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Gn4me 
 
     

 : مقدمة

 :  ينقسم العامل من حولنا إىل ●

 النبات ( .  –الحيوان  –: ) اإلنسان  كائنات حية( 1)   

 : ) الجمادات ( . أشياء غير حية( 2)   

 : اخلصائص العامة للكائنات احلية ●

 .قلالن –التكاثر  –اإلخراج  –اإلحساس  –الحركة  –التنفس  –النمو  –التغذية     

 جسم   متخصصة  داخلَ  أجهزة   بَها وصفاٍت مشتركٍة تقوم   بخصائصَ  تتميز  جميع َها ، الحية   مَن الكائنات   كثير   بنَا تحيط   ●

 .الحياة   فى واالستمرار   البقاء   علَى يساعده   مما الحى    الكائن     

*************************************************************************** 

                                                             
 .وتكامل من أجل استمرار حياة اإلنسان  يتكون جسم الكائن الحى من مجموعة من األجهزة تعمل معاً فى تناسق ●

 كل جهاز يقوم بوظيفة محددة . ●
 

        تغذية واهلضم ( .) ال وامتصاِصه الغذاِء بهضِم يقوُم اهلضمىُّ اجلهاُز 1

 . التنفِس مسئول عن عملية اجلهاُز التنفسىُّ 2

 .    اجلسِم خالَيا مجيِع على املهضوَم واألكسجنَي الغذاَء يوزُع الدورىُّ اجلهاُز 3

 .       واخراجها من اجلسم الضارِة املوادِّ اجلسَم من ختليص البوىلُّ اجلهاُز 4

     ) اإلحساس والسمع والشم (  وَنشمُّ ونتذوُق ونَرى وَنسمُع حنسُّ ُلَناجيَع العصبىُّ اجلهاُز 5

  )التكاثر وإنتاج أفراد جديدة من نفس النوع( . تشبُهَنا جديدًة أفراًدا ننتُج جيعُلَنا التناسلىُّ اجلهاُز 6

********************************************************************* ****** 

 اجلهاز اهلضمى فى اإلنسان                                                         
 

نَها بسيطةٍ  صورةٍ  إلى معقدةٍ  صورةٍ  من الغذاء   تحويل  : هو  اهلضم ●  .الجسم   يستفيد  م 

عقدةٍ  ورةٍ ـفى ص يكون   ول  ـوالف والمربَّى ن  ـز  والجبـكالخب تتناوله   الَّذى ذاء  ــالغ:  مثال ● ه   وأثناءَ  م   از  ـفى الجه مرور 

كَ  منه   يستفيدَ  لَكى صورٍة بسيطةٍ  إلى يتحول   الهضمى                 .جسم 
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 ( الغدد اللعابية .1)

 ( الكبد . 2)

 ( البنكرياس . 3)

 ( الفم .1)

 ( البلعوم .2)

 ( المرئ .3)

 المعدة .( 4)

 ( األمعاء الدقيقة.5)

 ( األمعاء الغليظة .6)

 ( المستقيم .7)

 اإلست ( . ( فتحة الشرج )8)

 القناة اهلضميةملحقات  القناة اهلضمية

 تركيب اجلهاز اهلضمى

 البلعوم

 املرئ

 جتويف الفم

 الغدد اللعابية 

 املعدة

 األمعاء الدقيقة

 املستقيم

 الكبد

 البنكرياس

 األمعاء الغليظة

 فتحة الشرج ) اإلست (

 تركيب جسم الكائن احلى
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 . أمتار 10إلى  9أنبوبة طويلة يصل طولها من  ●

 تبدأ بفتحة الفم وتنتهى بفتحة الشرج ) فتحة اإلست ( . ●

  والبنكرياس   والكبد   اللعابية   الغ دد   هى الغ دد   من أنواعٍ  ثالثة   بها تصل  ي ●

 .الهضمية القناة بملحقات الغدد هذه وتعرف   

******************************************** 

 

 
 

 .اللعابيُة الغدُد وتفتُح فيه واللساُن األسناُن به يوجُد جتويٌف

 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 األسنان

  : اللبنيُة ُناألسنا( 1)

نةً  20 عددَها ويكون   الطفولة   مرحلة   فى تتكون   ضعيفة   أْسنان   هى  فك ٍ  كل    فى أْسنَانٍ 10 ( س 

ع 4 إلى مقسَّمة وس 4 –  نَاب 2  – قَواط   يصتلَ  أن قبتلَ  قويتةٍ  بأستنانٍ  استتبدال ها ويتتم    )ضر 

ن عشرةَ  الثانيةَ  سن    إلى الطفل   ه   م   .عمر 

  : دائمةال األسناُن( 2)

نةً  32 البالغ   الشخص   األسنان  فى عدد    إلى : مقسمةً  سنةً  16 فك ٍ  كل    يوجد  فى ، س 

ع 4 ●   لتقطيع الطعام .:  قَواط 

 . صغيرةٍ  أجزاءٍ  الطعام  إلى تمزيق  : ل نَاب 2 ● 

 . بَلعه  ( يسهلَ  لطحن الطعام ) حتَّى:  خلفية ( 6 –أمامية  4)  ض روس 10 ● 

 
 

2 

 

 

 اناللس

ه   الفَم   تجويف   داخلَ  الطعام   يعمل  علَى تقليب   –  باللعاب  . وخلط 

 بلع الطعام  . فى يساعد   –

 الطعاَم .  نتذوق  به –

 .(  مفهومةٍ   كلماتٍ  إلى الحنجرة   من الناتجَ  الصوتَ  يحول  )  الكالم   ع ْضو   –
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 الغدد اللعابية

  . تحت األذنين ( –تحت الفك السفلى  –) تحت اللسان  أزواجٍ  ثالثة   عدد َها –

مةٍ  موادَّ  علَى يحتو ى اللعَاَب الذى يسمَّى سائالً  تفرز   –  ، تعمل  علَى األنزيمات تسمَّى هاض 

   .س كرية  إلى َموادَّ  وتحويلَها النشوية   المواد    هضم     

 .ويسب  ب  تورمَها األذن   لَ توجد  أسف الَّتى اللعابيةَ  يصيب  الغدةَ  فيروسى   مرض   هو : النكاُف –

*************************************************  ************************** 

 
 .الهوائية   والقصبة  المرئ  إلَى يؤد  ى مشترك   تجويف   ●

                                      يسمح بمرور الطعام من الفم إلى المرئ . ●

 

 
 

 .المعدة   إلى ليصلَ  بلعه   الطعام  بعدَ  خاللَها يمر   ضلية  ع أنبوبة   ●

 يسمح بمرور الطعام من البلعوم إلى المعدة .    ●

                                      سم تقريباً . 25طوله  ●

                                   
    

 
 

 سائلةٍ  شبه   مادَّةٍ  إلى ساعاٍت يتحول   عدَّة   وبعدَ  لهاضمة  ا بعصاراته   الطعام   خلط   علَى يعمل   عضلى   كيس   ●

قيقة   األمعاء   إلى ذلكَ  بعدَ  الغذاء   ينتقل   ثمَّ  المعديَّة   العصارة   البروتينيَّة  بواسطة   للمواد    كاملٍ  غير   هضم   بها يحدث   ●  .الدَّ

 ( الفـــم 1)

 أواًل : القناة الهضمية

 ( البلعــوم 2)

 ( املـــرئ 3)

 ( املعــدة 4)

 قواطع

ضروس 

 أمامية

 

 
ضروس 

 خلفية

 

 

 نابني

 املرئ

 املعدة

رياسالبنك  

 الكبد

 االثنا عشر

 حوصلة 

 صفراوية
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 . أمتارٍ  سبعة   حوالىْ  طول ها يبلغ   ●

 .  البطن   تجويف   داخلَ  تلتف   ●

 :  فيه   تصب   َعَشرَ  االثْنا بجزٍء يسمَّى تبدأ ●

 . ) البنكرياس   منَ  تفرز   ( العصارُة البنكرياسيَُّة (2)  .               )الكبد   منَ  تفرز   ( الصَّفراويَُّة العصارُة (1)  

 : الجزء   وهذا اللفائفى تسمَّى األمعاء  الدقيقة   فى منطقة   َعَشرَ  االثنا يل ى ●

 .المختلفة   الغذاء   ألنواع   الكامل   به  الهضم   يتم   (2)  .                             المعويَّة   العصارة   فيه   تصب   (1)  

 

 
 

 :  اخلالصة

 َعَشَر واللفائفى . ( ترتكب األمعاء الدقيقة من االْثنا1)

 لغذاء املهضوم .استكمال هضم الطعام وامتصاص ا( تعمل األمعاء الدقيقة على 2)

 اجلسِم . أجزاِء مجيِع على يوزعُه : هو عملية انتقال الغذاء املهضوم من األمعاء الدقيقة إىل الدم الذى االمتصاص( 3)

*************************************************************************** 

 
 

 . المستقيم   نهاية   فى تقع   الَّتى فتحة  الشَّرج  ب وتنته ى الدَّقيقة   األمعاء   نهاية   منْ  تبدأ   ●

  الجسم   خارجَ  طرد  الفضالت   يتم   ثمَّ  ، الطَّعام   فضالت   منْ  الماء   خالل َها امتصاص   منْ  يتم   ●

 . الشَّرج   فتحة   طريق   عنْ    

 تخزين الطعام غير المهضوم لفترة لحين التخلص منه .بها  يتم   ●

*************************************************************************** 

 
 

 

1 

 

 الغدد اللعابية
 . تفرز اللعاب فى الفم ●
 س كرية . إلى َموادَّ  النشوية   : يحول المواد    اللعاب ●

 

2 

 

 

 الكبد
فراويَّة  فى االثنى عشر باألمعاء الدقيقة يفرز العصارة   ●  . الصَّ

 . د هنى   إلى م ستحلبٍ  تحول ها حيث   الد هون   هضم   فى : تساعد   يَّة  الصَّفراو العصارة   ●
 

3 

  

 البنكرياس
     يفرز العصارة  البنكرياسيَّة فى االثنى عشر باألمعاء الدقيقة . ●
 الطعام . هضم   فى :  تساعد   العصارة  البنكرياسيَّة ●

*************************************************************************** 

  
 

 .بالطاقة   تمد  الجسمَ :  الكربوهيدراُت والدُّهوُن( 1)

 .الجروح   اْلت ئام   وتعمل  على الجسم   على نمو    تساعد   : الربوتيناُت( 2)

 . باألمراض   اإلصابة   اإلنساَن منَ  تق ى : الفيتاميناُت( 3)

*************************************************************************** 
 

     

 : اآلِتى اتباُع اهلضمىِّ جيُب جهاِزَك صحِة على حتافَظ لكْى

 .جي  ًدا الطَّعام   مضغ   (1)

ياتٍ  المحتوية  على األَطعمة   تناول   فى اإلفراط   عدم   (2)  .السَّريعة   الوجبات   الد هنيَّة  مثل   المواد    منَ  كبيرةٍ  َكم  

ْكسبات   على المحتو ى الطَّعام   تناول   عنْ  تعاد  االب (3) ائحة   واللَّون   الطَّعم   م   .والرَّ

 األمعتاء   بجتدار   بتالخمالت موجتودة تستمى صتغيرة حلمتات ختالل   منْ  المهضوم   الغذاء   امتصاص   يتم  :  االمتصاص

 . الجسم   أجزاء   ع  جمي على يوزعه   الدَّم  الذى إلى ليصلَ  الدقيقة  

 

 

 ( األمعاء الدقيقة 5)

 ( األمعاء الغليظة 6)

 القناة الهضميةملحقات :  ثانيًا

 الهضم   عملية   تحتاج  :  وتعلَّْم اقرْأ

يساعد   ألنه الماء   من كميٍة كبيرةٍ  إلى

 إلى الغذائية  المعقدة   المواد    تفكك   على

  .الجسم   منها بسيطٍة يستفيد   موادَّ 

 

 اهلضمىِّ اجلهِاز صحَّة عَلى احملافظُة

 

 أهمية الغذاء
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ية   باألمراض   تصابَ  ال حتَّى الجائلينَ  الباعة   منَ  الطَّعام   شراء   عنْ  االمتناع   (4)  .المعد 

ياضة   ممارسة   (5)   .بانتظامٍ  الر  

 .عشر اإلثنى و المعدة حةقر الهضم و عسر يسبب ألنه التدخين عن االبتعاد( 6)

  ************************************************************************** 

 اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــابة علل ملا يأتى م         

تعمل األجهزة معاً فى تناسق وتكامل فى جسم الكائن  1

 الحى ؟   

 الستمرار الحياة .  

   ليسهل امتصاصه واالستفادة منه .  لغذاء من صورة معقدة إلى صورة بسيطة ؟يتحول ا 2

يتتتم استتتبدال األستتنان اللبنيتتة الضتتعيفة فتتى مرحلتتة  3

   الطفولة ؟

 لنمو أسنان دائمة قوية .  

 لقطع وتمزيق وطحن الطعام حتى يسهل بلعه وهضمه .   تتميز األسنان إلى قواطع وأنياب وضروس ؟ 4

 ألنها تحول الغذاء المعقد إلى بسيط . اإلنزيمات مواد هاضمة للغذاء ؟تعتبر  5

  كلمتتاتٍ  إلتى الحنجترة   متن النتاتجَ  الصتوتَ  يحتول  ألنته  يعتبر اللسان عضو الكالم ؟ 6

 .   مفهومةٍ 

متوادَّ  إلتى الغذائيتة  المعقتدة   المواد    تفكك   يساعد  على ألنه       ؟                                                الماء   من كميٍة كبيرةٍ  إلى الهضم   عملية   تحتاج   7

 .الجسم   منها بسيطٍة يستفيد  

 ألنها تفتت الدهون إلى مستحلب دهنى يسهل هضمه . العصارة الصفراوية تساعد فى هضم الدهون ؟ 8

ية   باألمراض   تصابَ  ال حتَّى ؟ الجائلينَ  الباعة   منَ  الطَّعام   شراء   عنْ  االمتناع   9  .المعد 

الخبز في الفم باستمرار المضغ إلى الطعم  يتغير طعم 10

 ؟      الحلو

 . تحول إلى سكر فنشعر بالطعم الحلويألن النشا 

 .تحتاج إلى عصارة الكبد وهذا يضر الكبد ألن الدهون ؟      يمنع من تناول الدهون مريض الكبد 11

 .ونتذوق به الطعام  الطعام باللعاب في الفم ألنه يخلط  ؟  كالم فقط اللسان ليس عضو 12

 .الجهاز الهضمي للحفاظ علىو بَلعه   يسهلَ  حتَّى جيًدا يجب مضغ الطعام 13

 .عشر اإلثنى و المعدة قرحة الهضم و عسر يسبب ألنه  التدخين عن االبتعاديجب  14

*************************************************************************** 

   
 

  

  
 

 

   تنقسم األمعاء الدقيقة إلى ..................... و ..................... –1

   تهضم البروتينات فى ..................... و .....................   –2

   ... و ..............................................  من وظائف األمعاء الغليظة ............................................. –3

  عدد األسنان في الشخص البالغ ........................ سنة في كل فك .  –4

       و ..................... و .....................  الغدد الملحقة بالقناة الهضمية هى الغدد اللعابية  –5

     نات في ................... ويبدأ هضم النشويات في .........................يبدأ هضم البروتي –6

    عدد الغدد اللعابية ................ أزواج وتفرز سائالً يسمى ........................ –7

    أطول جزء في الجهاز الهضمى هو ........................ –8

   أفراد جديدة هو ................................. الجهاز المسئول عن إنتاج –9

    من أمثلة العصارات الهاضمة في جسم اإلنسان العصارة ................... والعصارة ...................... –10

   ...الجهاز الذى يختص بتحويل المواد الغذائية المعقدة إلى بسيطة هو الجهاز ........................ –11

    تساعد .......................... على نمو الجسم وتعمل على .......................... الجروح .  –12

  يتم امتصاص الطعام المهضوم من خالل ..................... الموجودة بجدار األمعاء الدقيقة .  –13

      تنتهى بفتحة ......................  تبدأ القناة الهضمية بفتحة ...................... و –14

   يتم هضم الطعام جزئياً فى ...................... ويتم هضم الطعام كلياً فى ......................  –15

    العصارة الصفراوية تعمل على هضم ...................... وتحولها إلى مستحلب دهنى . –16

 من جزأين رئيسيين هما ............................... و ..................................يتكون الجهاز الهضمى  –17

 يحول اللعاب داخل الفم المواد ......................  إلى مواد ...................... –18

  أكمل ما يأتى
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 .....يحمل الدم الغذاء المهضوم من ......................  إلى ................. –19

 يتصل البلعوم بالمعدة عن طريق أنبوبة عضلية تسمى .......................... –20

 يسمح البلعوم بمرور البلعة الغذائية من ......................  إلى ...................... –21

 .يتصل بالمعدة من أعلى ...................... ومن أسفل ...................... –22

 يصب البنكرياس عصارته فى ..................... –23

 يصل طول القناة الهضمية إلى ................. أمتار .  –24

 يحتوى تجويف الفم على ...................... و ..................... و .....................  –25

 ................ وتنتهى بـ .....................تبدأ األمعاء الغليظة من نهاية ............... –26

 ينقسم الغذاء إلى ثالثة مجموعات هى ................... و .................... و ........................ –27

نهَ ...................  صورةٍ  إلى...................  صورةٍ  من الغذاء   تحويل  هو  الهضم –28    .الجسم   ايستفيد  م 

 . أمتار .........إلى  .........أنبوبة طويلة يصل طولها من القناة الهضمية  –29
 

 ـ .........................................  ب الغ دد   من أنواعٍ  يتصل بالقناة الهضمية ............... –30

