األحفوري   -المحاصيل الزراعية  -يعتبر مثال على مورد غير متجدد )الماء أي األمثلة التالية  -2

 ( 11 -   7 -    5.5 -    5.5درجة حموضة المطر الحمضي تساوي :   )   أقل من  -3

 أكاسيد الكبريت ( -  لورو كربونالكلورو ف -األكسجين    -أي الغازات التالية هو أهم غازات الدفيئة :)ثاني أكسيد الكربون    -1

 المعادن  (  -الزجاج     -الورق    –من أكثر المواد صعوبة في  عملية التدوير )   البالستيك  -5

 طاقة رياح (   -شمسية     -حرارة جوفية    – -الطاقة الناتجة من استثمار الرياح                 ) نووية  -5

 األيونية (  -الحرارية     -الستراتوسفير    –) التربوسفير  الجو  توجد طبقة األوزون في طبقة -7

 (     1   -    3   -   2   –  1عدد ذرات األكسجين المكونة لألوزون              )    -8

 

 أجب عما يلي السؤال الثالث 
 

األسباب التي تدعو إلى تقليل استخدام الوقود االحفوري أ( من 

 للطاقة:والبحث عن بدائل 

1-  .......................................................... 

2-  ..................................................................... 

 استخراجه قد يؤدي إلى تعرية التربة وتدمير البيئة  -3

4-  ..................................................................... 

 

أذكر أثنين فقط من الطرق التي يمكننا من خاللها حماية ب( 

 الموارد الطبيعية ؟

1-      ......................................... 

2- ............................................. 

 لكل منها؟قارن بين المواد المتجددة والمواد الغير متجددة وأعط ثالثة أمثلة ج( 

 

  المواد المتجددة المواد الغير متجددة
 

 

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

 

 

 رقالف ...................................................................................................

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

 أمثلة 
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 : درجة الحرارة والطاقة الحرارية الدرس األولالفصل الحادي عشر / 
 زئيات التي تكون في حالة حركة عشوائية.* درجة الحرارة : هي مقياس لمتوسط قيمة الطاقة الحركية للج

 * العالقة بين طاقة حركة الجزئيات ودرجة الحرارة : 

 كلما زادت درجة الحرارة زادت طاقة حركة الجزئيات) تزداد الطاقة الحركية للجزئيات بزيادة سرعتها (

 التمدد والتقلص

نملا اللتقلص فلي األجسلام يحلدث بسلبب االنخفلاض فلي * يحدث التمدد في األجسام بسبب االرتفلاع فلي درجلة الحلرارة ، بي

 درجة الحرارة . 

 لماذا يحدث التقلص ؟ لماذا يحدث التمدد ؟

عندما ترتفع درجة حلرارة الجسلم تلزداد سلرعة جزئيلات 

الملادة وتتباعللد علن بعضللها اللبعض ممللا يلؤدي إلللى تمللدد 

 الجسم .

عنللدما تبللرد درجللة حللرارة الجسلللم تقللل سللرعة جزئيللات الملللادة 

تتقللارب مللن بعضللها الللبعض ممللا يللؤدي إلللى تقلللص أو انكمللاش و

 الجسم

 * الخالصة : المواد تتمدد بالحرارة ، وتتقلص بالبرودة . 

 * العوامل المؤثرة في التمدد والتقلص ) العوامل التي يعتمد عليها مقدار تمدد وتقلص األجسام ( : 

 مقدار التغير في درجة حرارته .  (2 نوع مادة الجسم  .  (3

مثللال للتوضلليح : المللادة السللائلة تتمللدد أكثللر مللن المللواد الصلللبة وكلمللا زاد التغيللر فللي درجللة الحللرارة زاد مقللدار التمللدد أو 

 التقلص . 

 قياس درجة الحرارة

* بسبب الصغر المتناهي للجزئيات واحتواء الجسم عل أعداد كبيرة جداً منها فإن قياس الطاقة الحركية لكل جزيء بمفردة 

 مستحيلة حتى اآلن .عملية 

 * لذلك لجأ العلماء إلى استخدام مقاييس الحرارة وهي أكثر الطرق العلمية استخدماً لقياس درجة الحرارة . 

 * المبدأ الذي تقوم عليه فكرة عمل مقاييس الحرارة هي تمدد وتقلص المواد.

* تعريف مقياس الحرارة ، هو : أنبوب زجاجي يحوي سائالً حيث يتمدد هلذا السلائل عنلد ارتفلاع درجلة الحلرارة ) يتغيلر 

 ل في األنبوب تبعاً لدرجة الحرارة ( ارتفاع عمود السائ

 هنالك ثالثة أنواع لمقاييس درجة الحرارة ويمكن توضحيها من خالل الجدول التالي:: مقاييس درجة الحرارة 

 مثال القانون المستخدم التحويل

من الفهرنهايتي  إلى  

 السيليزي

 (12-ف5()س = )5

 أو

()س = )5
 (12-ف5

 تساوي بالمقياس السيليزي ؟ ف كم5 28درجة حرارة غرفة = 

()س = )5
 (12-ف5

 س12 =20 5(×()28-12(= )س = )5

من السيليزي  إلى  

 الفهرنهايتي  

 (12-س 5()ف = )5

  أو

()ف = )5
 (12-س 5

 س كم تساوي بالمقياس الفهرنهايتي  5 37درجة حرارة ماء = 

()ف = )5
 (12-س 5

 ف35  =27 5( ×()37 -12( = )ف = )5

   271س  + 5ك = 5 السيليزي  إلى  الكلفن     من 
 س كم تساوي بالمقياس الكلفن   ؟5 37درجة حرارة الجو = 

 ك5  290=271+37=  271س  + 5ك = 5

 الطاقة الحرارية

 هي : مجموع طاقتي الوضع والحركة لجميع جزئيات جسم ما.