      ........................ مرحلة   فى تتكون   ضعيفة   أْسنان  هى األسنان اللبنية  –31
 

ن ....................... سن    إلى الطفل   يصلَ  أن قبلَ  قويةٍ  بأسنانٍ األسنان اللبنية  استبدال   يتم   –32 ه   م   .عمر 

 نستطيع باللسان .................... و ..................... الطعام . –33

  ..................... إلى.............. ....... من الناتجَ  الصوتَ اللسان  يحول   –34

 

 

   .س كرية  إلى َموادَّ  وتحويلَها النشوية   المواد    هضم   تعمل  علَىيحتوى اللعاب على ..................  –35

 

 

 

 .ويسب  ب  تورمَها األذن   توجد  أسفلَ  الَّتى ...................يصيب   فيروسى   مرض   هوالنكاف  –36
 

 

 

 

ة   بعدَ  –37  ....................... مادَّةٍ  إلى يتحول   من وصل الطعام إلى المعدة ساعاتٍ  عدَّ

 ............................ داخلَ األمعاء الدقيقة  تلتف   –38

 .................... نهاية   فى فتحة  الشَّرج   تقع   –39

 ................. وظيفة الجهاز الهضمى ................... و . –40

 ....... ..........صفات الكائنات الحية تساعد على بقاء واستمرار ...... –41

 ....... ................. وعدد األسنان الدائمة .............عدد األسنان اللبنية .... –42

*************************************************************************** 

 
 

  هضم كامل للمواد البروتينية .  ةيحدث بالمعد –1

  الغدد اللعابية تفرز سائالً يحتوى على مواد هاضمة للدهون .  –2

   يتجمع الغذاء غير المهضوم فى األمعاء الغليظة .  –3

  اللعاب يهضم المواد البروتينية . –4

     الصفراء تساعد في هضم الدهون .  –5

     ويل الغذاء من صورة معقدة إلى صورة بسيطة . الهضم عملية تح –6

    يحول النشا إلى سكر . ولفم االلعاب يفرز في  –7

    الكبد من ملحقات الجهاز الهضمى .  –8

    تقوم القواطع واألنياب بطحن الطعام فى الفم .  –9

    سنة .  23عدد أسنان الشخص البالغ  –10

   هضم الدهون . تقوم العصارة البنكرياسية ب –11

    يمكن لإلنسان أن يعيش بدون جهاز هضمى .  –12

  تصب العصارة الصفراوية في اللفائفى .  –13

      تعمل البروتينات على إمداد الجسم بالطاقة .  –14

   ممارسة الرياضة بانتظام من وسائل الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى .  –15

     .  الماء ضرورى فى عملية الهضم –16

 .الدهونَ  تهضم   المعديَّة   العصارة   –17

 .البروتينات   يهضم   اللعاب   –18

  ( أمام ما يلى :×( أو عالمة )ضع عالمة )
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 تعمل اجهزة الجسم على القيام بالوظائف الحيوية واستمرار الحياة . –19

 لحية فى صفات وخصائص مشتركة مثل التغذية والتنفس . اتشترك الكائنات  –20

 ة . توجد الغدد اللعابية فى األمعاء الدقيق –21

 تعمل الغدد اللعابية على تحويل المواد السكرية إلى مواد نشوية .  –22

 يتم هضم المواد البروتينية جزئياً في المعدة .  –23

 ينتقل الغذاء من األمعاء الدقيقة إلى المعدة .  –24

 تحمى الفيتامينات الجسم من األمراض .  –25

 تصب العصارة المعوية فى اللفائفى .  –26

 .بسيطةٍ  فى صورةٍ  يكون   والفول   والمربَّى كالخبز  والجبن   تتناوله   الَّذى الغذاء   –27

ياتٍ  المحتوية  على األَطعمة   تناول   فى اإلفراط   يفضل –28  .الد هنيَّة   المواد    منَ  كبيرةٍ  َكم  

ْكسبات   على المحتو ى الطَّعام   تناول   عنْ  االبتعاد  يجب  –29 ائحة   واللَّون   الطَّعم   م   .والرَّ

 .الجائلينَ  الباعة   منَ  الطَّعام   شراء   من األفضل –30

 من العادات الصحية مضغ الطعام جيداً . –31

**************************************************************************        

  
 

  

  .  المعدةيحدث امتصاص الغذاء فى  –1

  ل للمواد البروتينية . هضم كام بالمعدةيحدث  –2

   أمتار .  ثمانيةاألمعاء الدقيقة يبلغ طولها  –3

   .  سنة 20عدد األسنان اللبنية في كل فك  –4

     .  الصفراءتتحول النشويات إلى السكريات بواسطة  –5

 وتنتهى بفتحة اإلست. الشرجبفتحة القناة الهضمية تبدأ  –6

 . نان  األس تفتح  فيه تجويف  الفم هو  –7

مةٍ  موادَّ  اللَعاَب علَى يحتو ى –8   . الهرمونات تسمَّى هاض 

    .  اللفائفىبتبدأ األمعاء الدقيقة  –9

 . فى األمعاء الغليظة المهضومتخزين الطعام  يتم   –10

   . اللعابمن مكونات القناة الهضمية  –11

    . مكونات القناة الهضميةالكبد من  –12

 ينقل ويوزع الغذاء المهضوم واألكسچين على جميع خاليا الجسم .الهضمى الجهاز  –13

 . ( سنة20)عدد األسنان اللبنية فى كل فك  –14

 .  ( ضروس8) عدد الضروس الخلفية بالفكين –15

 مواد هاضمة تعمل على هضم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون . األمالح  –16

 دقيقة .يصل بين المرىء واألمعاء الالبلعوم  –17

 .  اللفائفى تصب العصارة الصفراوية والبنكرياسية فى –18

 . األمعاء الغليظة يتم امتصاص الغذاء المهضوم من خالل جدار –19

*************************************************************************** 

 
 

 (  الغليظة   األمعاء   – الدقيقة   األمعاء   – المعدة   – المرىء  )                      فى المهضوم   الغذاء   امتصاص   يتم   –1

ديَّة   العصارة  )                             بواسطة   النشويَّات   هضم   يبدأ   –2 فراء   – الل عاب   – المعَويَّة   العصارة   – المع   (  الصَّ

 (  عَشرَ  االثنا – الغليظة   األمعاء   – الدقيقة   األمعاء   – المعدة  )                         ف ى المهضوم   غير   الغذاء   يتجمع   –3

 (  العصبى    – البولى    – التناسلى    –  الهضمى   )                        الجهاز   مكونات   ضمنَ  المعدة   تقع   –4

    النقل (  –اإلخراج  –اإلحساس  –) الهضم                               وظيفة الجهاز العصبى هى  –5

     (  العصبى    – البولى    – التناسلى    –  الهضمى   المسئول عن إنتاج أفراد جديدة هو الجهاز  )  الجهاز   –6

    اإلثنا عشر (  –البنكرياس  –الغدد اللعابية  –) الكبد                     تفرز العصارة الصفراوية بواسطة  –7

 ( اللعابية   الغدد   –الضروس  –األنياب  –) القواطع    وتفتح  فيه واللسان   األسنان   به يوجد   تجويف  الفم  –8

  الفم (   –اإلثنا عشر  – ىاللفائف –) المرئ                         فى الجهاز الهضمى المعدة تلى  –9

  صحح ما حتته خط

  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني
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 األمعاء الغليظة (  –األمعاء الدقيقة  – ) المعدة                                  يتم عملية الهضم الكلى في  –10

  اللسان (  –األمعاء الغليظة  –المرئ  –يسمح ............. بمرور الطعام من البلعوم إلى المعدة ) الفم  –11

     المرئ (  –األمعاء الدقيقة  –الفم  –) المعدة                                        يبدأ هضم البروتين في  –12

 المستقيم (  –المعدة  –اإلثنا عشر  –) البلعوم                      يسمى أول جزء من األمعاء الدقيقة بـ  –13

       اإلخراج (  –الهضم  –) اإلحساس                                       وظيفة الجهاز الهضمى  –14

      الرئتان (  –المعدة  –) المرئ           كل ما يلى من مكونات الجهاز الهضمى ما عدا  –15

 سنة (  16 –سنة  32 –سنة  26)                                      يوجد فى كل فك لإلنسان  –16

     (  العصبى    – البولى    –الدورى  –  الهضمى   )          الجهاز المسئول عن توزيع الغذاء واألكسجين   –17

 الفيتامينات (  –البروتينات  –) الكربوهيدراتية                    ة التى تمد الجسم بالطاقة  المواد الغذائي –18

 الفيتامينات ( –البروتينات  –) الكربوهيدراتية            المواد الغذائية التى تحمى الجسم من األمراض –19

  المعدة (   –اإلثنا عشر  – ىاللفائف –) الحنجرة                                   يمتص الغذاء المهضوم في  –20

 البنكرياس (  –الكبد  –المرئ  –) الغدد اللعابية          كل مما يأتى من ملحقات القناة الهضمية ما عدا  –21

  ( نواع الغذاء أجميع  –البروتينات  –النشا  –) الدهون         تساعد العصارة الصفراوية على تكسير جزيئات  –22

    البنكرياس (  –الغدد اللعابية  –الكبد  –) المرئ                                    من مكونات القناة الهضمية –23

 المعوية ( –البنكرياسية  –من العصارات التى تساعد فى هضم الطعام فى اإلثنا عشر العصارة ) الصفراوية  –24

  ( البلعوم –اللسان  –األسنان  –) المرئ     ويف الفم وخلطه باللعاب عضو يعمل على تقليب الطعام داخل تج –25

 الفم إلى المرئ (  –المرئ إلى المعدة  –المعدة إلى المرئ  –يسمح البلعوم بمرور الطعام من ) المرئ إلى الفم   –26

*************************************************************************** 
 
 

  جزء من األمعاء الدقيقة يمتص فيه الغذاء المهضوم . –1

  عصارة تساعد في هضم الدهون وتحولها إلى مستحلب دهنى .  –2

 العضو الذى يخلط الطعام مع اللعاب .  –3

    العضو الذى يفرز العصارة الصفراوية .  –4

      مواد غذائية يبدأ هضمها فى الفم .  –5

      ع وضروس .تتكون من أنياب وقواط –6

 .النشوية   المواد    هضم   على ويعمل   الفم   فى يفرز   سائل   –7

     .الدهون   هضم   فى وتؤثر   الكبد   من تفرز   عصارة   –8

نَها بسيطةٍ  صورةٍ  إلى معقدةٍ  صورةٍ  من الغذاء   تحويل   –9  .الجسم   يستفيد  م 

ه.        الغذاء   بهضم   يقوم  الجهاز الذى  –10  وامتصاص 

 بالتنفس  .  مسئول عن عمليةالجهاز ال –11

 الجسم  .    خاليَا جميع   على المهضوَم واألكسجينَ  الغذاءَ  يوزع  الجهاز الذى  –12

 الضارة  واخراجها من الجسم .       المواد    الجسَم من تخليصالجهاز الذى يعمل على  –13

      .اإلحساس والسمع والشم  الجهاز المسئول عن –14

نَا . جديدةً  أفراًدا ننتج   يجعل نَاالجهاز الذى  –15  تشبه 

   . تبدأ بفتحة الفم وتنتهى بفتحة الشرج أمتار 10إلى  9أنبوبة طويلة يصل طولها من  –16

 تتصل بالقناة الهضمية . الغ دد   من أنواعٍ  ثالثة   –17

 .اللعابية   الغدد   وتفتح  فيه واللسان   األسنان   به يوجد   تجويف   –18

نةً  20 عددَها ويكون   الطفولة   مرحلة   فى تتكون   ضعيفة   أْسنان   –19  س 

ن عشرةَ  الثانيةَ  سن    إلى الطفل   يصلَ  أن قبلَ  قويةٍ  بأسنانٍ  استبدال ها أْسنان   –20 ه   م   .عمر 

ه   الفَم   تجويف   داخلَ  الطعام   يعمل  علَى تقليب  عضو  –21  باللعاب  . وخلط 

 ع الطعام  .بل فى  يساعد  عضو  –22

 الطعاَم . نتذوق  بهعضو  –23

 .  مفهومةٍ   كلماتٍ  إلى الحنجرة   من الناتجَ  الصوتَ  يحول  عضو  –24

مةٍ  موادَّ  علَى يحتو ى اللعَاَب الذى يسمَّى سائالً  تفرز  من الغدد  أزواجٍ  ثالثة   –25  . األنزيمات تسمَّى هاض 

مةٍ  موادَّ  –26    .س كرية  إلى َموادَّ  وتحويلَها شوية  الن المواد    هضم  تعمل على  هاض 

  أكتب املصطلح العلمى
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 .ويسب  ب  تورمَها األذن   توجد  أسفلَ  الَّتى اللعابيةَ  يصيب  الغدةَ  فيروسى   مرض   –27

 .الهوائية   المرىء  والقصبة   إلَى يؤد  ى مشترك   تجويف   –28

                                           يسمح بمرور الطعام من الفم إلى المرئ . –29
 

 .المعدة   إلى ليصلَ  بلعه   الطعام  بعدَ  خاللَها يمر   عضلية   أنبوبة   –30

 يسمح بمرور الطعام من البلعوم إلى المعدة .                                      –31

 . سائلةٍ  شبه   مادَّةٍ  إلى ساعاٍت يتحول   عدَّة   وبعدَ  الهاضمة   بعصاراته   الطعام   خلط   علَى يعمل   عضلى   كيس   –32

 . المعديَّة   العصارة   البروتينيَّة  بواسطة   للمواد    كاملٍ  غير   هضم   بها يحدث   –33

 .  البطن   تجويف   داخلَ  تلتف   –34

 الجسم  . أجزاء   جميع   على يوزعه   عملية انتقال الغذاء المهضوم من األمعاء الدقيقة إلى الدم الذى –35

 . المستقيم   نهاية   فى تقع   الَّتى بفتحة  الشَّرج   وتنته ى الدَّقيقة   األمعاء   نهاية   منْ  تبدأ   –36

 . الشَّرج   فتحة   طريق   عنْ  الجسم   خارجَ  طرد  الفضالت   يتم   ثمَّ  ، الطَّعام   فضالت   منْ  الماء   خالل َها امتصاص   منْ  يتم   –37

 التخلص منه .تخزين الطعام غير المهضوم لفترة لحين بها  يتم   –38

 . تفرز اللعاب فى الفم –39

     يفرز العصارة  البنكرياسيَّة.العضو  –40

 حلمات صغيرة موجودة بجدار األمعاء الدقيقة . –41

 أنبوبة عضلية تبدأ باالثنا عشر ثم اللفائفى . –42

*************************************************************************** 

 
 

    تعمل األجهزة معًا فى تناسق وتكامل فى جسم الكائن الحى .  –1

 البلعوم تجويف مشترك . –2

          يتحول الغذاء من صورة معقدة إلى صورة بسيطة .  –3

 يعتبر اللسان عضو الكالم .  –4

       يتم استبدال األسنان اللبنية الضعيفة فى مرحلة الطفولة . –5

 مواد هاضمة للغذاء .  تعتبر اإلنزيمات –6

           تتميز األسنان إلى قواطع وأنياب وضروس . –7

 أهمية األجهزة المختلفة فى جسم اإلنسان . –8

               العصارة الصفراوية تساعد فى هضم الدهون . –9

       . جيًدا يجب مضغ الطعام –10

             تحتاج عملية الهضم إلى كمية كبيرة من الماء .  –11

   . الجائلينَ  الباعة   منَ  الطَّعام   شراء   عنْ  االمتناع   –12

  أهمية الكربوهيدرات والدهون والبروتينات والڤيتامينات . –13

   عند مضغ قطعة من الخبز نشعر بطعم حلو .   –14

*************************************************************************** 
 
 

 

                                       عدم وجود اللسان فى الفم . –1

    ملء المعدة تماماً بالطعام .  –2

                      توقف الكبد عن إفراز العصارة الصفراوية . –3

  توقف الغدد اللعابية عن اإلفراز .  –4

                                         كانت األسنان من نوع واحد . –5

 إفراز الصفراء على الدهون .  –6

                            وصول الفيروس إلى الغدتين النكفيتين . –7

 إفراز اللعاب على النشويات .  –8

                              هضم الغذاء تماًما فى األمعاء الدقيقة . –9

 عدم شرب الماء مع الغذاء .  –10

   ناول الكربوهيدرات والدهون والبروتينات والڤيتامينات . ت –11

  علل ملا يأتى

  ماذا حيدث فى احلاالت اآلتية
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 .اإلنسان   من الدقيقة   األمعاء   استئصال   –12

 .الباعة الجائلين تناول طعام من –13

 عدم تواجد األسنان في فم اإلنسان . –13

************************************************************************* 

 
  

                        .  فمال –1

 .                      البلعوم –2

                     . المرئ –3

                       . المعدة –4

          .األمعاء الدقيقة –5

 .          األمعاء الغليظة –6

 الكبد .                          –7

 البنكرياس –8

 .        الهضمى   الجهاز   –9

 .        الجهاز  التنفسى   –10

 .       الدورى   الجهاز   –11

 .البولى   الجهاز   –12

 .      العصبى   الجهاز   –13

 .     التناسلى   الجهاز   –14  

 العصارة الصفراوية.    –15

 اللعاب . –16

 .       العصارة المعدية –17

 العصارة المعوية.          –18

 لعصارة البنكرياسية.  ا –19

 الخمالت.   –20

 تناسق و تكامل أجهزة الجسم . –21

 الفيتامينات . –22

 البروتينات . –23

 الدهون . –24

 الكربوهيدرات . –25

 صفات الكائنات الحية . –26

*************************************************************************** 

 
 

                             الهضم .  –1

 االمتصاص .                                        –2

       اإلنزيمات . –3

                 البلعوم . –4

                                    المرئ . –5

  المعدة . –6

*************************************************************************** 

 
 

    األسنان اللبنية ، واألسنان الدائمة . –1

 اللعاب ، والصفراء . –2

              االثنا عشر ، واللفائفى . –3

 قارن بني كل من
 

 ما الدور الذى يقوم به كل من

 من ما املقصود بكل 
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 الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات من حيث األهمية فى الغذاء.  –4

 أهمية أنواع الغذاء . –5

************************************************************************** 

      
 

 )ب( )أ(

 الفم –

 اللعاب –

  المعدة –

 الكبد –

 اللفائفى –

 

 يتم فيه امتصاص الغذاء المهضوم . –

   يتم فيها هضم المواد البروتينية جزئياً . –

  يبدأ فيه هضم المواد النشوية . –

 يفرز في تجويف الفم . –

 يصل بين البلعوم والمعدة . –

 فرز العصارة الصفراوية . ي –

*************************************************************************** 

 
 

ها الَّتى النَّصائ ح   ما –1 م  ؟ الجهاز   على للمحافظة   لزمالئ ك تقد    الهضمى  

 اذكر خمس صفات مشتركة للكائنات الحية . –2

 :  من الشكلني املقابلني  –3

ح  )أ(  الرسم   ●             ....................  يسمَّى الهْضمى    الجهاز   منَ  جزًءا يوض  

ح  )ب(  الرسم   ●          ..................  يسمَّى الهْضمى    الجهاز   منَ  جزًءا يوض  

 : التالية لألعضاءأعد الرتتيب السليم  –4

 األمعاء الغليظة . –المرىء  –فائفى الل –الفم  –االثنا عشر  –البلعوم  –المعدة      

 : ضع البيانات على الرسم الذى أمامك ثم أجب عما يأتى –5

 .الن  شويات   هضم   بَها يتم   التى األعضاءَ  اذكر   ●      

 ؟ 7 رقم العضو   فائدة   ما ●      

فراءَ  يفرز   الَّذ ى العْضو   اسم   ما ●       ه   وما الصَّ ؟ رقم  سم   بالرَّ

 : أكمل انظر إىل الرسم الذى امامك ثم  ●      

   .........................  فى البروتينات   هضم   يبدأ   –         

     .........................  فى النشويات   هضم   يبدأ   –         

 ......................... فى الدهون   هضم   يبدأ   –         

 : التاىل ثم أذكر اجلهاز الذى ينتمى إليهضع البيانات على الرسم  –6

 

 

 

 

      

  
 : من الرسم الذى أمامك أجب عن األسئلة التالية –7

 اللعاب ؟ إفراز   يتم   جزءٍ  أى    فى ●      

؟ بهضم  ( 3) رقم العضو   عالقَة   ما ●        الدهون 

 .اسَمه واذكرْ  المهضوم   الغذاء   بامتصاص   يقوم   الذ ى العضو   رقمَ  حددْ  ●      

 تخزين الفضالت يتم فى رقم ......................... ●      

 عصارة بنكرياسية ( . –عصارة صفراوية  –مرئ  –لفائفى  –) اثنا عشر  : احذف الكلمة الشاذة –9

 تتبع رحلة الطعام في الجهاز الهضمى وحدد األعضاء التي يتم فيها الهضم واالمتصاص . –10

 أسئلة متنوعة
 

)أ(                    )ب(        

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  

(8)  (9)  

(1)  
(2)  

(3)  (4)  
 

(5)  

(6)  

(7)  

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

  )ب(  العمود من يناسبه ما  )أ(  العمود من صل
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 تعريف 

 التنفس

ل   الهواء   هو دخول   – ل   وخروج  الهواء   الرئتين   إلى باألكسجين   المحمَّ  من الكربون   أكسيد   ثان ى بغاز   المحمَّ

 .الرئتين     

 هو عملية يحصل بها الكائن الحى على الطاقة الالزمة له من احتراق الغذاء . –

 أهمية

 التنفس 

 الجستم  بوظائ فهتا أجهتزة   لقيام   مَن الغذاء   الالزمة   على الطَّاقة   للحصول   لتنفس  عملية  ا إلى اإلنسان   يحتاج  

                                    .إلخ  ...اإلحساس   – اإلخراج   – الحرَكة   – النقل   المختلفة  

 *************************************************************************** 

 

 
ئتين   – الهوائيتين   الشعبتين   – القصبة  الهوائيَّة   – البلعوم   – مَن األنف   يتكون اإلنسان   فى الجهاز  التَّنفسى    . الر  

 

 

 

 األنف

 يوجد به :  –

 إلتى دخول ته قبتلَ  الهتواء   متنَ  والميكروبتات   األتربتة   لحجز  :  ( شعٌر1)  

 . الرئتين  

   هواء .لترطيب ال:  خماطيٌَّة ( طبقٌة2)  

 .الهواء   لتدفئة  :  دمويٌَّة ( شعرياٌت3)  

ىـم  يـالف ق  ـطري نْ ـع التنفس   –   نَ ـم رٍ ـان  بكثيــاإلنس ة  ــإصاب إلى ؤد  

دريَّة        .األمراض  الصَّ

 

 

 

 

 

 

 البلعوم
 .الهوائية  والقصبة   المرئ إلى يؤد  ى مشترك   تجويف   –

 مجرى مشترك للغذاء والهواء . –

 

 

 لقصبة ا

 اهلوائية

 :  أنبوبةٍ  عنْ  عبارة   –

 . باستمرارٍ  مفتوحةً  تجعل ها:  غضروفيٍَّة حبلقاٍت مزوَّدٍة( 1)  

 .الغريبة   األجسام   لطرد   : بأهداٍب مبطَّنًة( 2)  

 البلع   أثناءَ  القصبة  الهوائيَّة   فتحةَ  يسد   الَّذى المزمار   ولسان   الحنجرة   الهوائيَّة   القصبة   قمة   عندَ  توجد   –

 .الهوائيَّة القصبة   إلى والشَّراب   يدخَل الطعام   ال حتَّى   

ئتين   تدخالن   هوائيَّتين   شعبتين   إلى الهوائيَّة   القصبة   تتفرع   –  .الر  

 

 

 

 

 الرئتان

 تنته ى اتٍ ــق َصيب إلى ةٍ ــرئ ل   ـك لَ ــداخ ة  ــالهوائيَّ  ة  ــالش عب رع  ــتتف –

ويصالت        ة  ـالدَّموي الش عيرات   منَ  ةٍ ـبشبك تحاط   الَّت ى ة  ــالهوائيَّ  بالح 

 .الغازات   تباد ل   خاللها ويتم      

ئتان   تشغل   –    . الصَّدرىَّ  التجويفَ  الر  

لوع   األمام   منَ  تحاط   –  . بالض 

 . البطنى    عن  التجويف   الصَّدرىَّ  التجويفَ  الحاجز   الحجاب   يفصل   –

 تنقب َضا أنْ  ان  ـتستطيع ال فهما لذلك عضالٍت؛ أى    من ئتان  الر وـتخل –

َطا أو     هما تنبس   الضلوع   بينَ  عضالتٍ  بمساعدة   ذلك يتم   ولكن بمفرد 

 .ِ   الحاجز الحجاب   وعضلة   الصدرى    بالقفص      

 

 :  وتعلَّْم اقرْأ

 بواسطة   الماء   المذاَب فى األكسجينَ  تتنفس  األسماك   نمابي ، بواسطة  الرئتين   الجوى    أكسجيَن الهواء   اإلنسان   يتنفس  

 .الخياشيم  

 :  ملحوظة هامة

 .الجسم   نشاط   بزياَدة   التَّنف س   مرات   عدد   يزداد  

2 

 التنفس 

 

ويف األنفجت  

 

 

 البلعوم

 

 

 القصبة اهلوائية

 

 
هوائية شعبة  

 

 

هوائية حويصالت  

 

 

 

 رئة مينى

 

 

 احلجاب احلاجز

 

 

 

 التنفسى اجلهاز تركيب

 

 

 

احلاجز احلجاب  

يسرى رئة  

 شعبة هوائية

 احلويصالت اهلوائية

 

 

 القصبة اهلوائية
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 مرة تقريباً ( . 16 – 12حركة الصدر قليلة ) من :  ( الراحة)  اجللوس أثناء

 ( .مرة تقريباً  20: حركة الصدر متوسطة )  أثناء املشى

 مرة تقريباً ( . 30: حركة الصدر سريعة )  أثناء اجلرى

*************************************************************************** 
                        : آلية التنفس      

 

 :  األدوات

  –بالونتان  –أنبوبة ذات فرعين  –تيك سزجاجة من البال

 سداد .  –غشاء من المطاط  – شريط الصق –مقص 

 :  اخلطوات

 ( صمم نموذجا يمثل الرئتين كما بالشكل .1)

 ) يمثل الحجاب الحاجز ( إلى أسفل . غشاء المطاط( اجذب 2)

 ليعود إلى وضعه األول . غشاء المطاط( اترك 3)

 كرر الخطوات السابقة . فماذا تالحظ ؟  ( 4)

 :  املالحظة  

 يهما ) تشبه عملية الشهيق ( .ول الهواء إلخدنتيجة  ناالبالونتتنتفخ ( 1) 

 منهما ) تشبه عملية الزفير ( .الهواء  نتيجة خروجن االبالونتترتخى ( 2) 

 :  االستنتاج  

 عجودة بين ضلوة العضالت الموعداط عضلة الحجاب الحاجز ، وبمساسوانب ضفير نتيجة انقبازتتم عمليتا الشهيق وال

   رى . دالقفص الص

********************************************************************** 

 
 
ة
َّ
هيق   عملي

َّ
  الش

 
في ر عملية

َّ
 الز

إلتى  الختارج   باألكستجين  متنَ  المحمتل الهواء   هى دخول

ا باألنف  . ئتين  مارًّ  داخل  الر  

 الكربتون  متنَ  أكسيد   ثان ى بغاز   المحمل الهواء   خروجهى 

ئتي ا باألنف  .الر    ن  إلى الخارج  مارًّ

ك   الحاجز   الحجاب   عضلة   تنقبض   ك   الحاجز   الحجاب   عضلة   تنبسط   أسفَل . إلى ويتحرَّ  أعلى . إلى ويتحرَّ

ى   در  ع  التَّجويف  الصَّ ى   يضيق   .يتَّس  در   .التَّجويف  الصَّ

*************************************************************************** 
       

 
                        : الغازات   تبادل

 

د ر   خالل   منْ  الدَّمويَّة   الش عيرات   فى المار    والدَّم   الهوائيَّة   الحويصالت   فى الموجود   الهواء   بينَ  للغازات   تبادل   يحدث   –  الج 

  . لهما الرقيقة     

 . لتقوم الرئة بطرده خارج الجسم الهوائيَّة   الحويصالت   فى الكربون   أكسيد   ثان ى غازَ  الدم   يترك   –

ل  ي – ه ليقومَ  األكسجين   غاز   الدم   حمَّ  . الجسم   خاليا جميع   على بتوزيع 

  *************************************************************************** 
      

 
في ر هواء   مكونات

َّ
 : الز

 

 .للتَّنف س   كنواتجَ  الماء   وبخار   الكربون   أكسيد   ثان ى على الزفير   هواء   و ىيحت –

 : الرائِق فإن اجلرِي ماِء على كأِس حيتِوى فى أنبوبِة عند النفخ خالَل –

فير   هواء   فى الكربون   أكسيد   ثان ى غاز   وجود   على دليل   الجير   ماء   تعك ر       .الزَّ

 :    الزُّجاِج فإن مَن لوًحا أو عند النفخ فى مرآًة –

ن      جاج   على مائيَّةٍ  قطراتٍ  تَكو  فير   هواء   فى ماءٍ  بخار   وجود   على دليل   الز   . الزَّ

*************************************************************************** 

لبنكرياسا  

 أنبوبة

 سداد

 زجاجة
 

بالستيكية   

 الشهيق
 الزفري

 بالونة

 غشاء مطاط
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 : آلِتىا اتباُع جيُب التنفسى جهاِزَك صحِة على حتافَظ لكْى

 .التَّهوية   رديئة   أو المزدحمة   األماكن   فى الوجود   عدم   (1)

ض   عدم   (2)  .البرد   لنزالت   التَّعر 

 .البرد   نزالت   من للوقاية   والجوافة   البرتقال   مثل   )ج (بفيتامين   الغنيَّة   الفاكهة   تناول   منْ  اإلكثار   (3)

ن معَ  الوجود   أو التدخين   عدم  ( 4)  .وذلك ألنه يؤدى فى النهاية إلى اإلصابة بالسرطان مما يسبب الوفاة  ينَ المدخ  

 ( ممارسة الرياضة بانتظام لتقوية الجسم والمحافظة على سالمته.5)

  ************************************************************************** 

 ــــــــــــــابةاإلجــــــــــــــــــ علل ملا يأتى   م         

      للحصول على الطاقة من احتراق الغذاء .  يقوم اإلنسان بعملية التنفس ؟    1

 طبقتة مخاطيتة والميكروبتات   األتربتة   لحجتز   شتعر   ألن به األنف مالئم لعملية التنفس عن الفم ؟ 2

       .الهواء   لتدفئة   دمويَّة   شعيرات  و لترطيب الهواء

 يتدخلَ  ال حتَّى البلع   أثناءَ  القصبة  الهوائيَّة   فتحةَ  يسد  ألنه    لمزمار ؟أهمية لسان ا 3

 .الهوائيَّة القصبة   إلى والشَّراب   الطعام  

تتتزود القصتتبة الهوائيتتة بحلقتتات غضتتروفية وتتتبطن  4

 باألهداب ؟

دةٍ   باستتمرارٍ  مفتوحتةً  تجعل هتال غضتروفيَّةٍ  بحلقتاتٍ  متزوَّ

    .الغريبة   ألجسام  ا لطرد   بأهدابٍ  ومبطَّنةً 

الحويصالت الهوائية والشعيرات الدموية حولها ذات  5

 جدر رقيقة ؟

 لتبادل الغازات .  

ألن األستتماك تتتتنفس األكستتجين التتذائب فتتى المتتاء بينمتتا  تتنفس األسماك بالخياشيم واإلنسان بالرئتين ؟ 6

 اإلنسان يتنفس األكسجين من الهواء الجوى .   

للحاجتتة إلتتى كميتتة متتن األكستتجين لتوليتتد كميتتة أكبتتر متتن  رات التنفس بزيادة نشاط الجسم ؟يزداد عدد م 7

 الطاقة .   

    .البرد   نزالت   من للوقاية   ؟ )ج (بفيتامين   الغنيَّة   يجب االكثار من تناول الفاكهة   8

البلعتتتوم تجويتتتف مشتتتترك بتتتين الجهتتتازين الهضتتتمى  9

   والتنفسى ؟

 تجويتف  : ألنته  أو اء والهواء .مجرى مشترك للغذألنه 

 . الهوائية والقصبة   المرئ إلى يؤد  ى مشترك  

عتتتتدم قتتتتدرة الرئتتتتتان علتتتتى االنقبتتتتاض واالنبستتتتاط  10

هما ؟  بمفرد 

 . عضالتٍ  أى    من تخلو الرئتان  ألن 

ك   تنقبض   الحاجز   الحجاب   عضلة  ألن  يتسع القفص الصدرى فى عملية الشهيق ؟ 11  . أسفلَ  إلى ويتحرَّ

ك   تنبسط   الحاجز   الحجاب   عضلة  ألن  القفص الصدرى فى عملية الزفير ؟ يضيق   12  . أعلى إلى ويتحرَّ

بينمتتا هتتواء  األكستتجين  غتتاز ب ألن هتتواء الشتتهيق محمتتل اختالف هواء الشهيق عن هواء الزفير ؟ 13

 وبخار الماء . الكربون   أكسيد   ثان ى بغاز  الزفير محمل 

ن   منَ  لوح عند النفخ فى 14 جاج  تتَكو   مائيَّتةٍ  قطتراتٍ  الز 

 عليه ؟

فير   هواء   فى ماءٍ  بخار   وجود  ل  . الزَّ

تشتتتترك عضتتتلة الحجتتتاب الحتتتاجز والعضتتتالت بتتتين  15

    ؟                                                   الضلوع فى آلية التنفس

 إلتمام عمليتى الشهيق والزفير .

فير   هواء   ألن جير الرائق عند تعرضه لهواء الزفير ؟تعكر ماء ال 16  . الكربون   أكسيد   ثان ى يحتوى على غاز الزَّ

 للمحافظة على سالمة الجهاز التنفسى . عدم التعرض لنزالت البرد ؟ 17

************************************************************************** 

 اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــابة دث عند ماذا حي   م         

 يصيب الجهاز التنفسى باألمراض الصدرية .   ؟التنفس عن طريق الفم  1

وال يستتتتطيع  يتتتدخل الشتتتراب والطعتتتام إلتتتى القصتتتبة الهوائيتتتة  ؟عدم وجود لسان المزمار  2

 .ويحدث االختناقاإلنسان التنفس 

 ستطيع التنفس وتموت . ال ت  ؟خروج األسماك من الماء  3

 التنفسى اجلهِاز صحَّة عَلى احملافظُة
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 يؤدى إلى زيادة عدد مرات التنفس .   ؟زيادة نشاط الجسم  4

  ؟خلو الرئتين من العضالت  5

 

ال تستتتطيع االنقبتتاض واالنبستتاط إال بمستتاعدة الحجتتاب الحتتاجز 

 وضلوع القفص الصدرى . 