 عد . طاقة الوضع تتغير عندما تقترب الجزئيات بعضها من بعض أو تتبا

 ة التجمد والغليانالمسافة بين درج درجة غليان الماء درجة تجمد الماء مقياس درجة الحرارة

صفر مقياس السيليسوس
5
 

5
 جزء 300 300

 المقياس الفهرنهايتي
5
12 

5
 جزء 380 232

 المقياس المطلق )كلفن(
5
271 

5
717

 
 جزء 300
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 واجب

 اكمل الجدول التالي

 عدد االجزاء بني درجيت التجمد والغليان درجة غليان املاء درجة جتمد املاء رمز الدرجة مقياس درجة احلرارة

 ............... ............... 32 ...................... الفهرهناييت  

 ............... 100 ...............  ................... السيليزي    

 100 ............... 273 ..................... الكلفن     

 

 ماذا تتمدد المواد عندما تزداد درجة حرارتها ؟

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

 

ْف. حول درجة احلرارة هذه إىل املقياس السيليزي وإىل 180ينضج الديك الرومي عند وضعه يف الفرن ووصول درجة حرارته الداخلية إىل  
 مقياس الكلفن

 أوال التحويل إلى درجة سيليزية

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

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

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

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

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

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

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

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

 ثانيا التحويل إلى درجة مطلقة ) كالفن (

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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 الدرس الثاني : الحرارة
 طاقة تنتقل من جسم إلى آخر نتيجة اختالف درجتي حرارتها.

 * تعتمد كمية الطاقة الحرارية التي تنتقل عند تالمسهما على الفرق بين درجتي حرارة الجسمين . 

 مثال للتوضيح : 

اء مغلي ، وذلك بسبب أن درجتي حرارة الماء ـ درجة الحرارة ال تنتقل بين وعاءين متالمسين يحوي كل منهما على م3

 في الوعاءين متساويتان . 

ـ درجة الحرارة تنتقل بين وعاءين متالمسين يحوي األول ماء بارد والثاني يحوي ماء حار وذلك بسبب االختالف بين  2

 درجتي حرارة الوعاءين. 

 انتقال الطاقة الحرارية 

،  وال يمكن أن تنتقل الطاقة  اة تنتقل من الجسم األسخن إلى الجسم األبرد دائم* تعلمنا في النقطة السابقة أن الحرار

 الحرارية في االتجاه المعاكس ، وهذا ينتج عنه ما يلي : 

  يفقد الجسم الساخن طاقته الحرارية ، وتقل درجة

 حرارته .

  يكتسب الجسم األبرد طاقة حرارية تؤدي إلى

 رفع درجة حرارته . 

 دث عملية نقل الطاقة الحرارية بثالث طرق  هي : * يمكن أن تح

 مثال التعريف نقل الطريقة 

ل
صي
تو
ال

 

انتقللللللللال الطاقللللللللة 

الحراريللللللة عللللللن 

طريللللق الللللتالمس 

المباشللللللللر بللللللللين 

 األجسام

 يحدث التوصيل عند تصادم جزيئات مادتين -

  .عند مالمسه الفطيرة الساخنة لفمك تنتقل الطاقة الحرارية منها إلى فمك 

 قوم بلمس قطعة حديد ساخنة تنتقل الطاقة الحرارية من قطعة الحديد إلى يدك  عندما ت 

  عندما تالمس كأس شاي تنتقل الطاقة الحرارية من هذا الكأس إلى يدك 

 عندما تقوم بلمس قطعة من الثلج تحس ببرودة هذه القطعة ثم تنتقل برودتها إلى يدك .

بة والسائلة أسهل وأسرع من المواد الغازية س/ انتقال الحرارة بالتوصيل في المواد الصل

 لقرب جزيئاتها من بعض حيث تتصادم الجزيئات دون أن تقطع مسافات كبيرة  )علل؟(

ع
عا
ش
إل
ا

 

انتقللللللللال الطاقللللللللة 

الحراريلللللة عللللللى 

شللللللكل موجلللللللات 

 كهرومغناطيسية

 نقل الحرارة باإلشعاع يحدث في المواد الصلبة والسائلة والغازية وفي  الفراغ -

 حرارة الشمس إلى األرض .  انتقال 

 حرارة المدفأة 

 األجسام الساخنة تصدر إشعاعا أكثر من األجسام  الباردة -

ل
حم
ال

 

انتقللللللال الطاقللللللة 

الحراريللللللة مللللللن 

خلللللللالل حركلللللللة 

الللللللللللللللللللذرات أو 

الجزئيلللللات ملللللن 

مكلللان إللللى آخلللر 

 داخل المادة 

تنزل   الباردة والجزيئات الساخنة تصعد)أقل كثافة( في الحمل الحراري الجزيئات -

 تسخين إبريق ماء على الموقدمثل:  )أكثر كثافة(

طريقة نقل الطاقة الحرارية بطريقة الحمل: نأخذ على سبيل المثال تسخين إبريق ماء 

 على الموقد ، حيث يمر بالخطوات التالية : 

 .تنتقل الطاقة من الموقد إلى جزئيات الماء أسفل اإلبريق 

 دة طاقتها الحرارية ، مما يؤدي إلى تزداد سرعة حركة هذه الجزئيات بزيا

 تباعد الجزئيات ، وهذا يودي إلى أن كثافة الماء تقل .  