 . الوقاية من نزالت البرد ؟ ناول الفاكهة الغنية بڤيتامين جاإلكثار من ت 6

 تتكاثف قطرات مائية .  ؟ النفخ أمام لوح من الزجاج البارد 7

 .ال تحدث تدفئة للهواء الداخل للرئتين   ؟ الشعيرات الدموية في األنف عدم وجود 8

 .أو الزفير وبالتالي يموت الكائن الحي ال يحدث الشهيق  ؟       حاجز عدم وجود حجاب 9

 للجهاز التنفسي دميريحدث ت ؟ البرد التعرض لنزالت 10

 بالسرطان مما يسبب الوفاة .التنفسي واإلصابة  تدمير الجهاز ؟ التدخين 11

  ؟عدم وجود مخاط أو شعر فى األنف  12

 

يتتدخل الهتتواء بتتدون تنقيتتة إلتتى التترئتين ويتستتبب فتتى األضتترار 

 واألمراض. 

*************************************************************************** 

  
 

  

  
 

 

   البلعوم تجويف مشترك يؤدى إلى ....................... و ......................... –1

  يفصل .................. بين التجويف الصدرى والتجويف البطنى .  –2

  ادل الغازات . تحاط الحويصالت الهوائية بشبكة من ...................... لكى يتم من خاللها تب –3

        يتحرك الحجاب الحاجز إلى ................ أثناء الشهيق وإلى ................ أثناء الزفير .  –4

 هواء الشهيق يحتوى على نسبة عالية من غاز .......................... أما هواء الزفير يحتوى على نسبة عالية من –5

     ....... غاز ...................     

ويصالت   فى الغازات   تبادل   يحدث   –6       ....................... و .........................   بينَ  الهوائيَّة   الح 

ئتين   عمل   آليَّة   على ....................... عضلة   تساعد   –7     .الر  

ئتين   منَ  ويخرج   ...................... عمليَّة   أثناءَ  الرئتين   إلى الهواء   يدخل   –8   ...................عمليَّة أثناءَ  الر  

 ... ................... والعضالت بين ضلوع ................تتم عمليتا الشهيق والزفير بمساعدة عضلة .... –9

 .... ؛ ألن جدرها رقيقة ................. الهوائية والشعيرات ................يتم تبادل الغازات داخل .... –10

 .................... ، وليس عن طريق ................يفضل التنفس عن طريق .... –11

  .بداية الجهاز التنفسي .... هو................ –12

 .................... .... والذي يفصل بينه وبين تجويف البطن............في التجويف .... توجد الرئتان –13

 .................... .... الهوائية الموجودة في............الغازات في .... يتم تبادل –14

 .................... .... ويخرج غاز......................غاز .... يتنفس اإلنسان –15

 .................... الجسم بـ التنفس يمد –16

 .................... التنفس بزيادة يزداد معدل –17

  .الرائق.... ................ثاني أكسيد الكربون بـ  يتم الكشف عن –18

  .يقي الجسم من نزالت البرد.... ................فيتامين  اإلكثار من –19

 ............ وغازيتم احتراق .................. داخل خاليا الجسم فى وجود .................. ويتولد عن ذلك ...... –20

 ..................... و .......................       

 من أضرار التدخين ..................... و ....................... –21

 فى الجهاز التنفسى يصل البلعوم بين ..................... و ....................... –22

 حة باستمرار لوجود ......................... غير كاملة ........................تظل القصبة الهوائية مفتو –23

 يحتوى جدار القصبة الهوائية على ................ تعمل على طرد األجسام الغريبة إلى أعلى .  –24

  يغلق .................... فتحة القصبة الهوائية أثناء ........................ –25

 . الرئتين   إلى دخول ه قبلَ  الهواء   منَ ................... .................... و ... حجز  يعمل الشعر الموجود باألنف على  –26

ىـم  يـالف ق  ـطري نْ ـع التنفس   –27  ....................... األمراض   نَ ـم رٍ ـان  بكثيــاإلنس ة  ــإصاب إلى ؤد  

 ..................... و ....................... إلى يؤد  ى ك  مشتر تجويف  البلعوم  –28

 لـ ..................... و ....................... مجرى مشتركالبلعوم  –29

  أكمل ما يأتى
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 ......................... تدخالن   ...................... إلى الهوائيَّة   القصبة   تتفرع   –30

 بـ ....................... تنته ى .................. إلى ةٍ ــرئ ل   ـك لَ ــداخ ة  ــوائيَّ اله ة  ــالش عب رع  ــتتف –31

 بـ ....................... األمام   منَ الرئتان  تحاط   –32

*************************************************************************** 

 
 

   لقصبة الهوائية . توجد الحويصالت الهوائية فى ا –1

 الكائنات الحية ال  تستطيع التنفس .  –2

  للمحافظة على صحة الجهاز التنفسى يجب تناول الفاكهة الغية بفيتامين )ج( .  –3

  تحتوى القصبة الهوائية على حلقات غضروفية .  –4

     يدخل الهواء إلى الرئتين في أثناء عملية الشهيق .  –5

      زات فى القصبة الهوائية . يحدث تبادل الغا –6

   من أعضاء الجهاز التنفسى في جسم اإلنسان القلب .  –7

    الحويصالت الهوائية .في الجهاز الهضمى تحدث عملية تبادل الغازات في  –8

    يوجد لسان المزمار اعلى الحنجرة .  –9

    تحدث عملية الشهيق عندما تنقبض عضلة الحجاب الحاجز .  –10

  يتعكر ماء الجير بدرجة أكبر عند مرور هواء الشهيق فيه عكس هواء الزفير .  –11

    للحويصالت الهوائية جدار سميك وتنتشر حولها األوعية الدموية . –12

  كلما زاد النشاط يحتاج الجسم لكمية أكبر من األكسجين .  –13

 التدخين يؤدى إلى أمراض خطيرة تدمر الجهاز التنفسى .  –14

 .  عضالتٍ  أى    من الرئتان   وـتخل –15

 .في رئة واحدة تدخالن   هوائيَّتين   شعبتين   إلى الهوائيَّة   القصبة   تتفرع   –16

************************************************************************* 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 .  هو تجويف مشترك يؤدى إلى الجهاز الهضمى والتنفسى المرئ –1

   أثناء البلع .  المرئلسان المزمار يغلق  –2

      .   الزفيريدخل الهواء إلى الرئتين أثناء عملية  –3

   . ثانى أكسيد الكربونيحتوى هواء الشهيق على نسبة أكبر من  –4

     .   القصبة الهوائيةتعتمد آلية التنفس على عمل عضالت  –5

     على عملية تبادل الغازات .تساعد  أهدابتحتوى الرئتان على  –6

    في األنف على تدفئة الهواء قبل دخوله .  الطبقة المخاطيةتعمل  –7

    .  الفمللمحافظة على صحة الجهاز التنفسى يفضل التنفس عن طريق  –8

   . واألكسجينيحترق الغذاء داخل الخاليا لينتج غاز ثانى أكسيد الكربون  –9

 .  الهواء لطاقة منيحصل اإلنسان على ا –10

 التجويف الصدرى عن التجويف البطنى . القفص الصدرىيفصل  –11

 عدد مرات التنفس بزيادة نشاط الجسم . يقل  –12

 تجويف القفص الصدرى فى عملية الزفير .يتسع  –13

*************************************************************************** 

 
 

  الوقوف (  –النوم  –الجرى  –) الجلوس                   لتنفس فى حالة ادد مرات تزداد ع –1

  التنفسى (  –العصبى  –التناسلى  –) الهضمى                  تعتبر الرئة ضمن مكونات الجهاز  –2

 النيتروجين (  –ثانى اكسيد الكربون  –) األكسجين                       يحتوى هواء الزفير على غاز  –3

     (    الهوائية   الحويصالت   – الفم   – األنف   –ة الهوائي القصبة   )         فى التنف س   عملية   أثناءَ  الغازات   تبادل   يتم   –4

 ( الكبد   – الرئتان   – المعدة   – القلب  )            اإلنسان   ف ى التنفسى    الجهاز   أعضاء   من –5

     الرئتان ( –القصبة الهوائية  –الحنجرة  –) األنف                    البلعوم مباشرة ى يلى ذالعضو ال –6

  صحح ما حتته خط

  ( أمام ما يلى :×( أو عالمة )ضع عالمة )

  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني
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     الرئتين (  –الحنجرة  –البلعوم  –) القصبة الهوائية                      توجد الحويصالت الهوائية في  –7

     كل ما سبق ( –بخار ماء  –غاز ثانى أكسيد الكربون  –) طاقة                              يتولد عن إحتراق الغذاء  –8

   القصبة الهوائية (  –الحنجرة  –البلعوم  –) الحويصالت الهوائية          يتم تبادل الغازات بين الدم و ..............  –9

    الهوائية (  القصبة –المرئ  –البلعوم  –العضو المشترك بين الجهازين الهضمى والتنفسى هو ) األنف  –10

  المرئ (  –القصبة الهوائية  –الحنجرة  –) البلعوم                                    يوجد لسان المزمار أعلى  –11

     وائية (   هالقصبة ال –الحنجرة  –البلعوم  –) المرئ            كل ما يلى من أعضاء الجهاز التنفسى ما عدا  –12

   ال شئ مما سبق (  –تنقية الهواء  –تبريد الهواء  –) تدفئة الهواء  المبطنة لتجويف األنف بـ  تقوم الشعيرات –13

   جميع ما سبق (  –شعيرات دموية  –طبقة مخاطية  –) شعر                                        يوجد داخل األنف  –14

 عضالت ( –طبقة مخاطية  – اتٍ ــق َصيب –) شعيرات دموية    إلى ةٍ ــرئ ل   ـك لَ ــداخ ة  ــالهوائيَّ  ة  ــالش عب رع  ــتتف –15

 ( البلعوم –المعدة  –الحجاب الحاجز  –المريء )             عملية الشهيق والزفير العضو المهم في –16

   ( حاجزال الحجاب –المعدة  –الرئتان  –األنف )  عن استخالص األكسجين من هواء الشهيق العضو المسئول –17

 الرئتان (    –البلعوم  –الحنجرة  –) لسان المزمار   العضو المسئول عن منع دخول الطعام إلى الجهاز التنفسى  –18

 ( الغدد اللعابية –الهوائية  القصبة –الحنجرة  –الحويصالت الهوائية )  تأثير على كل مما يأتي عدا التدخين له –19

************************************************************************** 
 
 

   العضو الذى يغلق القصبة الهوائية خالل بلع الطعام . –1

  الغشاء الفاصل بين التجويف الصدرى والتجويف البطنى .  –2

  القناة التنفسية المزودة بحلقات غضروفية تجعلها مفتوحة باستمرار .  –3

    س وحرق الوقود . الغاز الالزم لعملية التنف –4

      الهضمى والتنفسى . الجهازين العضو المشترك بين  –5

 التنفس عن طريقه يؤدى إلى إصابة اإلنسان بكثير من األمراض الصدرية . –6

 تشغل التجويف الصدرى وتحاط من األمام بالضلوع . –7

 تحيط بها شبكة من الشعيرات الدموية ذات الجدر الرقيقة . –8

 طتها تتنفس األسماك األكسچين المذاب فى الماء .بواس –9

 هواء يحتوى على ثانى أكسيد الكربون وبخار الماء كنواتج لعملية التنفس .  –10

************************************************************************* 

  
     

          تزود القصبة الهوائية بحلقات غضروفية وتبطن بأهداب. –1

      يقوم اإلنسان بعملية التنفس . –2

         تزود القصبة الهوائية بحلقات غضروفية وتبطن بأهداب. –3

 أهمية لسان المزمار .  –4

   الحويصالت الهوائية والشعيرات الدموية حولها ذات جدر رقيقة . –5

 األنف مالئم لوظيفة التنفس عن الفم .  –6

                      نفس بزيادة نشاط الجسم .يزداد عدد مرات الت –7

                      تتنفس األسماك بالخياشيم واإلنسان بالرئتين .  –8

 تشترك عضلة الحجاب الحاجز والعضالت بين الضلوع فى آلية التنفس .  –9

*************************************************************************** 
 
 

 

                    التنفس عن طريق الفم . –1

 عدم وجود لسان المزمار .  –2

             خروج األسماك من الماء . –3

 زيادة نشاط الجسم .  –4

          خلو الرئتين من العضالت . –5

 ( . ناول الفاكهة الغنية بڤيتامين )جاإلكثار من ت –6

  أكتب املصطلح العلمى

  علل ملا يأتى

  ماذا حيدث فى احلاالت اآلتية
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 )ب( )أ(

 األنف –

 قصبة الهوائيةال –

  الحويصالت الهوائية –

 البلعوم –

  عضو مشترك بين الجهازين الهضمى والتنفسى . –

   . يحيط بها شبكة من الشعيرات الدموية –

  . مزودة بحلقات غضروفية ومبطنة بأهداب –

 . يبطنه طبقة مخاطية وشعيرات دموية وشعر  –
 

 )ب( )أ(

 القصبة الهوائية –

 التنفس –

  فاألن –

 الحويصلة الهوائية –

 

  توجد به شعيرات لتدفئة الهواء . –

   . تصل بين األنف والحنجرة –

  . يوجد أعالها لسان المزمار –

 .عملية تنطلق عنها الطاقة –

 .توجد داخل الرئة ويتم بها تبادل الغازات  –

*************************************************************************** 

 
 

                          .  التنفس –1

 .                                           الشهيق –2

       . الزفير –3

*************************************************************************** 

 
 

              .  األنف –1

 .              لسان المزمار –2

          . القصبة الهوائية –3

      . الحويصالت الهوائية –4

     .  نفسالت –5

    التنفس من الفم . –6

 .         الحجاب الحاجز  –7

           . فيتامين ج –8

  العضالت بين الضلوع . –9

           تبادل الغازات . –10

************************************************************************** 

 
 

 .التجربة   لتلكَ  خالل  أدائ كَ  منْ  التنفس   آليةَ  اشرحْ  عمليةَ التنفس   تمثل   تجربة   أمامكَ   –1

    :  قارن بني كل من –2

    الشهيق والزفير . ●    

  . ) مكانها –الوظيفة  –: الجهاز  من حيث)  الرئة والمعدة ●     

فير   ء  هوا يعتبر   لماذا –3  .بتجربةٍ  تقول   ما أثبتْ  الشَّهيق ؟ هواء   عنْ  مختلفًا الزَّ

رْ ،  الفم   طريق   عنْ  وليسَ  األنف   طريق   عنْ  التَّنف س   يفضل   –4  .العبارةَ  تلكَ  فس  

 :     من الشكل املقابل –5

                   ما الذى يمثله الشكل . ●    

 أكتب البيانات على الرسم . ●    

 

 أسئلة متنوعة
 

  )ب(  العمود من هيناسب ما  )أ(  العمود من صل
 

 ما املقصود بكل من 

 ما الدور الذى يقوم به كل من

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  
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 Gn4me 
 
     

 : أن سبَق فيما عرفَت

 . الحياة   الستمرار   تكاملٍ  فى معًا تعمل   التى األجهزة   من مجموعةٍ  من يتكون   الحى    الكائن   جسمَ  –

 . األعضاء   من مجموعةٍ  من يتكون   اإلنسان   فى التنفسى    والجهاز   الهضمى    الجهاز   من كالًّ  –

 *************************************************************************** 

     
 .الخاليَا من متماثلةٍ  مجموعةٍ  من يتكون   نسيجٍ  وكل   ، مختلفةً  أو متشابهةً  تكون   قد أنسجةٍ  من العضو   يتكون   – 

 وحداتٍ  من يتكون   نسيجٍ  وكل   أنسجةٍ  من يتكون   عضوٍ  وكل   واألوراق   والساق   الجذر   مثل   أعضاءٍ  من النبات   يتكون   – 

 .الخاليَا تسمَّى متماثلةٍ     
                       

                                                                                                               
  
 

 

 

 

 

                 

 
 

 

 خلية               نسيج من المعدة                  المعدة                  لهضمى   الجهاز ا          جسم اإلنسان      

*************************************************************************** 

 

 
  .حية  ال الكائنات   أجسام   فى والوظيفة   البناء   وحدة   هى : أو . الحى    الكائن   جسم   بناء   وحدة   هى –

 مكوناتها . رؤية   يمكن نا ال بالعين المجردة هافحص   عند –

ا صغيرة   ألنها الداخلية   كل   المكونات   رؤية   يمكن نا ال بالميكروسكوب  المركب   عند فحصها  –  .جدًّ

 .هامكونات   كل    رؤية   العلماء  من تمكنَ  الميكروسكوب  اإللكترونى    باكتشاف   –

 اليا : يوجد نوعان من الخ –

 . النبات   بناء   وحدة  : هى  ( الخلية  النباتية  2)                     . الحيوان   جسم   بناء   وحدة  : هى  الحيوانية   ( الخلية  1)  

*************************************************************************** 

 

 
 

 : األدوات

 .زجاجية   شريحة   – وبميكروسك   – مكبرة   عدسة   – ملقط  

  :العمِل خطواُت

  باستخدام  الملقط   وحاولْ  البصل  الداخلية   نبات   أوراق   إحَدى انزعْ ( 1)

 .البشرةَ الشفافةَ  من جزءٍ  تنزعَ  أن       

 وضعها  بعد البصل ورقة   بشرةَ  لتفَحَص بها المكبرةَ  العدسةَ  استخدم  ( 2)

 . مستو سطح على      

 .ماءٍ  قطرةَ  عليها وضعْ  الزجاجية   الشريحة   على البصل   ورق   بشرةَ  ضعْ ( 3)

 .الميكروسك وب باستخدام   الشريحةَ  افحص  ( 4)

3 

 مم يتكون العضو ؟

 

 أعضاء  خاليا     أنسجة
 جسم

 اإلنسان
 أجهزة 

 كل جهاز يتكون من

 

 يتكون من

 عضوكل 

 

 يتكون من

 نسيجكل 

 

 يتكون من

 اخللية

 

 فحص اخلاليا النباتية

 
 ملقط

 رحية زجاجيةش

 غطاء زجاجى
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  : املالحظة

 وجود خاليا متشابهة متراصة بجوار بعضها ) تشبه الحائط أو خلية النحل ( .