  . يبقى الماء البارد األكثر كثافة في األعلى 

  يتحرك الماء الساخن إلى أعلى ليحل محله ماء بارد هابط إلى أسفل ، ثم يتم

 تسخين الماء في األسفل  فيرتفع إلى أعلى .

 ن ماء اإلبريق كله ، ويصل إلى درجة الحرارة نفسها .  تستمر حتى يسخ

 أنواع الحمل الحراري

/الحمل الحراري 3

 الطبيعي

المائع الساخن يصعد)أقل كثافة( والبارد ينلزل )أكثلر كثافلة(  -

 ً  طبيعيا

 من نتائجه : حركة الرياح عند شاطئ البحر -

/الحمل الحراري 2

 القسري

ة تلؤثر فلي ملائع وتحركله لكلي ينقلل يحدث بفعل قوة خارجيل -

 الحرارة

 من األمثلة : المروحة في الكمبيوتر لتبريد القطع الداخلية -
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 العازل الحراري المقارنة الموصل الحراري

 مادة ال تنتقل الطاقة الحرارية خاللها بسهولة التعريف أي مادة تنقل الطاقة الحرارية بسهولة

 الزجاج   و   الهواء لمثا األلمنيوم    و   النحاس

تعتبر الفلزات أفضل الموصالت الحرارية  -

الن الكترونات الفلزات ضعيفة االرتباط مع  )علل؟(

النواة فتكون حرة الحركة مما يمكنها من االنتقال 

 الى ذرة أخرى والمساعدة في نقل الطاقة الحرارية

 ملحوظة

 العزل الحراري للغازات والسوائل أفضل  من   -

 المواد الصلبة .    

تحتوي معظم المواد العازلة على فقاعات هوائية  -

 الن الهواء عازل جيد )علل؟(

 امتصاص الحرارة

 كجم من المادة درجة سيليزية واحدة .  3* الحرارة النوعية : هي مقدار الطاقة الحرارية الالزمة لرفع درجة حرارة 

 إلى طاقة حرارية أكبر لتغير من درجة حرارتها .* المواد ذات الحرارة النوعية العالية تحتاج 

 * المواد ذات الحرارة النوعية المنخفضة تحتاج إلى طاقة حرارية أقل لتغير من درجة حرارتها . 

 أمثلة للتوضيح : 

  رمال الشاطئ تسخن بسرعة أكبر من ماء البحر )علل( وذلك بسبب أن الحرارة النوعية للماء أكبر من الحرارة

 لرمال الشاطئ.   النوعية

  عندما تقوم بتعريض قطعة من الحديد وقطعة من الخشب للشمس تالحظ أن قطعة الحديد تسخن قبل قطعة الخشب

 ) علل ( ألن الحرارة النوعية للخشب أكبر من الحرارة النوعية للحديد . 

 ة حرارتها النوعية منخفضة .باختصار : المواد العازلة للحرارة حرارتها النوعية مرتفعة بعكس الموصالت للحرار

 التلوث الحراري

 * التعريف : هو ارتفاع درجة حرارة الماء في منطقة ما بسبب إضافة الماء الحار إليه.

 * مكان حدوثه : 

 . مياه األمطار عندما تسقط على الطرق الحارة ، ثم تنساب إلى نهر أن بحيرة 

 لمياه الحار في البحيرات واألنهار . المصانع ومحطات توليد الكهرباء عندما تقوم بطرح ا 

 * تأثير التلوث الحراري : 

  يؤدي إلى قتل المخلوقات الحية المائية بسبب أن الماء الدفيء يحتوي على كمية قليلة من غاز األكسجين

 الالزم لعملية التنفس . 

  واألمراض وذلك بسبب أنه يسبب زيادة حساسية بعض المخلوقات المائية للملوثات الكيميائية والطفيليات

 االرتفاع في درجة حرارة الماء . 

 * طرق خفض التلوث الحراري : يتم ذلك عن طريق تبريد الماء الحار أوالً قبل طرحه في البحيرات واألنهار  
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 واجب

 الحمل الحراري ( –اإلشعاع  -قارن في الجدول امامك بين انواع انتقال الحرارة ) التوصيل

  التوصيل اإلشعاع حمل الحراريال

   
 نوع اإلنتقال

   
 مثال

 

 وضح ملاذا تربد رمال الشاطئ ليآل أسرع من ماء البحر ؟

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

 هي أنواع الحمل الحراري؟ما 

3-   ..............................................................2- ..................................................................... 

 اكمل الجدول التالي:

 التلوث الحراري

  أسبابه

  أضراره
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 الدرس الثالث : المحركات والثالجات

 محركات الحرارية ال

 * تعريفها : هي آلة تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية ، مثل محرك السيارة .

 * أشكال الطاقة : 

 الطاقة الميكانيكية : تمثل طاقتي الوضع والحركة للجسم .  (3

 الطاقة الكيميائية : وهي الطاقة المخزونة بين روابط ذرات المادة .  (2

 ي طاقة تحملها األمواج الكهرومغناطيسية . الطاقة اإلشعاعية : وه (1

 الطاقة النووية : وهي الطاقة المختزنة في نوى الذرات.  (3

 الطاقة الكهربائية : وهي الطاقة التي تحملها الشحنات المتحركة خالل دائرة كهربائية. (5

 آخر " ينص على أن :" الطاقة ال تفنى وال تستحدث ولكنها تتحول من شكل إلى  قانون حفظ الطاقة

 آلة االحتراق الداخلي 

 * تعريفها : هي محركات حرارية يتم فيها احتراق الوقود داخل حجرة احتراق خاصة.

* تستخدم العديد من المركبات واآلالت ومنها السيارات والشاحنات والقوارب والطائرات وحتى مجز العشب آلة 

 االحتراق الداخلي . 

 اخليتركيب وطريقة عمل آلة االحتراق الد

 * التركيب : 

 الحجرة األسطوانية : وتتكون من أربع حجرات .  (3

 الحجرة األسطوانية تتركب من مكبس يتحرك إلى أعلى وأسفل .) كلما زادت عدد أسطوانات المحرك زادت قدرته ( (2

 * طريقة عمله : 

  . تُحقن األسطوانة بخليط من الوقود والهواء 

  . يُشعل الخليط بواسطة شمعة االحتراق 

  .يشتعل الوقود بشكل انفجاري فيدفع المكبس إلى أسفل 

 .تتحول الحركة الترددية للمكابس ) صعوداً وهبوطاً ( إلى حركة دورانية تُدير المحور الرئيسي للمحرك 

 * أشكال آلة االحتراق : 

 هنالك أشكال عديدة آللة االحتراق ، منها : 

 .محرك الديرل  . محرك مجز العشب 

 الرباعية األشواطدورة المحرك 

 يحدث فيه الشوط

 دخول الهواء وحقن الوقود داخل االسطوانة شوط الحقن

 ضغط مخلوط الهواء والوقود شوط الضغط

 شوط االشتعال
احتراق الوقود،وتتمدد الغازات الحارة ضاغطة المكبس إلى أسفل فيدور 

 المحور الرئيس 

 إلى خارج االسطوانة خروج الغازات الناتجة عن االحتراق شوط العادم
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 الثالجات

* فكره عملها : تقوم بنقل الطاقة الحرارية إلى الخارج باستخدام سائل التبريد 

 ) الفريون ( . 

سائل التبريد : هو المادة التي تحمل الطاقة الحرارية من داخل الثالجة إلى 

 خارجها . 

 المراحل التي تقوم بها الثالجة

 يها :يحدث ف المرحلة

 امتصاص الطاقة الحرارية -3

يمر سائل التبريد عبر أنابيب داخل الثالجة حيث   ينخفض  ضغطه و يتحول من 

سائل إلى غـاز، و  تنخـفض درجة حرارته ،  ثم يقوم بـامتصاص الطاقة 

 الحرارية من داخل الثالجة فيصبح الغاز ادفأ .

 فقد الطاقة الحرارية -2

فئ من داخل الثالجة  ثم يمر عبر  المضـخة الضاغطة يخرج غاز التبريد الدا

التي تضغطه فتصبح درجة حرارته   أعــلى من درجة حرارة الغرفة ثم يتدفق 

الغاز عبر أنابيب المكـثف ، فيفقد طاقته الحرارية إلى الهواء المحيط ويتحول 

 الغاز إلى  ســائل لتبدأ دورة جديدة .

 مكيفات الهواء 

 يفات بنفس الطريقة التي تعمل بها الثالجات ، مع اختالف بسيط يمكن توضيحه في الخطوات التالية : تعمل معظم المك

 . يقوم سائل التبريد بامتصاص الحرارة من المنزل 

  . يُضغط السائل في المضخة الضاغطة ليصبح أدفأ 

 . يخرج الهواء الساخن إلى الخارج وذلك عن طريق أنابيب خاصة 

 المضخات الحرارية

 للمضخات الحرارية نوعان ، هما : 

 المضخة الحرارية للتدفئة . (2 المضخة الحرارية للتبريد . (3

 وفكره عمل كل منهما نفس فكره عمل الثالجة والمكيف .

 وفيما يلي مقارنة بسيطة بين نوعي المضخات الحرارية : 

 في الصيف في الشتاء 

 التبريد التدفئة االستخدام

 كيف تعمل ؟
لطاقة الحرارية من الملفات الحرارية  امتصاص ا

 خـارج المنزل ثم نقلها إلى  داخل المنزل لتفقد فيه . 

امتصاص الطاقة الحرارية من   داخل     المنزل ثم 

 نقلها إلى  خـارج  المنزل لتفقد في الهواء المحيط. 
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 واجب

 اكتب البيانات على الرسم التالي:

3- ..............  ............2- ................................. 

1-  .........................3-.................................... 

5-........................... 2 ..................................... 

7 - ................................ 

 قارن بين : 

 المحرك الحراري المضخات الحرارية

  

 

 دورة المحرك الرباعية األشواط تتكون من أربعة مراحلة .

  شوط ................... وفيه صمام .............. مفتوح والمكبس يتحرك إلى .................                     أ( 

 شوط ................... وفيه كال الصمامين .............. والمكبس يتحرك إلى .................                          ب(

                               ..... وفيه كال الصمامين .............. والمكبس يتحرك إلى .................                        شوط ..............  ج(

              شوط ................... وفيه صمام .............. مفتوح والمكبس يتحرك إلى .................                        د(  

 يمر عمل الثالجات بمرحلتين 

 أ( ...........................................   ب(  .............................................
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 / الفصل الحادي عشر (5ورقة عمل )

 أمام العبارة الخاطئة )×( ( أمام العبارات الصحيحة و ضع أشارة ) السؤال األول 
 

صبغة الميالنين مع التعرض المستمر لألشعة فوق  يزداد إنتاج 

 البنفسجية

 الجهاز الذاتي ينظم األفعال الالإرادية 

  ً  العظم اإلسفنجي يجعل العظم أثقل وزنا

يقوم الجهاز العصبي بإرسال رسائل كيميائية عبر الدم تؤثر في أنسجة  

 الجسم

 

 الجسم األقل حرارة تنتقل الحرارة دائماً من الجسم األكثر حرارة إلى 

 كلما زادت درجة الحرارة ، زادت معها الطاقة الحركية لجزيئات المادة .       