  : االستنتاج

 . النباتيةَ  الخاليَا تسمَّى هةٍ متشاب وحداتٍ  من البصل   نبات   ورقة   فى البشرة   نسيج   يتكون  

 
*************************************************************************** 

 
 

 : األدوات

  . ميكروسك وب – الفم   لبطانة   الرقيق   الداخلى    الغشاء   من لجزءٍ  جاهزة   شريحة  

  :العمِل خطواُت

 .الميكروسك وب باستخدام   الشريحةَ  افحص  

  : املالحظة

 وجود وحدات متشابهة تسمى الخاليا الحيوانية .  

  : االستنتاج

ن   النسيج   يتكون  ( 1)  .الحيوانيةَ  الخاليَا ت سمَّى متشابهةٍ  وحداتٍ  من للفم   المبط  

 ( الخلية الحيوانية هي وحدة بناء الكائن الحى في اإلنسان والحيوان .2)

************************************************************************** 

 

 
 

 
 
ا مجيع

َ
  اخلالي

 
 : بداخل ها وحدات   عن عبارة

 

 :  النواُة (1)

 .انقَسامَها عن ومسئولة   الخلية   فى الحيويةَ  العمليات   تنظم  

 :  السيُتوباَلزم( 2)

 .الحيوية   العمليات   به وتتم   الخلية   فراغَ  يمل  

 :  ىُّالبالزِم الغشاُء( 3)

 .منها تخرج   أو الخلية   إلى تدخل   التى المواد    فى ويتحكم   بالخلية   يحيط  
 

 
 
  تتميز

 
  اخللية

 
  :بوجود   احليوانية   اخللية   عن النباتية

 

 :  خلِوىٍّ جداٍر( 1)

    بها ويكسبها الصالبة والمتانة .  يحيط  

 :  خضراَء بالستيداٍت( 2)

    . الضوئىَّ  البناءَ  تسمَّى عمليةٍ  فى الغذاء   تكوين   عن مسئولةٍ 
 

 :  اقرأ وتعلم
 

ها شكل ها فى تختلف   وحدات   الخاليَا (1)   .  ووظيفت ها لمكان ها تبعًا وحجم 
ها عن تختلف  لكنها و ووظيفت ها شكل ها فى تتشابه   الواحد   النسيج   خاليَا (2)  . غير 

 . الورقة   خاليَا نع تختلف   النبات   فى الساق   خاليَا ●:  أمثلة      

  . عضالت ك خاليَا عن تختلف   جلد ك خاليَا ●                

 . الحيوان   فى الخاليَا عن تختلف   النبات   فى الخاليَا ●                

 

*************************************************************************** 

 فجوات

 صغرية

 نواة

 غشاء بالزمى 

 سيتوبالزم

  خـلـيـة حـيـوانـيـة

 الرتكيب  املبسط للخلية

 

 فحص اخلاليا احليوانية

 

 نسيج نباتى

 غشاء بالزمى
 سيتوبالزم

 نواة

 خـلـيـة نـبـاتـيـة

 غشاء

 بالزمى

 سيتوبالزم

 جوة ف نواة

 عصارية

 جدار 

 خلوى 

  

 بالستيدة خضراء
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 خللية احليوانيةا اخللية النباتية أجزاء اخللية
 ال يوجد   يوجد وحييط باخللية اجلدار اخللوى

 يوجد وحييط باخللية يوجد وحييط باخللية الغشاء البالزمى

 توجد توجد  النواة

 يوجد وميأل اخللية يوجد وميأل اخللية السيتوبالزم

 ال توجد توجد  البالستيدات اخلضراء

 جد ولكنها غري واضحة ) صغرية احلجم (تو توجد واضحة ) كبرية احلجم ( الفجوات

*************************************************************************** 
 

  
 : والتى اخلليِة الدقيقِة وحيدِة الكائناِت من الكثرُي حوَلنا يوجُد

دة   بالعين   ت َرى ال ( 1)  . والخميرة   البكتيريا مثل   المجرَّ

 .  الحيوية   الوظائف   بجميع   القيام   على القدرة   له متكامالً  ئنًاكا( تعتبر 2)

 .الحى   الكائن   لجسم   ووظيفةٍ  بناءٍ  كوحدة   الخلية   لقدرة   نموذج   ( تعتبر3)

**************************************************************************** 

                                                                        

   

 . الخلية   وحيدة   الكائنات   أحد  هو  –

 :  يتكون من –

 .                                   السيتوبالزم( 2.                               ) النواة  ( 1)  

 ( فجوة .           4.          ) الخلية   شكلَ  يحدد   جدارٍ ( 3)  

 : يمة اقتصادية كبرية حيث يستخدم فى كثري من الصناعات مثلله ق –

 . الكحول   صناعة  ( 2)                     . الخبز   صناعة  ( 1)  

 :  اقرأ وتعلم –

ها الخلية   وحيدة   الكائنات      :  بعض 

 . األمراض   من كثيًرا تسبب   التى البكتيريا مثل  :  ضار  ( 1)  

بن من أنواعٍ  بعض  و الزباد ى صناعة   مثل   الصناعات   من كثيرٍ  فى تدخل   التى:  البكتيريا( : )أ مثل  :  نافع  ( 2)    . الج 

 .ِ   الخبز صناعة   فى يدخل   الذى:  فطر  الخميرة   )ب(                       

**************************************************************************** 

 اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــابة علل ملا يأتى   م         

الخلية وحتدة البنتاء والوظيفتة فتى الكتائن  1

 الحى ؟   

ألن الخاليتتا تبنتتى األنستتجة واألعضتتاء واألجهتتزة كمتتا تقتتوم بجميتتع 

      الوظائف الحيوية .   

تختلتتتتف وتتشتتتتابه الخليتتتتة النباتيتتتتة عتتتتن  2

 الخلية الحيوانية ؟

الجدار الخلوى والبالستيدات الخضراء وتتشابه فى  ألنها تختلف فى

   النواة والسيتوبالزم والغشاء البالزمى .     

 ألنه يقوم بجميع الوظائف الحيوية على مستوى الخلية الواحدة .     الكائن وحيد الخلية كائن متكامل ؟ 3

التتذى يصتتنعه النبتتات بعمليتتة البنتتاء  ذاءألن الحيتتوان يعتمتتد علتتى الغتت يحصل الحيوان على الغذاء من النبات ؟ 4

 الضوئى .    

تحتتتوى الخاليتتا النباتيتتة علتتى بالستتتيدات  5

 خضراء ؟

المتصاص ضوء الشمس للقيام بعملية البناء الضوئى وصنع الغذاء 

 وانطالق األكسجين .  

 الداخليتة   كتل   المكونتات   رؤيتة   يمكن نتا ال 6

 للخلية  بالميكروسكوب  المركب ؟

 .جدًّا صغيرة   األنه

 .الحيوية   العمليات   به وتتم   الخلية   فراغَ  يمل  ألنه  أهمية السيت وبالَزم فى الخلية ؟ 7

  اخلليِة وحيدُة الكائناُت

 

 فطر الخميرة

 اخلمريِة فطِر

 نواة فجوة

جدار 

 خلوى

 سيتوبالزم
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ى  فى الخلية ؟ أهمية الغشاء   8  تخرج   أو الخلية   إلى تدخل   التى المواد    فى ويتحكم   بالخلية   يحيط  ألنه  البالزم 

 .منها

ضتتتتار الكائنتتتات وحيتتتتدة الخليتتتتة بعضتتتتها  9

  ؟وبعضها نافع لإلنسان 

 

البكتيريتتا قتتد تستتبب بعتتض األمتتراض ، ويستتتخدم بعضتتها فتتى ألن 

صناعة الزبادى والجبن ، ويستخدم فطر الخميرة فى صناعة الخبتز 

 والكحول . 

دور كبيتتتر فتتتي دراستتتة  للميكروستتتكوب 10

  ؟ األحياء وحيدة الخلية

 معرفتتة ألنتته يكبتتر أجتتزاء الكائنتتات وحيتتدة الخليتتة ويستتاعد علتتى

 . مكوناتها

 .عن تنظيم العمليات الحيوية وانقسام الخلية ألنها المسئولة   ؟ في الخلية للنواة دور مهم 11

 .صناعة الخبز وصناعة الكحول ألنها تدخل في  ؟ اقتصادية للخميرة أهمية 12

 .بسبب وجود البالستيدات الخضراء   ؟ أخضر لون النبات 13

*************************************************************************** 

  
 

  
  

 

 

   ................. الخلية   وحيدة   الكائنات   أمثلة   من –1

  .......…………… و ....................... بوجود   الحيوانية   الخاليَا عن   النباتية   الخاليَا تتميز   –2

ن –3 ل   أجهزةٍ  نم الحى    الكائن   جسم   يتكوَّ  علَى تحتو ى ................. من يتكون   وكل  جهازٍ  اآلخر   عملَ  منها كل   يكم  

 .خاصة   منها وظيفة   لكل ٍ  .................     

   يتكون كل نسيج من وحدات متماثلة تسمى ................... –4

     يتكون جسم اإلنسان من مجموعة من .................... –5

     مجموعة الخاليا المتشابهة تكون ................. أما مجموعة األعضاء تكون ............... –6

    يعتبر فطر الخميرة كائن .................. الخلية .  –7

    يمكن رؤية المكونات الداخلية للخلية باستخدام .....................  –8

   .............. قد تكون متشابهة أو مختلفة . يتكون العضو من ......... –9

    الخلية هى وحدة .................. الكائن الحى .  –10

  يتكون فطر الخميرة من ...................... و ........................ و ....................... –11

     و ........................ من استخدامات فطر الخميرة ......................  –12

   تدخل بعض البكتريا في الصناعة مثل صناعة ......................... وصناعة ....................... –13

        تتشابه الخاليا الحيوانية والنباتية في وجود ...................... و ........................ و ....................... –14

 تحاط نواة الخلية بسائل يسمى ...................... –15

     تحاط الخلية الحيوانية من الخارج بـ .................. بينما تحاط الخلية النباتية من الخارج بـ ..................  –16

      توجد البالستيدات الخضراء في الخاليا .......................... –17

 ..................  أو..................  تكون   قد أنسجةٍ  من العضو   يتكون   –18

 .الخاليَا من..................  مجموعةٍ  من يتكون   نسيجٍ  كل   –19

 ..................  و..................  و..................  مثل   أعضاءٍ  من النبات   يتكون   –20

  .  ووظيفت ها لمكان ها تبعًا..................  و..................  فى تختلف   دات  وح الخاليَا –21
 .......... ............. و.... ................. فى تتشابه   الواحد   النسيج   خاليَا –22

 ......................... المستخدمة في فحص الخلية عدسة العدسة –23

 .......... ....................لخميرة ............. ويقوم بجميع ...عدد خاليا فطر ا –24

*************************************************************************** 

 
  الغشاء البالزمى يمل فراغ الخلية وتتم به العمليات الحيوية .  –1

   العضو يتكون من مجموعة من األنسجة .  –2

  حاط الخاليا الحيوانية بجدار خلوى . ت –3

    فطر الخميرة كائن وحيد الخلية . –4

  أكمل ما يأتى

  ( أمام ما يلى :×( أو عالمة )ضع عالمة )
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      تتحكم النواة فى المواد التى تدخل إلى الخلية أو تخرج منها .  –5

      الخلية هى وحدة بناء الكائن الحى .  –6

     توجد فى الخالية النباتية بالستيدات خضراء .  –7

    الخاليا غير متشابهة التركيب والوظيفة . النسيج مجموعة من  –8

    الخلية النباتية هى وحدة بناء اإلنسان والحيوان . –9

    مجموعة األعضاء تكون جهاز في جسم الكائن الحى .  –10

  عند فحص خلية نباتية نجد مجموعة من األشياء المتراصة كطوب الحائط . –11

   ء البالزمى في جميع الخاليا . توجد النواة والسيتوبالزم والغشا –12

  توجد البالستيدات الخضراء في الخاليا النباتية .  –13

      تتميز الخلية النباتية بوجود جدار خلوى يكسبها الصالبة والمتانة . –14

 تختلف خاليا النسيج الواحد فى شكلها ووظيفتها .  –15

    ن فى وظيفتها .تتشابه خاليا الجلد وخاليا العضالت فى اإلنسا –16

   من البكتيريا ما هو ضار وما هو مفيد . –17

 لفطر الخميرة أهمية اقتصادية .  –18

 تعتمد صناعة الزبادى على فطر الخميرة .  –19

  الخلية ال ترى بالعين المجردة .  –20

 تحتوى خاليا الجلد فى اإلنسان على بالستيدات . –21

 خلية بالميكروسكوب المركب . يمكن فحص المكونات لدقيقة لل –22

 النسيج وحدة بناء الكائن الحى .  –23

 يتكون النسيج من مجموعة متماثلة من األعضاء . –24

 يوجد السيتوبالزم في الخاليا النباتية فقط . –25

 الخلية الحيوانية بها بالستيدات خضراء . –26

 تقوم الخلية الحيوانية بعملية البناء الضوئى .  –27

 تتميز الخاليا النباتية عن الخاليا الحيوانية بوجود غشاء بالزمى . –28

 خضرء . تال يحتوى فطر الخميرة على بالستيدا –29

 فطر الخميرة كائن وحيد الخلية . –30

**************************************************************************        

  
 

  

  .  الحيوانيةتوجد فى الخلية البالستيدات الخضراء  –1

   .هامكونات   كل    رؤية   العلماء  من تمكنَ  المركبالميكروسكوب   باكتشاف   –2

  يوجد بها جدار خلوى .  الحيوانيةالخلية  –3

    . األعضاءيتكون النسيج من مجموع متماثلة من  –4

 .انقَسامَها نع ومسئولة   الخلية   فى الحيويةَ  العمليات  البالستيدات  تنظم   –5

     .الحيوية   العمليات   به وتتم   الخلية   فراغَ  الغشاء البالزمى يمل   –6

 .منها تخرج   أو الخلية   إلى تدخل   التى المواد    فى ويتحكم   بالخلية   الجدار الخلوى يحيط   –7

        الخلية النباتية الصالبة والمتانة .  الغشاء البالزمىيكسب  –8

 .        الخلية   شكلَ  حدد  ت فجوةطر الخميرة يوجد فى ف –9

 يتكون من مجموعة متماثلة من الخاليا .العضو  –10

 يمل تجويف الخلية ، وتتم به العمليات الحيوية . النواة  –11

 تتميز بالجدار الخلوى والبالستيدات الخضراء .  جسم اإلنسانالخلية فى  –12

 .  الخبز والكحولعة بعض أنواع البكتيريا نافع فى صنا –13

 . األرنبمن أمثلة الكائنات وحيدة الخلية  –14

 .  النواةالتراكيب المسئولة عن القيام بعملية البناء الضوئى هى  –15

 . الزبادىيستخدم فطر الخميرة في صناعة  –16

 يحيط بالخلية من الخارج ويتحكم في دخول وخروج المواد من وإلى الخلية .  السيتوبالزم –17

  صحح ما حتته خط
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  نبات الفول (  –بشرة نبات البصل  –القلب  –) فطر الخميرة                           أى مما يلى يعتبر عضواً ؟  –1

   البالستيدات (  –األجهزة  –الخاليا  –) األعضاء             يتكون النسيج من مجموع متماثلة من  –2

  فطر عيش الغراب (  –األميبا  –فطر الخميرة  –) فطر عفن الخبز                             لخبز ايستخدم فى صناعة  –3

 ( سبقَ  ما جميع   – النقل   – الضوئى    البناء   – التنفس  )                            بوظيفة   النباتية   الخلية   تقوم   –4

     جدار الخلية (  –السيتوبالزم  –دات الخضراء البالستي –) النواة           يوجد كل ما يلى في فطر الخميرة ما عدا  –5

      عضو (  –نسيج  –) جهاز                                              تعتبر المعدة  –6

     الجهاز (   –النسيج  –العضو  –) الخلية                    مجموعة الخاليا المتشابهة فى التركيب والوظيفة تسمى  –7

 ؟ الحيوانية   الخلية   فى يوجد   وال النباتية   الخلية   فى يوجد   يأت ى مما أى   –8

 ( البالزمى   الغشاء   – السيت وبالَزم – الخضراء   البالستيدات   –النواة  )                                                               

 ( الفول   نبات   – الخميرة   فطر   – الثعبان   – الضفدعة  )           الخلية   وحيدة   الحية   الكائنات   أمثلة   من –9

 ..........................  هوَ  النسيج    –10

 .األعضاء   منَ  مجموعة   ●                      .والوظيفة   التركيب   متشابهة   الخاليَا مجموعة   ●        

 .األجهزة   منَ  مجموعة   ●           .والوظيفة   ركيب  الت متشابهة   َغير   الخاليَا منَ  مجموعة   ●        

 ( النواة –البالستيدات  –السيتوبالزم  –المكونات التالية توجد في الخلية الحيوانية ما عدا ) الغشاء البالزمى  –11