 المواد العازلة للحرارة : هي التي ال تستطيع نقل الحرارة بسهولة .                

 تتمدد األجسام بالبرودة ، وتتقلص بالحرارة .              

 ثر من تمدد المواد الصلبةمقدار تمدد السوائل أك 

 الفلزات أفضل الموصالت الحرارية 

  التلوث الحراري االرتفاع في درجة حرارة الماء في منطقة ما ، والناتج عن إضافة ماء حار إليه 

 اختار بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة : السؤال الثاني 

 
 -فهرنهايتي    -درجة ، هذا المقياس يسمى ) سيليزي   300هو مقياس لدرجة الحرارة ، مقسم من صفر درجة إلى  -3

 ون (كرن -  كالفن  

 (271 -  300 - 12 -درجة تجمد الماء بمقياس كالفن هي )صفر  -2

الحمل  –الحمل الطبيعي  -اإلشعاع     -انتقال حرارة الشمس إلى األرض مثال انتقال الحرارة بطريقة:   )  التوصيل     -1

 القسري (

 الحمل القسري ( –الحمل الطبيعي  -اإلشعاع     -حركة الرياح عند شاطئ البحر مثال على)  التوصيل      -3

 العادم  (  -االشتعال     -الضغط    –يتم دخول الهواء وحقن الوقود داخل االسطوانة في شوط  )   السحب  -5

 

 أجب عما يلي السؤال الثالث 
 

 عازلة على فقاعات هوائية تحتوي معظم المواد العلل ( أ

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

انتقال الحرارة بالتوصيل في المواد الصلبة والسائلة علل ب( 

 أسهل وأسرع من المواد الغازية

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

 لإلجابة ج( استخدم الرسم التالي

 ما اسم المرحلة التي تمثلها الصورة

 

 ما هو الصمام المفتوح

 

 ماذا يحدث في هذه المرحلة
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 الدرس األول : الموجاتالفصل الثاني عشر / 

 هي اضطراب ينتقل عبر المادة أو الفراغ وتقوم بنقل الطاقة من مكان آلخر.* الموجات : 
 أنواع الموجات

 ملحوظات التعريف الموجـه

ا
  
  
  
  
ضة

ر
تع
س
لم

 

موجات تكون حركة جزئيات المادة )أعلى وأسفل( 

 في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة نفسها

 النقاط العليا في الموجات تسمى :  قمة -

 النقاط السفلي في الموجات تسمى :  قاع -

 مثل :  اهتزاز الحبل -

 

  
  
  
  
ية
ول
ط
ال

 

كة  جزئيات المادة )أمام وخلف( موجات تكون حر

 في اتجاه انتشار الموجة نفسها

 أماكن تقارب جزيئات المادة تسمى :  تضاغط -

 أماكن تباعد جزيئات المادة تسمى :  تخلخل -

 مثل :  اهتزاز حلقات النابض -

 

ية
س
طي
نا
مغ
رو
كه
ال

 

موجللات تتكللون مللن جللزأين كهربللائي ومغناطيسللي 

 عمودياً على اتجاه انتشار الموجهيهتزان 

 أمثلة  : -

 موجات  الضوء   و  الراديو   واألشعة السينية 

 

 المتدحرجة
هلللي تراكلللب ملللوجي ملللن الموجلللات المستعرضلللة 

 والطولية 
 مثل : موجات  الزلزال
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 خصائص الموجات
 ملحوظات الخصائص

هللللو   : الطللللول المللللوجي -3

 ن نقطتين متماثلتينالمسافة بي

 طول الموجة المستعرضة = المسافة بين  المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين  -

 طول الموجة الطولية = المسافة بين  مركزي تضاغطين متتالييين أو تخلخلين متتاليين -

هلو علدد األطلوال  : التردد -2

الموجيللللة التللللي تعبللللر نقطللللة 

 محددة خالل ثانية .

هلو علدد االهتلزازات التلي  أو

 يُنتجها الجسم في ثانية واحدة 

 تردد الموجة المستعرضة = عدد   القمم أو القيعان في الثانية الواحدة -

 تردد الموجة الطولية     = عدد   التضاغطات أو التخلخالت في الثانية الواحدة -

 السعة -1

 ة بين القمة والقاع سعة الموجة المستعرضة : هي  نصف المسافة العمودي -

 كلما زادت  المسافة    بين القمة والقاع  زادت  سعة الموجة -

 .سعة الموجة الطولية : تعتمد على كثافة المادة في موقعي التضاغط والتخلخل  -

 تزداد سعة الموجة الطولية إذا كانت التضاغطات أكثر  تقاربا -

 ت أكثر  تباعداتزداد سعة الموجة الطولية إذا كانت التخلخال -

 كلما زادت   الطاقة    التي تحملها الموجة زادت سعتها . -

 كلما زادت طاقة الموجات الزلزالية زادت سعتها و زاد الدمار -

 سرعة الموجة -3

 تعتمد سرعة الموجة على الوسط الناقل لها . -

  )التردد   )هرتز(×  سرعة الموجة )م/ث( =  الطول الموجي   )متر 

       )يلفظ المدا ( λملحوظة : د                              ×  λع    =                        

 اهتزاز واحد كل ثانية  الهرتز الواحد : -

 : مثال عل حساب سرعة الموجة 

 . هرتز  ،  احسب سرعتها  7متر في وتر ، إذا كان ترددها     1تنتشر موجة طوله  
 : ع    =         الحلλ  ×د 

 م/ث          23=    7×   1ع    =                    
 تغير اتجاه األمواج :هناك ظواهر تدل على أن أموجات تغير اتجاهها منها

 
 
 

 قانون االنعكاس

 زاوية االنعكاس تساوي زاوية السقوط* نص القانون : 
 الزاوية التي تصنعها الموجة الساقطة مع العمود المقام :  زاوية السقوط

 الزاوية التي تصنعها الموجة المنعكسة مع هذا العمود: زاوية االنعكاس 

 نكسارقانون اال

  * موجات الضوء تنتشر في الهواء أسرع من سرعة انتشارها في الماء .

 هو تغير اتجاه الموجه عندما تتغير سرعتها بسبب انتقالها من وسط إلى آخر. * نص القانون :

 الحيود

 * التعريف : هو انعطاف الموجة حول األجسام . 

 * العوامل التي يعتمد عليها مقدار الحيود :

 طول الموجة .  (2 الجسم .أبعاد  (3

 حيود الصوت والضوء
الطول الموجي للضوء أقصر من الطول الموجي للصوت ، ونتيجة لذلك فإنك قد تسمع أصلوات أنلاس فلي حجلرة مجلاورة 

 لك بابها مفتوح حتى إذا كنت ال تراهم .

 ارتداد الموجات من على سطح عاكس االنعكاس  -3

 ى آخرتغير اتجاه الموجة عندما تتغير سرعتها بسبب انتقالها من وسط إل االنكسار   -2

 انعطاف الموجة حول األجسام الحيود   -1
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 واجب

 اكتب البيانات على الرسم التالي:

 

 

  هرتز  ،  احسب سرعتها 9ن ترددها   متر في وتر ، إذا كا  2تنتشر موجة طوله 

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

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

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

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

 

 ؟   90سقط شعاع ضوئي على سطح عاكس ، أين سينعكس الضوء إذا كانت درجة السقوط 

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

 لفراغات التالية :أكمل ا  -

  مع السطح العاكس يسمى  ...............................  90الخط الذي يصنع زاوية  -

 الزاوية التي تصنعها الموجة الساقطة مع العمود المقام يسمى  ............................... -

 .........................الزاوية التي تصنعها الموجة المنعكسة مع هذا العمود يسمى  ...... -

 ينص قانون االنعكاس على أن :         زاوية  ............................ =  زاوية  ............................ -
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 الدرس الثاني : موجات الصوت
 طولية تنتج عن اهتزاز األجسام .  ميكانيكية  هي موجات

 * خصائص موجات الصوت 

 ات الطولية . من أنواع الموج (3

 ال تنتقل إال في الوسط المادي فقط .  (2

الطاقة المنقولة بواسطة موجات الصوت تنقلها تصادمات جزئيات الوسط الناقل لهذه الموجات ، فعلي سبيل المثال  (1

 مركبات الفضاء ال يصدر عنها أي صوت إلى الخارج إذا كانت خارج الغالف الجوي . 

 سرعة الصوت 

 في سرعة الصوت :  * العوامل المؤثرة

نوع الوسط الذي تنتقل خالله : حيث تنتقل موجات الصوت بسرعة أكبر في األوسلاط الصللبة والسلائلة أكثلر منهلا  (3

 في الحالة الغازية . 

 درجة الحرارة : حيث تزداد سرعة الصوت بزيادة درجة الحرارة. (2

 سؤال : أيهما أسرع : الصوت أسرع في الصيف أم في الشتاء ؟ 

 لصوتعلو ا

 * شدة الصوت : هي كمية الطاقة التي تحملها الموجة التي تعبر مساحة محددة خالل ثانية واحدة . 

 ( : تتناقص شدة الصوت كلما ابتعدنا عن مصدر الصوت .  3مالحظة ) 

مثال للتوضيح : الشخص القريب من مصدر الصوت يسمعه بشدة عالية ، بينما يكون الصلوت أقلل شلدة للدي شلخص آخلر 

 قف بعيداً عن مصدر الصوت.ي

 ( :ترتبط شدة موجات الصوت مع سعتها ، فالصوت الذي سعته كبيرة يكون عالي الشدة.  2مالحظة ) 

 ( dBيمكن التمييز بين شدة األصوات من خالل مستوى شدتها والذي يُقاس بوحدة الديسيبل) :وحدة قياس شدة الصوت

 التردد

  . تردد الموجة يُقاس بوحدة الهيرتز 

  . التردد ، هو : عدد االهتزازات التي يُنتجها الجسم في الثانية الواحدة 

  هيرتز . 3000تردد الموجات الصوتية الصادرة عن طائرة نفاثة لحظة اإلقالع يصل إلى حوالي 

  هيرتز. 20تردد الموجات الصوتية الصادرة عند بعض الطيور إلى حوالي 

 هيرتز .  20000هيرتز         و  20يتراوح ترددها بين  يستطيع اإلنسان عادة سماع األصوات التي 