  الخلية ( –العضو  –الجهاز  –) النسيج                                  وحدة بناء الكائن الحى  –12

  السيتوبالزم (    –النواة  –الجدار الخلوى  –) البالستيدات          تشترك الخلية الحيوانية والنباتية فى وجود –13

 السيتوبالزم (     –النواة  –الجدار الخلوى  –الغشاء البالزمى )                            تتميز الخاليا النباتية بوجود  –14

  بعضها ضار وبعضها نافع (     –نافعة  –الخلية                                   ) ضارة الكائنات وحيدة  –15

    أكثر من وظيفة (   –وظيفتان  –) وظيفة واحدة                                             للنسيج الواحد  –16

 كالهما (  –الخلية الحيوانية  –) الخلية النباتية                                   وحدة البناء فى النبات  –17

 يتكون جسم الكائن الحى من مجموعة من ................. –18

    أجهزة مختلفة (  –أعضاء مختلفة  –أنسجة متشابهة  –) أنسجة مختلفة                                                          

*************************************************************************** 
 
 

 عضيات صغيرة تنتشر فى سيتوبالزم الخاليا النباتية تقوم بعملية البناء الضوئى .   –1

   المسئول عن حماية الخلية النباتية ويعطيها شكلها الثابت .  –2

 . مختلفةً  أو متشابهةً  تكون   قد أنسجةٍ  من يتكون   –3

 .الخاليَا من متماثلةٍ  مجموعةٍ  من يتكون   –4

       . الحى    الكائن   جسم   بناء   وحدة   –5

       .الحية   الكائنات   أجسام   فى والوظيفة   البناء   وحدة   –6

                          . الحيوان   جسم   بناء   وحدة   –7

 .الخاليَا تسمَّى متماثلةٍ  وحداتٍ  من يتكون   –8

 .للخلية به  الداخلية   كل   المكونات   رؤية   يمكن نا الميكروسكوب   –9

 .الخلية مكونات   كل    رؤية   العلماء  من تمكنَ ه باكتشاف   ميكروسكوب   –10

   . النبات   بناء   وحدة   –11

     .انقَسامَها عن ومسئولة   الخلية   فى الحيويةَ  العمليات   تنظم   –12

   .الحيوية   ليات  العم به وتتم   الخلية   فراغَ  يمل   –13

       .منها تخرج   أو الخلية   إلى تدخل   التى المواد    فى ويتحكم   بالخلية   يحيط   –14

     بالخلية النباتية ويكسبها الصالبة والمتانة .  يحيط   –15

       . الضوئىَّ  البناءَ  تسمَّى عمليةٍ  فى الغذاء   تكوين   عن مسئولةٍ  –16

دة   بالعين   َرىت   الدقيقة   كائنات   –17  يتكون جسمها كله من خلية واحدة .  المجرَّ

 وحيدة الخلية ضارة .  كائنات   –18

 جدار سميك غير مرن يحيط بالخلية النباتية .  –19

  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

  طلح العلمىأكتب املص



   

   

  

  
24      

 مجموعة الخاليا المتشابهة فى الشكل والتركيب والوظيفة .  –20

 .بالسيتوبالزم في الخليتين النباتية والحيوانية يحيط –21
 

*************************************************************************** 

 
 

                            . الخلية وحدة البناء والوظيفة فى الكائن الحى –1

   . الكائن وحيد الخلية كائن متكامل –2

                . تختلف وتتشابه الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية –3

  .  يحصل الحيوان على الغذاء من النبات –4

                       . تحتوى الخاليا النباتية على بالستيدات خضراء –5

     . أهمية السيت وبالَزم فى الخلية –6

ى  فى الخلية أهمية الغشاء   –7                                         . البالزم 

  . يةفي الخل للنواة دور مهم –8

               . دور كبير في دراسة األحياء وحيدة الخلية للميكروسكوب –9

   .  اقتصادية للخميرة أهمية –10

              . الكائنات وحيدة الخلية بعضها ضار وبعضها نافع لإلنسان –11

   . أخضر لون النبات –12

      . بالميكروسكوب  المركب للخلية   الداخلية   كل   المكونات   رؤية   يمكن نا ال –13

*************************************************************************** 
 
 

 

 لو لم يكتشف الميكروسكوب .                                   –1

  لم يوجد الجدار الخلوى فى الخلية النباتية . –2

 .       لم يوجد الغشاء البالزمى في الخاليا –3

  لم توجد النواة في الخاليا .  –4

 لم يوجد سيتوبالزم في الخاليا .          –5

  فحص الخلية بالعين المجردة .  –6

 عدم احتواء الخاليا في النبات على بالستيدات خضراء .  –7

************************************************************************** 

     

 

 )ب( أ()

 الجهاز –

 العضو –

  النسيج –

 الخلية –

  . مجموعة خاليا متماثلة –

   . مجموعة أعضاء –

  . وحدة بناء الكائن الحى –

  . مجموعة أنسجة متشابهة أو مختلفة –
 

 )ب( )أ(

 النواة –

 البالستيدات الخضراء –

  الغشاء البالزمى –

 السيتوبالزم –

  . مسئولة عن انقسام الخلية –

   . تتم فيه العمليات الحيوية –

  . مسئول عن عملية التنفس –

  . تتم فيها عملية البناء الضوئى –

 يتحكم في مرور الماء والمواد األخرى . –

*************************************************************************** 

 

  علل ملا يأتى

  ماذا حيدث فى احلاالت اآلتية

  )ب(  العمود من يناسبه ما  )أ(  العمود من صل
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                         .  الخلية –1

        ية الحيوانية .                       الخل –2

     .الخلية النباتية  –3

 العضو . –4

 النسيج . –5

*************************************************************************** 

 
 

                  .  النواة –1

            .      السيتوبالزم –2

    . الغشاء البالزمى –3

                 الجدار الخلوى . –4

     . البالستيدات الخضراء –5

   . الميكروسكوب االلكترونى –6

 الميكروسكوب المركب .   –7

      فطر الخميرة . –8

*************************************************************************** 
 

 
 

 :  سم الشكل ثم اكتب البيانات كاملة علىمن األشكال املقابلة ، أذكر ا –1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
نَ  مخففٍ  محلولٍ  على تحتو ى غازيةٍ  مياهٍ  زجاجةَ  أحضرْ  –2  بتركيب   وقمْ  الخميرة   منَ  قطعةً  إليه   مضافًا األسود   العسل   م 

نْ  ..ساعاتٍ  عدةَ  دافئٍ  مكانٍ  ف ى اترْكها ثم .الزجاجة   فوهة   على بالونٍ        .مالحظات كَ  دو  

 :  كل منقارن بني  –3

 الخلية الحيوانية والخلية النباتية . –1     

 مكونات الخلية . –2     

 :  احذف الكلمة غري املناسبة –4

 الخميرة . –اليود  –الغشاء البالزمى  –السيتوبالزم  –النواة  –الخلية      

 :  أذكر مثاال على كل مما يلى –5

                      . الخلية   وحيد   حى ٍ  كائنٍ  –1    

 .                             لإلنسان   الهضمى    الجهاز   فى عضوٍ  –2    

                                             .نباتٍ  فى نسيجٍ  –3    

        .اإلنسان   فى بالنقل   يقوم   جهازٍ  –4    

 كيف يمكن رؤية كل مكونات الخلية ؟ –6

 ما األهمية االقتصادية لفطر الخميرة ؟ –7

 ما املقصود بكل من 

 أذكر أهمية استخدام كل مما يلى 

 أسئلة متنوعة
 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

(4) 

(3) 
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البالستيدات 

اخلضراء متتص 

 ضوء الشمس

أوراق النبات 

متتص ثانى 

 أكسيد الكربون

اجلذر ميتص املاء 

 واألمالح من الرتبة

 Gn4me 
 
     

 حياِتها الستمراِر الطاقَة الالزمَة منه لتستِمدَّ على الغذاِء احلصوِل فى النباِت على احليواناِت من كثرٌي تعتمُد

 :  أمثلة

          . النباتات   على تتغذَّى واألغنامَ  األبقارَ (  1)

 . النباتات   بعض   بذور   على تتغذَّى الطيورَ (  2)

*************************************************************************** 

          
 
 
 
 
 
 
 

 :  التى اخلضراِء البالستيداِت على النباتيُة اخلالَيا حتتِوى●

ب  ( 1)                               . األخضرَ  اللونَ  النباتَ  ت كس 

 .الشمس ضوء تمتص( 2)  

 : بامتصاِصغذاِئه حيث يقوم  الضوئىِّ لتكويِن البناِء بعمليُة النباُت يقوُم●

  . لشمس  : من ا الضوئية   الطاقة  ( 1)   

 . التربة   من:  واألمالح   الماء  ( 2)   

 . الجوى    الهواء   من:  الكربون   أكسيد   ثان ى غاز   (3)   

*************************************************************************** 

     
 

  :املستخدمة دواتاأل

يصين   ى ورقٍ  كيس   –أخضر   نبات   بكل ٍ منهما أص    . ضيقة   ثقوب   به مقوَّ

   :العمل خطوات

ى ورقٍ  األصيصين بكيس   أحدَ  غط   ( 1)  .خالل َها من الهواء   لمرور   الضيقة   الثقوب   بعض   به مقوَّ

 .بالماء   منهما كل ٍ  رى    مداومة   مع يومين   لمدة   األصيصْين   اترك  ( 2)

 : املالحظة

 ( قوة واخضرار النبات المعرض للشمس ) لتكوين غذائه بعملية البناء الضوئى ( .1)

 . )غذائ ه   تكوين   عن ف ه  الشمس  وتوق   ضوء   لغياب   ) بالكيس   المغطَّى النبات   واصفرار   ضْعف  ( 2)

 : االستنتاج

 .  غذاَءه النبات   ليصنعَ  ضرورى    )ضوئية   طاقة   ( الشمس   ضوء  (  1)

 .للنبات   الطاقة   مصدرَ  الشمس   ضوء    ي عتبر  ( 2)

*************************************************************************** 

 :  الضوئىِّ البناِء عمليُة

 والماء   الشمس   وجود   فى ونشوياتٍ  سكرياتٍ  من الغذاء   لتكوين   النبات   من الخضراء   األجزاء   بها تقوم   حيوية   عملية  هى 

 .المعدنية   األمالح   وبعض   الكربون   أكسيد   وثان ى

 

 
*************************************************************************** 

  : اقرأ وتعلم

 فى العكس   يحدث   و األكسجينَ  الضوئى   وتطلق   اء  ـالبن فى ون  ـأكسيد  الكرب ثان ى راء  باستخدام  ـالخض ات  ـالنبات تقوم  

 .الكربون   ثانَى أكسيد   وتخرج   األكسجينَ  فهى تأخذ   التنفس  

*************************************************************************** 

 

4 

 غذاَءه ُعيصَن النباُت

 أهمية ضوء الشمس للنبات األخضر 

 

 نشا + أكسجني                    ثانى أكسيد الكربون                          أمالح معدنية + ماء +
 قة الشمسطا

 

 املادة اخلضراء
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 :  النشا ( –تكوين الغذاء ) السكر ( 1)

اللون  إلى النبات ورقةحيث يحول لون  اليودويكشف عنه باستخدام الصورة المخزنة للسكريات فى النبات  النشا

 . األزرق القاتم

 ( غاز األكسجين .2)

*************************************************************************** 

 

 
  

 

 
1 

 

الكائنات 

 املنتجة

ها تصنَعَ  أن تستطيع   التى الحية   الكائنات   هى –  .الضوئ ى    البناء   عملية   خالل   من غذاَءها بنفس 

                  .من البكتيريَا أنواع   – الطحالب   – الخضراء   النباتات  :  مثل –

ها تصنَعَ  أن تستطيع  ألنها ة  ـة  التغذيـذاتي كائنات   راء  ـالخض ات  ـالنبات على يطلق   –  غذاَءها بنفس 

 . الضوئ ى    البناء   عملية   خالل   من   
 

 
2 

 

الكائنات 

 املستهلكة

 بصورةٍ  أو مباشرةٍ  بصورةٍ  الكائنات  المنتجة   على غذائ ها فى تعتمد   التى الحية   الكائنات   هى –

 . مباشرةٍ  غير     

  : أمثلة –

 .  )اخلضراِء النباتاِت  (املنتجِة الكائناِت تتغذَّى على حيواناٌت:  والدجاُج واألغناُم األبقاُر ●  
 .منتجٍة كائناٍت على تغذَّْت أن سبَق كائناٍت مستهلكٍة على تتغذَّى حيواناٌت:  والصقُر والثعباُن األسُد ●  

  : ملحوظة –

 بعض الكائنات الحية تتغذى على النباتات واللحوم معاً مثل اإلنسان .   

 

 
 

3 

 

 

 

الكائنات 

 احملللة

ها غذائ ها تكوينَ  تستطيع   ال حية   كائنات  هى  –  .خاليَاها خضراَء فى بالستيداتٍ  وجود   لعدم   بنفس 

  ات  ـالنبات اـوبقاي ة  ــات  الميتـالكائن جثث   ل  ـمث ة  ــالعضوي اـالبقايَ  ل  ــبتحلي اـعلى غذائ ه تحصـل –

 .الفاسدة   واألطعمة      

     .الخبز   عفن   فطر   مثل   الفطريات   بعض   – البكتيريَا من أنواعٍ  بعض   : أمثلة –

نا( 1):  أهميتها –  .النباتات   وبقايَا الميتة   الكائنات   جثث   من تخلص 

 . التربة   خصوبة   من تزيد  ( 2)                

 الوقود   إنتاج  و وية  العض األسمدة   صناعة   مثل   الصناعات   من كثيرٍ  فى تدخل  ( 3)                

                                   .الجلود دباغة  و  )الميثان غاز   ( الحيوى                       

**************************************************************************** 

 : انتبه

مْ  التالفةَ  األطعمةَ  تلمس   ال ● َك واستخد  َها بلَ ق قفاًزا بيد   .لمس 

 .الغالف   على المدونة   فترة  الصالحية   من تأكدْ  األطعمة  المحفوظة   من ألنواعٍ  شرائ كَ  عندَ  ●

**************************************************************************** 

 اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــابة علل ملا يأتى م         

 فتى النبتات   الحيوانات  علتى من كثير   تعتمد   1

 ؟    على الغذاء   الحصول  

دَّ   . حيات ها الستمرار   الطاقةَ الالزمةَ  منه لتستم 

ألنهتتا تخلتتص البيئتتة متتن األجستتام الميتتتة والبقايتتا العضتتوية كمتتا  للكائنات المحللة أهمية فى البيئة ؟ 2

تخصتتب التربتتة وتستتتخدم فتتى صتتناعة الستتماد العضتتوى ودباغتتة 

    الجلود .       

ب   3  . الخضراء   البالستيدات   على تحتو ى النباتية   الخاليَاألن    األخضَر ؟ النباَت اللونَ  ي تكس 

 . غذاَءه النبات   ليصنعَ  ضرورى  و للنبات   الطاقة   مصدرَ  ي عتبر  ألنه  أهمية ضوء الشمس للنبات ؟ 4

 ذاتيتة   كائنتات   الخضراء   النباتات   على يطلق   5

 التغذية  ؟

تها تصتنَعَ  أن تستتطيع  ألنها   البنتاء   عمليتة   ختالل   متن غتذاَءها بنفس 

 . الضوئ ى   

 الضِوئّى البناِء نوِاتُج

 أنواع الكائنات احلية
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يعتبتتتتتر اإلنستتتتتان متتتتتتن الكائنتتتتتات الحيتتتتتتة  6

 المستهلكة ؟

 أو مباشترةٍ  بصتورةٍ  الكائنتات  المنتجتة   علتى غذائ ته فتى عتمتد  ألنه ي

 . مباشرةٍ  غير   بصورةٍ 

 غتذائ ها ينَ المحللة تكو تستطيع  الكائنات   ال 7

ها ؟  بنفس 

 .خاليَاها خضراَء فى بالستيداتٍ  وجود   لعدم  

نبتتتات الفتتتول متتتن الكائنتتتات الحيتتتة ذاتيتتتتة  8

  ؟التغذية 

نبتتات الفتتول أخضتتر تحتتتوى خاليتتاه علتتى بالستتتيدات خضتتراء ألن 

 تقوم بعملية البناء الضوئى ويصنع الغذاء بنفسه. 

عملية البناء الضوئى عكس عملية التنفس  9

  ؟النباتات الخضراء  فى

 

فى البناء الضوئى يمتص النبات ثانى أكسيد الكربون ويخترج ألنه 

فى التنفس يحصل النبات علتى األكستچين ويخترج بينما  األكسچين

 ثانى أكسيد الكربون .