 حدة الصوت

  . هي خاصية للصوت تعتمد على تردد موجاته الواصلة إلى األذن 

  . تستطيع من خاللها تحديد األصوات الرفيعة ) الحادة ( ، من األصوات الغليظة 

 . ) األصوات ذات الحدة المرتفعة تردداتها عالية ) مثل الصفارة 

   . األصوات ذات الحدة المنخفضة تردداتها منخفضة 

 ذن وحاسة السمعاأل
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األذن 

 الخارجية

 تقوم بتجميع الموجات الصوتية .  الوظيفة

 التركيب
 ـ صيوان األذن : شكله يساعد األذن على تجميع الصوت وتوجيهه إلى القناة السمعية .  3

 ذن . ـ القناة السمعية : تستقبل الصوت من صيوان األ  2

األذن 

 الوسطى

 تعمل كمضخم للصوت .  الوظيفة

 التركيب

 ـ طبلة األذن .  3

 ـ ثالثة عظميات صغيرة، وهي :  2

 المطرقة  ،،، السندان ،،، الركاب

عندما تعبر موجات الصوت القناة السمعية تؤثر في الطبلة فتجعلها تعتز ، فينتقل 

 تضخيم الصوتاالهتزاز إلى العظيمات الثالثة التي تقوم ب

األذن 

 الداخلية

 تقوم بتحويل الموجات الصوتية إلى نبضات عصبية الوظيفة

 التركيب
يهتز السائل في القوقعة فتتحرك الخاليا الشعرية داخلها فيتولد سيال عصبي ينتقل عبر 

 العصب السمعي ثم الدماغ فنسمع األصوات . 

 انعكاس الصوت ) الصدى (

 * التعريف : 

 لصوت بعد انعكاسه عن السطوح العاكسة .هو سماع ا

  لتجنب حدوث ظاهرة الصدى في القاعات الكبيرة والمسارح فإنها تُصمم بحيث تُبطن جدرانها من الداخل وأسلقفها

 بمواد لينة تعمل على امتصاص طاقة موجات الصوت بدالً من انعكاسها . 

 * فوائد ظاهرة الصدى : 

 فة اتجاه حركتها في الماء وأماكن فرائسها . تٌساعد الدالفين والحيتان في معر (3

يستخدمها األطباء انعكاس الموجات فوق السمعية ليرسموا بمساعده الحاسب اآللي صورة ألعضاء الجسم  (2

 الداخلية للمريض ، يُعتمد عليها في تشخيص حالته المرضية وتُستخدم كذلك لفحص األجنة . 

 تكرار الصدى

 صوت . * العريف : هو تكرار سماع ال

 *أهميته : التغلب على التناقص المستمر في شدة الموجات عند انتشارها في أماكن واسعة وابتعادها عن المصدر . 
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 واجب

 كمل العبارات التالية :ا

 وتعتمد على ........................ .......درجة الصوت هي ......................... - أ

 ات الصوتية موجات ................. تنتج عن ............... األجسام .الموج  - ب

 من العوامل التي تؤثر في سرعة الصوت .......................و.....................   - ج

 هرتزيستطيع اإلنسان أن يسمع الموجات الصوتية ذات التردد بين ................ و .....................   -د 

 وحدة قياس شدة الصوت هي .....................  -هـ 

 كلما زاد التردد زادت ...................... كما في الصفارة  -و 

 

 أذكر فائدتين لظاهرة الصدى؟

3) .......................................................................................... 

2........... )............................................................................... 
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 الدرس الثالث : الضوء
 * الموجات الكهرومغناطيسية هي الموجات التي يمكنها االنتقال عبر المادة أو الفراغ . 

 سرعة الضوء

 سرعة الضوء في المادة سرعة الضوء في الفراغ

 كم /ث . 100000سرعة الضوء = 

مليون كيلومتر  350مثال : ضوء الشمس يقطع مسافة 

 ليصل األرض خالل ثمان دقائق ونصف الدقيقة فقط.

انتقال الضوء في أي مادة يصطدم مع جزئيات المادة فتقل 

الضوء في الفراغ أكبر من  ةسرعته ونتيجة لذلك فإن سرع

 المواد الصلبة. 

 كم / ث .  397000مثال : سرعة الضوء في الزجاج تساوي 

 

 الطول الموجي للضوء وتردده

 * نظراً لصغر الطول الموجي للضوء فإنه يٌقاس بوحدة صغيرة جداً تٌسمى وحدة : النانومتر . 

 * النانومتر الواحد جزء من بليون من المتر . 

، ويكون تردد موجة جزء من بليون من المتر  500نانومتر أو  500مثال للتوضيح : الطول الموجي للضوء األخضر 

 تريليون هيرتز .  200الضوء األخضر التي لها هذا الطول الموجي 

 خصائص موجات الضوء  

 جميع الموجات الكهرومغناطيسية موجات مستعرضة .  (3

 تتكون الموجة الكهرومغناطيسية من جزأين ، هما : كهربائي ومغناطيسي . (2

 التردد . ) سبق تعريفه ( .  (1

 ق تعريفه ( .الطول الموجي . ) سب (3

 شدة الموجات الضوئية 

 .هي مقياس لمقدار الطاقة التي تحملها هذه الموجات الضوئية 

  شدته موجات الضوء تحدد مقدار سطوعه ، فعلي سبيل المثال الضوء الخافت شدته منخفضة ) علل ( ألن موجاته

 تحمل القليل من الطاقة .

 ن مصدر الضوء فإن طاقة الضوء تتشتت فتقل شدته . الطاقة المنبعثة من الضوء الخافت عندما تبتعد ع 

 الطيف الكهرومغناطيسي

 * التعريف : هو مدى كامل لكافة الترددات الكهرومغناطيسية وأطوالها الموجية . 

 التعريف نوع الموجه الخصائص
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 تنقل المعلومات إلى  المذياع والتلفاز - الراديو

 تستخدم في نقل المعلومات عبر خاليا  الهاتف الجوال  وتسخين الطعام - الميكروويف

 تحت الحمراء
 تستخدم في جهاز   التحكم  في التلفاز  -

 موجات  تحت حمراء تصدر جميع األجسام الساخنة -

 الضوء المرئي
 ت يتمكن اإلنسان من رويتها .موجا -

 الضوء  األبيض  كضوء الشمس يتركب من عدة ألوان مختلفة -

 فوق البنفسجية
 اقصر من موجات الضوء المرئي وتحمل طاقة اكبر من موجات الضوء المرئي -

 التعرض لها بكثرة  يسبب أمراض مثل  سرطان الجلد -

 وين فيتامين  ديحتاج جسم اإلنسان للتعرض للقليل منها لتك -

 األشعة السينية
 اقصر موجات الطيف الكهرومغناطيسي وأعالها تردد وأكبرها  طاقة -

 تستخدم في تصوير العظام المصابة )علل ؟( -

 الن لها طاقة تكفي الختراق أنسجة الجسم اللينة وال تخترق العظام

 اشعة جاما
 طاقتها اكبر من طاقة األشعة السينية -

 تعقيم الطعام وقتل البكتيريا )علل ؟(تستخدم  -

 الن لها طاقة كبيرة تقتل البكتيريا
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 العين ورؤية الضوء

 .لتتمكن من رؤية جسم ما البد أن يصدر أو ينعكس عنه ضوء ليدخل عينيك 

  وقد تعرفت في الفصل السابع على كيف تري العين 

 أشكال عدسة العين : 

 ـ عدسة منبسطة 2 ـ عدسة محدبة3

 اإلبصار عيوب

 طول النظر قصر النظر وجه المقارنة

 األجسام البعيدة األجسام القريبة األجسام التي  يراها

 األجسام القريبة األجسام البعيدة األجسام التي ال يراها

 قصيرة العين مستطيلة شكل كره العين

 الشبكية
صورة الجسم قبل الشبكية) يتجمع 

 الضوء قبل الشبكية(

رج الشبكية) يتجمع الضوء صورة الجسم خا

 خارج الشبكية(

 طريقة العالج
 ـ استخدام العدسات الالصقة أو النظارات الطبية . 3

 ـ جراحة الليزر . 2
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 واجب

 أكمل الجمل التالية :

 .......................أ.الموجات الكهرومغناطيسية هي .................................................

 ب. ينتشر الضوء في الفراغ بسرعة ..........................................

 ج. يقاس الطول الموجي للضوء بوحدة .........................

 د. موجات الضوء وجميع الموجات الكهرومغناطيسية موجات ........................

 

 تعقيم الطعام وقتل البكتيريا شعة جاما في علل تستخدم

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

 

 طول النظر قصر النظر وجه المقارنة

   األجسام التي  يراها

   األجسام التي ال يراها

   العين شكل كره

   الشبكية
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 / الفصل الثاني عشر (2ورقة عمل )

 أمام العبارة الخاطئة )×( ( أمام العبارات الصحيحة و ضع أشارة ) السؤال األول 
 

يزداد إنتاج صبغة الميالنين مع التعرض المستمر لألشعة فوق  

 البنفسجية

 الجهاز الذاتي ينظم األفعال الالإرادية 

ً ا   لعظم اإلسفنجي يجعل العظم أثقل وزنا

يقوم الجهاز العصبي بإرسال رسائل كيميائية عبر الدم تؤثر في أنسجة  

 الجسم

 

 بني القمة والقاع  زادت  سعة املوجة املسافةكلما زادت  

 يسمى حيودا  تغري اجتاه املوجة عندما تتغري سرعتها بسبب انتقاهلا من وسط إىل آخر 

 وت ال تنتقل إال عبر األوساط الماديةموجات الص 

 تنتقل موجات الصوت بسرعة اكبر في األوساط الصلبة والسائلة 

 تزداد سرعة الصوت  إذا قلت درجة الحرارة 

 تتناقص شدة الصوت كلما ابتعدنا عن مصدر الصوت 

 النانومرت = جزء من بليون جزء من املرت 
 

 حول اإلجابة الصحيحة :اختار بوضع دائرة  ( أ السؤال الثاني 

 
 ( كهرومغناطيسية -    مترددة -  مستعرضة  -  طولية) نوع موجات الصوت  -3

 م / ث (710 -  210 - 510 - 110) سرعة الصوت يف اهلواء عند درجة صفرْ  س -2

 ( سعة موجته – طوله الموجي -    تردده -    سطوعه)   حيدد شدة موجات الضوء مقدار -1

 

 . هرتز  ،  احسب سرعتها  7متر في وتر ، إذا كان ترددها     35وجة طوله تنتشر م ( ب

 

 أجب عما يلي السؤال الثالث 
 

 تقل شدة الضوء كلما ابتعدنا عن مصدره  علل ( أ

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

 فراغ بني األرضنرى القمر بالرغم من عدم وجود مادة يف العلل ب( 

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

 سرعة الضوء يف الفراغ اكرب من سرعته يف الزجاج  ج( 

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

 تـُبطن اجلدران الداخلية للقاعات الكبرية واملسارح مبواد  لينة  د( علل 

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

 هـ (اكتب البيانات على الرسم
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