تعتبتتتتر األوراق الخضتتتتراء مصتتتتنع الغتتتتذاء  10

 للنبات ؟

 ى .ألنها تنتج الغذاء للنبات من خالل عملية البناء الضوئ

 ألنها تعتمد في غذائها على الكائنات المنتجة . تعتبر األبقار من الكائنات المستهلكة ؟ 11

 ألنه يحصل على غذائه بتحليل البقايا العضوية . يعتبر فطر الخميرة من الكائنات المحللة ؟ 12

**************************************************************************** 

 اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــابة ماذا حيدث عند م         

 ال تصنع الغذاء .  ؟عدم احتواء الخاليا فى النبات على بالستيدات خضراء  1

 ال يقوم بالبناء الضوئى .  ؟عدم تعرض النبات للضوء  2

 يظهر لون أزرق قاتم .  ؟ إضافة محلول اليود إلى النشا 3

 تتراكم األجسام الميتة والمواد العضوية .   ؟الكائنات المحللة من الطبيعة ) البيئة (  اختفاء 4

 يتكون طبقة من اللون األخضر )عفن( على الخبز . وضع الخبز في كيس مغلق عدة أيام ؟ 5

 يتكون طبقة من اللون األخضر )عفن( على البرتقالة  وضع برتقالة خارج الثالجة لعدة أيام ؟ 6

*************************************************************************** 

   
 

  
  

 

 

 من أمثلة الكائنات المنتجة ......................... و ........................... –1

 يسمى الكائن الذى يعتمد على نفسه فى تحضير غذائه بـ ........................... –2

 تغذى الكائنات ........................... على البقايا العضوية .ت –3

 يستخدم ..................... للكشف عن وجود النشا  –4

 ......... من النباتات الخضراء أثناء عملية البناء الضوئى . .................ينتج غاز .... –5

 ام ........... الكشف عن وجود النشا فى أوراق النباتات باستخد –6

 من أمثلة الكائنات المحللة ......................... و ........................... –7

 يعتبر األسد من الكائنات ........................ بينما عفن الخبز من الكائنات .................... –8

 .................يستخدم النبات فى عملية البناء الضوئى غاز .......... –9

 يصنع النبات غذائه فى عملية .......................... –10

 ..... ...................... ، ................... ، ..............تحتاج عملية البناء الضوئى فى النباتات إلى وجود ..... –11

 النبات اللون األخضر . الخاليا النباتية تحتوى على ................... تكسب  –12

 النبات يصنع ................... بعملية البناء ...................  –13

 نواتج البناء الضوئى : السكريات ، و ................... ، وغاز ...................  –14

 يمكن الكشف عن .......... بواسطة محلول اليود ؛ فيظهر لون ..............  –15

 تبعًا لطريقة التغذية إلى : مستهلكة ، و .............. ، و ...............  تقسم الكائنات الحية  –16

  ..... من الهواء للقيام بالبناء الضوئي........................ من الشمس و .....................إلى .. يحتاج النبات –17

 ..... كناتج لعملية التنفس . ...ئى ، بينما يخــــرج غاز ....اء عملية البنــــــاء الضو....... أثن......يتصاعد غاز .... –18

 ....... بنفسها ............ التغذية ؛ ألنها تصنع .............الكائنات المنتجة .... –19

 ر عفن الخبز من الكائنات ............. ........ وفطــــ........ واألسماك من الكائنات ......الطحالب من الكائنات ...... –20

  أكمل ما يأتى
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 يمتص النبات ....................... من الشمس بواسطة ............................ –21

 الكائنات المنتجة مثل ........................ تصنع غذاءها باستخدام الطاقة ........................ –22

*************************************************************************** 

 
 

 النبات هو الكائن الوحيد القادر على صنع غذائه بنفسه . –1

 يصنع النبات غذائه فى عملية البناء الضوئى . –2

 يحتاج النبات إلى غاز األكسجين فى عملية البناء الضوئى . –3

 .ضوء الشمس ضرورى إلتمام عملية البناء الضوئى  –4

 النبات ينمو فى وجود ضوء الشمس . –5

 يتحول لون ورقة النبات إلى اللون األزرق عند وضعها فى محلول اليود . –6

 الكائنات المستهلكة ال تستطيع أن تصنع غذاءها من خالل عملية البناء الضوئى . –7

 يعتبر النبات من الكائنات المنتجة للغذاء . –8

 غذائها من تحلل النباتات والحيوانات الميتة . تحصل الكائنات المحللة على –9

 يعتبر عفن الخبز من الكائنات المنتجة . –10

 كبيرة . وبيئيةاقتصادية للكائنات المحللة أهمية  –11

 تعمل الكائنات المحللة على زيادة خصوبة التربة . –12

 تدخل الكائنات المحللة فى صناعة األسمدة ودبغ الجلود . –13

 لنبات صنع غذائه فى غياب ضوء الشمس .يمكن ل –14

 يستخدم محلول اليود فى الكشف عن السكريات .  –15

 تعطى البالستيدات الخضراء النبات اللون األحمر . – 16

 اإلنسان يتغذى على الكائنات المنتجة والمستهلكة .  – 17

 للكشف عن وجود النشا يستخدم محلول اليود الذى يعطى لونا احمر . – 18

 من نواتج عملية البناء الضوئى غاز النيتروجين . – 19

**************************************************************************        

  
 

  

 عبارة عن الصورة المخزنة للسكريات فى النبات .الدهون  –1

    . الهواء الجوىيمتص النبات الماء واألمالح من  –2

 .  التغذية نفس عكس عمليةعملية الت –3

 .  الكائنات المستهلكةالنباتات الخضراء والطحالب وبعض أنواع البكتيريا من  –4

      هى الكائنات الحية التى تحصل على غذائها بتحليل البقايا العضوية .  الكائنات المستهلكة –5

     .  ثانى أكسيد الكربونأثناء عملية البناء الضوئى يتصاعد غاز  –6

     . منتجاألسد كائن حى  –7

    للقيام بعملية البناء الضوئى . األكسجينيحتاج النبات إلى غاز  –8

 . الهواء الجوىيمتص النبات الماء واألمالح من  –9

 . األزرقالبالستيدات الخضراء تكسب النبات اللون  –10

 . المنتجةالدجاج من الكائنات  –11

 أثناء عملية البناء الضوئى .  لكربونثانى أكسيد ايتصاعد غاز  – 12

 .المستهلكةفطر عفن الخبز من الكائنات  – 13

*************************************************************************** 

 
 

  جميع ما سبق ( –المستهلكة  –المحللة  –) المنتجة             توجد البالستيدات الخضراء فى الكائنات  –1

 ( الزواحف - الطحالب – الفطريات –) الطيور                              من أمثلة الكائنات المنتجة  –2

 الزواحف ( -الطحالب  –الفطريات  –) الطيور                               من أمثلة الكائنات المحللة  –3

 الطحالب ( –الفطريات  –) الطيور                           من أمثلة الكائنات المستهلكة  –4

  صحح ما حتته خط

  ( أمام ما يلى :×( أو عالمة )ضع عالمة )

  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني
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 المستهلكة ( –المحللة  –) المنتجة                              يعتبر اإلنسان من الكائنات  –5

 المستهلكة ( –المحللة  –) المنتجة                          يعتبر عفن الخبز من الكائنات  –6

 المستهلكة ( –المحللة  –) المنتجة                      يعتبر النبات األخضر من الكائنات  –7

 ثانى أكسيد الكربون ( –نيتروجين  –) أكسجين                         ينتج من عملية البناء الضوئى  –8

 ماء مغلى ( –صبغة يود  –للكشف عن وجود النشا داخل ورقة النبات نستخدم ) كحول إيثيلى  –9

   جميع ما سبق ( –المستهلكة  –المحللة  –) المنتجة                         الكائنات   من الصقر   يعتبر   –10

 ( الماء   بخارَ  – نالكربو أكسيد   ثانى – النيتروجين – األكسجين)  غازَ  الضوئى    البناء   عملية   ف ى النبات   يستخدم   –11

 ( القمح   نبات   – الخبز   عفن   – الذرة   نبات   – الخضراء   الطحالب  )  عدا للغذاء   منتجة   التالية   الحية   الكائنات   جميع   –12

  جميع ما سبق ( –الماء واألمالح  –ثاني أكسيد الكربون  –الضوء )               البناء الضوئي من ضروريات –13

        جميع ما سبق ( – الصودا الكاوية –اليود  –الكحول اإليثيلي  ) في النبات باستخدام محلول نكشف عن النشا –14

   اإلخراج (  –الدوران  –البناء الضوئى  –) التنفس               تصنع النباتات طعامها فى عملية –15

 الفطريات (  –نبات القمح  –) الطحالب الخضراء                       من الكائنات غير المنتجة  –16

 ......... .........الضوئى فى وجود الشمس والماء و ... يصنع النبات غذاءه من خالل عملية البناء –17

 األوزون (  –األكسجين  –ثانى أكسيد الكربون  –) النيتروجين                                                               

 يصفر (  –يذبل  –يخضر  –..... ) ينمو ات عدة أيام فإنه ..............إذا منع ضوء الشمس عن النب –18

 ثانى أكسيد الكربون ( –بخار الماء  –) األكسجين   هو .................. الغاز الممتص أثناء عملية البناء الضوئى –19

 ثانى أكسيد الكربون ( –بخار الماء  –الغاز المنطلق من عملية البناء الضوئى هو ...................    ) األكسجين  –20

 اإلنسان (  –الطحالب الخضراء  –) الصقر    ................        نات التالية مستهلكة ما عدا جميع الكائ –21

*************************************************************************** 
 

 

 العملية التى يقوم فيها النبات بصنع غذائه مستخدما ضوء الشمس . –1

 فى عملية البناء الضوئى .  غاز يحتاجه النبات –2

 غاز يتصاعد من عملية البناء الضوئى . –3

 .الصورة المخزنة للسكريات فى النبات  –4

 مادة تستخدم فى الكشف عن وجود النشا .  –5

 الكائنات الحية التى تصنع غذائها بنفسها .  –6

 ذائها . الكائنات الحية التى تعتمد على الكائنات المنتجة فى الحصول على غ –7

 الكائنات الحية التى تحصل على غذائها بتحليل البقايا العضوية . –8

 عملية تصنع فيها النباتات الخضراء الغذاء ، وينطلق غاز األكسچين . –9

 كائنات حية تصنع الغذاء بعملية البناء الضوئى . –10

 أو غير مباشرة . كائنات حية ، تحصل على الغذاء من الكائنات المنتجة بصورة مباشرة  –11

 كائنات حية تحصل على الغذاء من الكائنات الميتة والبقايا العضوية . –12

    .على نفسها في تكوين الغذاء كائنات تعتمد –13

        .على كائنات أخرى في غذائها كائنات تعتمد –14

    .تخلَّصنا من جثث الحيوانات الميتة كائنات –15

      .ئنات المنتجة في تكوين غذائهاعلى الكا عملية تعتمد –16

*************************************************************************** 

 
 

 .المنتجة   الكائنات   خاليَا فى خضراءَ  بالستيداتٍ  وجود   –1

 .كبيرة   وبيئية   اقتصادية   أهمية   المحللة   للكائنات   –2

   .في النباتللبناء الضوئي  الشمس ضرورية –3

     .في البيئة أهمية الفطريات –4

       .منتج أما اإلنسان فكائن مستهلك النبات كائن –5

 يعتبر فطر الخميرة من الكائنات المحللة . –6

  أكتب املصطلح العلمى

  علل ملا يأتى
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     .الخضراء من الكائنات المنتجة الطحالب –7

 يحصل الحيوان على الغذاء من النبات . –8

ب   –9    .َر األخض النباَت اللونَ  ي تكس 

 .ذاتية  التغذية   كائنات   الخضراء   النباتات   على يطلق   –10

ها  غذائ ها المحللة تكوينَ  تستطيع  الكائنات   ال –11  .بنفس 

  .عملية البناء الضوئى عكس عملية التنفس فى النباتات الخضراء  –12

 تعتبر األوراق الخضراء مصنع الغذاء للنبات . –13

 الكائنات المستهلكة .تعتبر األبقار من  –14

*************************************************************************** 
 
 

 

          .عدم احتواء الخاليا فى النبات على بالستيدات خضراء  –1

   .عدم تعرض النبات للضوء  –2

     .                                إضافة محلول اليود إلى النشا –3

 اختفاء ضوء الشمس عن األرض . –4

      .اختفاء الكائنات المحللة من الطبيعة ) البيئة (  –5

 وضع الخبز في كيس مغلق عدة أيام . –6

 وضع برتقالة خارج الثالجة لعدة أيام . –7

*************************************************************************** 

 
 

                               البناء الضوئى . عملية  –1

 .        الكائنات المنتجة –2

                            . الكائنات المستهلكة –3

  .الكائنات المحللة –4

 النشا . –5

 الكائنات ذاتية التغذية . –6

 الكائنات غير ذاتية التغذية . –7

************************************************************************** 

     

 

 )ب( )أ(

 البالستيدات الخضراء –

 الكائنات المنتجة –

 الكائنات المستهلكة –

 الكائنات المحللة –

 

  . الحيوانات واإلنسان –

   . تقوم بعملية البناء الضوئى –

  . وظيفة الجهاز الهضمى –

 . نباتات وطحالب وبكتيريا –

 .ريات والبكتيريابعض الفط  –

*************************************************************************** 

 
 

                                .  كائن منتج –1

                   .كائن مستهلك   –2

                       كائن محلل .  –3

      كائن يقوم بعملية البناء الضوئى .    –4

 كائن ذاتى التغذية .                –5

 كائن غيرذاتى التغذية.   –6

  ماذا حيدث فى احلاالت اآلتية

  )ب(  العمود من يناسبه ما  )أ(  العمود من صل
 

 أذكر مثاالً واحدًا لكل من 

 املقصود بكل من  ما
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                 .  الخضراء البالستيدات –1

 عملية البناء الضوئى .                  –2

     . فطر عفن الخبز –3

   الخضراء . تضوء الشمس للنباتا –4

   الجذر في النباتات الخضراء . –5

   راق في النباتات الخضراء .األو –6

*************************************************************************** 

 
 

  :  صنف الكائنات احلية التالية إىل كائنات منتجة ، وكائنات مستهلكة ، وكائنات حمللة –1

 .الزباد ى بكتيريا –اإلنسان   – الخميرة   فطر   – أخضر   طحلب   – الذرة   نبات   – أسد   – كلب       

    : قارن بني كل من –2

  الضوئي والتنفس في اإلنسان عملية البناء ●    

 الكائنات المنتجة ، والمستهلكة ، والمحللة .  ●    

  : احذف الكلمة غري املناسبة –3

 البناء الضوئى . –األمالح  –التنفس  –الضوء  –الماء  –ثانى أكسيد الكربون       

  : أعد الرتتيب السليم لكل من –4

 . آكالت اللحوم – الكائنات المنتجة – آكالت األعشاب – الكائنات المحللة      

  : اكمل املخطط التاىل لعملية البناء الضوئى يف النبات –5

  

 

 

 

 

 

 ما أهمية الكائنات المحللة ؟ – 6

 كيف يصنع النبات غذاءه ؟ – 7

 ود النشا فى أوراق النبات ؟ كيف يمكنك الكشف عن وج – 8

 : يوضح الشكل التاىل أرانب تأكل العشب ويتم اصطيادها من خالل الثعالب – 9

 

 

 

 

 

 

 )أ( اكتب اسم الكائن المنتج .

 : اخرت ثالث عبارات تصف الثعلب فى هذه السلسلة الغذائية)ب( 

    كائن منتج . ●     

 كائن مستهلك . ●     

 س .كائن مفتر ●     

    آكل لحوم . ●     

    آكل عشب . ●     

    كائن فريسة . ●     

 أسئلة متنوعة
 

 أذكر أهمية استخدام كل مما يلى 

 ........( غاز ..............1)

 ( طاقة .....................2)

(3............................ ) 

   

 

 ..............( غاز ........4)

  

(5............................ ) 
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Gn4me 
 

     

 : مقدمة  

ن   التى بالطَّاقة  ه يمد   فإنَّهه َعلَى غذائ   حصل  ي عنَدما:  اإلنسان( 1)  . الَحركة   علَى من الق درة   هتمك  

ها علَى تعَمل   لَّتىا للط اقة   كَمصدرٍ  الَوقود   إلى تحتاج  :  السيارُة( 2) يك   . تحر 

ه:  امِلصباُح( 3)  .  ي ضىءَ  لكىْ  كهربائية   طاقة   يلزم 

ن   َعديدة  للطَّاقة ، أخَرى صور   ( هناكَ 4) ن تحويل ها يمك   . ألخَرى ص ورةٍ  م 

**************************************************************************** 

 
 

تابًا تقرأ   أو التلفزيونَ  تشاهد   كرسى ٍ  على اجالسً  كنتَ  إذَا –   .تتحرك   ال ألنكَ  ؛شغالً  تبذل   ال الحالة   هذه   فى أنتَ ف ك 

دة   ساكنًا مكانكَ  وانتظرتَ  يدكَ  فى حقيبةً  حملتَ  إذَا –  . الحقيبة   رفع   أثناءَ  إال ؛شغالً  تبذل   ال أنتَ مثالً ف دقيقةً  30 لم 

 ألن لديك طاقة .  السلم   صعود   ف ى شغالً  ذل  بصعدت سلماً فإنك ت إذَا –

 ألن لديك طاقة . الدراجة لتحريك شغالً  بذل  ركبت دراجة فإنك ت إذَا –

 :  تعريف الطاقة –

 .شغلٍ  بذل   علَى القدرة   هىَ   

 :  صور الطاقة –

  :، منها للطاقة   عديدة   صور   توجد     

ثل  :الوضِع طاقُة( 1)     .السيارة   زنبرك   فى المختزنة   الطاقة   م 

ثل  :الضوئيُة الطاقُة (2)     .أو الشمس الكهربى   المصباح   يبعث ها التى الطاقة   م 

ثل  :احلركيُة الطاقُة (3)     .المروحةَ  تنتجها التى الطاقة   م 

ثل  :احلراريُة الطاقُة( 4)     .المدفأة   من الصادرة   الطاقة   م 

ثل  :الصوتيُة الطاقُة( 5)    ها التى الطاقة   م   .البيان و يصدر 

ثل  :الكهربيُة الطاقُة( 6)    يها التى الطاقة   م   . الجاف   العمود   يعط 
  

 شغٍل بذِل على قدرٌة هلا األجهزِة هذِه كلُّ
 

*************************************************************************** 

                     

 

  نشاط
َ
ى وضيح  لت

َ
وتية   الطاقة   معن

َّ
  .الص

  : األدواُت

نضدة   – خشبية   مسطرة    .م 

   :اخلطواُت

 .المنضدة   فى الخشبية   المسطرة   طرفَ  ثب  تْ ( 1)

 .اترْكه ثمَّ  أسفلَ  إلى اآلخرَ  الطرفَ  اجذب  ( 2)

  : اُتالحظامل

 .المسطرة اهتزازسماع صوت نتيجة 

  : االستنتاج

 .السمعَ  فتسبب   لل ذن   تصل   الطاقة   صور   من صورة   الصوت  

*************************************************************************** 

 

1 

 الطاقـة

 

 الصوتيـُة الطاقُة
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  : األدواُت

 .رنَّانة   شوكة  

   :اخلطواُت

 . خشبيةٍ  منضدةٍ ى علَ ا واطرْقه الشوكة  الرنانة   مقبضَ  أمسكْ ( 1)

بْ ( 2)  .بس رعةٍ  أ ذ نْيكَ  حَدىإ من الشوكة   فرعى   قر  

ً  المس( 3)  . طرقها بعد بأصبعك الشوكة فرعي من فرعا

  : اُتالحظامل

ً  الشوكة  الرنانة   طْرق   عندَ ( 1)  . وتقريبها من األذن نسمع صوتا

 .فرَعْيها باهتزاز   حس  نعندما تحدث صوتاً  الشوكة ىفرعلمس  عندَ ( 2)

ً  ال نسمع الشوكة فرعي يقف اهتزاز عندَ ( 3)  . صوتا

  : االستنتاج

 .األجسام   اهتزاز   من   ينشأ   الصوت  
 
 
 
 

*************************************************************************** 

 
 

 أخَرى  :     إلى صورةٍ  منْ  الطاقة   بتحويل   تقوم   األجهزة   منَ  عديد   يوجد  

 حت( 1)
 
  ول

 
 : حركة   طاقة   إىل الوضع   طاقة

ه وعندَ  وضعٍ  طاقة   ف ى صورة   به   يحتفظ   شغلٍ  بذل   يتم   أطفال   لعبةً  سيارةً  زنبرك   إدارة   عندَ  ل   ترك   الوضع  إلى طاقة   تتحوَّ

ك   على تعمل   حركةٍ  طاقة    .(  األطفال   لعب   زنبرك  ف ى  حركةٍ  طاقة   إلى الوضع   طاقة   تتحول  )  .السيارة   تحر 

  ( حتوالت2)
 
 : كية  احلر الطاقة

ل   ●   قطعة حديدالطرق على أو  الطرق على الطبلة أو حركة األستكعند  تسمع ها صوتيةٍ  طاقةٍ  إلى الحركية   الطاقة   تتحوَّ

  . تحريك جرس معدنىأو  أو خشب   

ل   ●  . دلك اليدينعند  حراريةٍ طاقٍة  إلى الحركية   الطاقة   تتحوَّ

ل   ●  . الدينام و فى ربيةٍ كه طاقةٍ  إلى الحركية   الطاقة   تتحوَّ

  : دينامو الدراجة ●

هاز       ل   العجلة   إطارَ  يالمس   صغير   ج   ل  ـتعم كهربيةٍ  طاقةٍ  إلى الدراجة   إطار   حركة   طاقةَ  يحو  

ة   في ادةً ـزي الحظ  ن ة  ـالدراج س رعة   زيادة   عندَ ، و المصباح   إضاءة   على      مصباح   إضاءة   قوَّ

 .الدراجة      

  ت( حتوال3)
 
 : الكهربية الطاقة

ل   ●   .الكهربى    المصباح   ضوئيٍة فى طاقةٍ  إلى الكهربية   الطاقة   تتحوَّ

ل   ●  .الكهربى   والخالط  المروحة   موتور   فى حركيةٍ  طاقةٍ  إلى الكهربائية   الطاقة   تتحوَّ

ل   ●  .والسخان  ةالمدفأة والمكوا فى حرارية طاقةٍ  إلى الكهربية   الطاقة   تتحوَّ

ل   ●  .الكهربى   الراديو والجرس  فى صوتية طاقةٍ  إلى الكهربائية   الطاقة   تتحوَّ

 :  اقرأ وتعلم ●

لد   السيارة   فى يوجد      ى والبطارية   ، الكهربية   بالطاقة   البطاريةَ  يغذ  ى كهربى   مو    الطاقة   وتتحول   الطاقةَ  هذه   للموتور تعط 

كَ  السيارةَ  يدفع   الَّذى الموتور   دوران   ىعل تعمل   حركةٍ  طاقة   إلى الكهربية       .لتتحرَّ

 الصوت واهتزاز األجسام

 . األجسام   وتذبذب   هتزاز  ال نتيجة الصوت   ينشأ  :  اخلالصة

ها التى الطاقة   : أمثلة  طاقة اهتزاز فرعى  شوكة رنانة .  –البيان و يصدر 

كَ  افبأطر حنجرتَك المسْ  .  الصوت   حدوثَ  تسبب   هاَ داخل والذبذبات   تتحرك   الحنجرة  تالحظ أن  تتكلم وأنتَ  أصابع 

اعةٍ  على يَدك تضع   عندَماو   .تهتز   تجد ها صوتًا تصدر   سمَّ

 

 حتوالت طاقة



   

   

  

  
35      

  ( حتوالت4)
 
 : الضوئية الطاقة

ل   ●   وفى السخانات الشمسية . المكبرة   العَدسة   بواسطة   حراريةٍ  طاقةٍ  إلى للشمس   الضوئية   الطاقة   تتحوَّ

ل   ●  .الشمسية   الخاليَا فى كهربيةٍ  طاقةٍ  إلى الضوئية   الطاقة   تتحوَّ

ْنها ، الضوئية   الطاقة   منَ  كهربيةٍ  على طاقةٍ  الحصول   فى الشمسيَّة   الخاليَا خَدم  تست ●   األقمار   تَزويد   ف ى وي ستفاد  م 

 .المنازل   ف ى تستخَدم   كهربيةٍ  طاقة وتوليد   أجهزت ها لتشغيل   بالطاقة  الكهربائية   الصناعية     

*************************************************************************** 
 

 الطاقة ازــــــــــــــاجله
 املستخدمة

 الطاقة
 الناجتة

 

 الطاقة ازـــــــــــاجله
 املستخدمة

 الطاقة
 الناجتة

 الكهربية املروحة

 ىالكهرب املوتور

 اخلالط الكهربىِّ

 

 كهربية

 

 حركية

 

 الدينامو

 

 حركية

 
 كهربية

 ضوئية اخللية الشمسية ةضوئي كهربية الكهربى املصباح

 

 كهربية
  

 الكهربيةاملدفأة 

 الكهربية املكواة

 السخان الكهربى

 

 كهربية

 
 حرارية

  العود

 البيانو

 الطبلة

 اجلرس املعدنى

 

 حركية

 
 صوتية

 الراديو

 اجلرس الكهربى

 

 

 كهربية

 

 

 صوتية

 

 السخان الشمسى

 

 ضوئية

 

 

 حرارية

 األطفاِل لعِب زنربِك

 

 الوضِع

 

 كيميائية البطارية حركية

 

 كهربية

 ************************************************************************** 

 اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــابة علل ملا يأتى م
   ألنه يمتلك طاقة .  ؟    الجسم المتحرك يبذل شغالً  1

عند نزع مستمار حديتد متن لتوح خشتبى  2

 مار دافئاً ؟يصبح المس

 لتحول جزء من الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية .  

عنتتدما تضتتع يتتدك علتتى ستتماعة تصتتدر  3

 صوتاً تجدها تهتز ؟

 ألن الصوت ينشأ عند اهتزاز األجسام .    

نحصتتل علتتى طاقتتة كهربيتتة متتن الخاليتتا  4

 الشمسية ؟

 ألنهتتا تقتتوم بتحويتتل الطاقتتة الشمستتية ) ضتتوئية وحراريتتة ( إلتتى طاقتتة

 كهربية .  

يمكننا الحصتول علتى طاقتة ضتوئية متن  5

 الطاقة الكهربية ؟

ألنتته عنتتد متترور التيتتار الكهربتتى فتتى بعتتض األجهتتزة مثتتل المصتتباح 

 .  ضوئيةٍ  طاقةٍ  إلى الكهربية   لطاقة  تتحوال الكهربى

يمكن تحويل الطاقة الكهربيتة إلتى طاقتة  6

 حركية والعكس ؟

ة إلتتى طاقتتة حركيتتة فتتى المروحتتة ألنتته يمكتتن تحويتتل الطاقتتة الكهربيتت

 الكهربية ويمكن تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية فى الدينامو .

 لتحول جزء من الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية .   نشعر بالدفء شتاًء عند دلك اليدين ؟ 7

 نتيجة اهتزاز فرعيها .   ؟نسمع صوتًا عند طرق شوكة رنانة  8

طاقتتتتة عنتتتتدما تقتتتتود تحتتتتدث تحتتتتوالت لل 9

 ؟دراجة 

 تتحول طاقة الغذاء إلى طاقة حركية للقدمين ثم لعجالت الدراجة . ألنه 

************************************************************************** 

 اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــابة ماذا حيدث عند م
ستة سقوط أشعة الشمس الضوئية علتى عد 1

 موضوعة أعلى ورقة .

 تحترق الورقة نتيجة تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية . 
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 يهتز ويصدر صوتًا . جذب أستك مثبت من طرفيه ، ثم تركه . 2

 يستطيع أن يبذل شغاًل .  امتلك جسم ما طاقة .  3

 طاقة حركية .يدور نتيجة تحول الطاقة الكهربية إلى  مر تيار كهربى فى موتور مروحة .  4

 طرقت شوكة رنانة على منضدة خشبية . 5

 

يهتز فرعاها ونسمع صوتًا نتيجة تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة 

 صوتية .

 سقطت أشعة الشمس على سخان شمسى . 6

 

تتحتتول الطـتتـاقة الضـتتـوئية الشمستتية إلتتى طــتتـاقة حراريتتة فترتفتتع 

 درجة حرارة الماء . 

ارة ثم وضتعتها علتى أدرت زنبرك لعبة لسي 7

 منضدة . 

تتحول طاقة الحركة إلى طاقة وضتع فتى الزنبترك ، وعنتد وضتعها 

 على منضدة تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة وتتحرك السيارة 

أدرت ملتتف دينتتامو بستترعة وكتتان متصتتالً  8

 بمصباح كهربى .

 تتحول طاقة الحركة إلى طاقة كهربية فيضىء المصباح . 

لشتتتتتمس علتتتتتى الخاليتتتتتا ستتتتتقطت أشتتتتتعة ا 9

 الشمسية .

 تتولد طاقة كهربية . 

أطتتراف مستتطرة علتتى منضتتدة  ثبتنتتا أحتتد 10

 .وطرقنا الطرف اآلخر

 .تهتز ويصدر صوت

 سخونة اإلطار . احتكاك إطار دراجة باألرض . 11

 سخونة المسمار. طرق مسمار بمطرقة . 12

كَ  بأطراف حنجرتَك لمسْ  13 َ داخل والذبذبات   تتحرك   الحنجرة  ن تالحظ أ تتكلم وأنتَ  أصابع    الصوت   حدوثَ  تسبب   ها

اعةٍ  على يَدك تضع   عندَما 14   .تهتز   جد هان صوتًا تصدر   سمَّ

ة   ادةً ـزي ة  ـالدراج س رعة   زيادة   15  .الدراجة   مصباح   إضاءة   قوَّ

*************************************************************************** 

   
  

  
  

 

  

   ......... ....الطاقة هى القدرة على بذل ....... –1

 ......... ....و .............. ...........  و .............من صور الطاقة ......... –2

 فى المصباح الكهربى .  ....... ....تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة ......... –3

 ..... ..................ة ....ينشأ الصوت نتيج –4

 ......... .........فى موتور السيارة تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة ....... –5

 ........... .....................تتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية فى ... –6

 تخزن فى صورة غذاء .  .................. تتحول الطاقة ..................... فى النبات األخضر إلى طاقة ... –7

 .......... .عندما تصعد سلًما أو تقود دراجة ، فإنك تبذل ...... –8

 ...... هى القدرة على بذل شغل . ............... –9

 .... .............ينشأ الصوت نتيجة ........ –10

 ........... ................... إلى .......عند العزف على أوتار العود تتحول الطاقة .... –11

   تقوم ................ بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية مباشرة . –12

 ......... ....المصباح الكهربى يعمل بالطاقة ............... ، ويعطى .... –13

 ........... ...........ب ........... هو صورة من صور الطاقة تصل للذن ، وتسب.............. –14

 ...... بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية مباشرة ..........تقوم ....... –15

    عند دوران زنبرك فإن الطاقة الناتجة هى ...................... –16

  اهتزاز األجسام ينتج عنه طاقة ...................... –17

  تحول الطاقة .................... إلى طاقة .....................فى المصباح الكهربى ت –18

   فى الخاليا الشمسية تتحول الطاقة .................... إلى طاقة .....................  –19

ن   التىـ .................... به يمد   فإنَّهه َعلَى غذائ  اإلنسان  حصل  ي عنَدما –20  .................... علَى من الق درة   هتمك  

هالمصباح  –21    .  ي ضىءَ  لكىْ  ..................... طاقة   يلزم 

  أكمل ما يأتى
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 هى طاقة .................. السيارة   زنبرك   فى المختزنة   الطاقة   –22

 هى طاقة ..................  الكهربى   المصباح   يبعث ها التى الطاقة   –23

ها التى الطاقة   –24  هى طاقة .................. البيان و يصدر 

يها التى الطاقة   –25  هى طاقة .................. الجاف   العمود   يعط 

 .................. فتسبب   لل ذن   تصل  ..................  صور   من صورة   الصوت   –26

ة   فى زيادةً  الحظ  ن الدراجة   ................... زيادة   عندَ  –27  .مصباح  الدراجة   إضاءة   قوَّ

ل   –28   ................... ضوئيٍة فى طاقةٍ  إلى الكهربية   الطاقة   تتحوَّ

ل   –29     و ................... ................... فى حركيةٍ  طاقةٍ  إلى الكهربائية   الطاقة   تتحوَّ

ل   –30  و ...................  و ................... ................... فى حرارية طاقةٍ  إلى الكهربية   الطاقة   تتحوَّ

ل   –31  و ...................  و ................... ................... فى صوتية طاقةٍ  إلى الكهربائية   الطاقة   تتحوَّ

ل   –32  و ...................  ................... بواسطة   حراريةٍ  طاقةٍ  إلى للشمس   الضوئية   الطاقة   تتحوَّ

ل   –33     ..................... فى كهربيةٍ  طاقةٍ  إلى الضوئية   الطاقة   تتحوَّ

************************************************************************** 

 

 
   . رنانةٍ  شوكةٍ  اهتزاز   توقف   عندَ  الصوت   ينقطع   –1

ل   ل عبةٍ  سيارةٍ  زنب رك َملء   عندَ  –2      .ضعٍ  و طاقة   الحركة  إلى طاقة   تتحوَّ

    قدرة على بذل شغل .الطاقة هى ال –3

      عند سقوط أشعة الشمس على عدسة موضوعة فوق ورقة فإن الورقة تحترق .  –4

         تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة كيميائية فى الراديو . –5

        م .ينشأ الصوت من اهتزاز األجسا –6

  المروحة تعطى طاقة حركية أما المكواة فتعطى طاقة ضوئية . –7

       عند مسك شوكة تعطى صوتاً باليد فإن اهتزازها يستمر . –8

   من الممكن أن تستخدم العدسة المكبرة فى تحويل الطاقة الضوئية للشمس إلى طاقة حرارية .  –9

         قة الحرارية إلى طاقة حركة . عند دلك اليدين ببعضهما تتحول الطا –10

   تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة فى زنبرك لعب األطفال والعكس صحيح . –11

     من أمثلة الطاقة الكهربية الطاقة التى يعطيها العمود الجاف . –12

        عندما تهتز األحبال الصوتية فى الحنجرة نسمع صوت اإلنسان . –13

       طاقة الحركية إلى طاقة كهربية فى موتور المروحة .تتحول ال –14

  تتحول الطاقة من صورة لصورة أخرى . –15

    الخلية الشمسية تحول ضوء الشمس إلى طاقة كهربية مباشرة . –16

ها علَى تعَمل   الَّتى للط اقة   كَمصدرٍ  الَوقود   إلى السيارة تحتاج   –17 يك   . تحر 

   هى طاقة حركة . السيارة   زنبرك   فى المختزنة   الطاقة   –18

   هى طاقة كهربية . الكهربى   المصباح   يبعث ها التى الطاقة   –19

**************************************************************************        

  
 

  

   من اهتزاز األجسام . الضوءينتج  –1

    في المدفأة . كيميائيةة تتحول الطاقة الكهربية إلى طاق –2

 .  يبذل قوة الشخص الجالس على كرسى يشاهد التليفزيون –3

 . ضوئيةزنبرك لعبة األطفال يختزن طاقة  –4

 .  السخانات الشمسية تتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية مباشرة فى –5

 . المروحة تتحول الطاقة الضوئية للشمس إلى طاقة حرارية بواسطة –6

 .  الموتور تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية فى –7

 .  الطاقة الضوئية إلى طاقة حراريةفى زنبرك لعب األطفال تتحول  –8

 األجسام .سكون الصوت ينشأ من  –9

  صحح ما حتته خط

  ( أمام ما يلى :×( أو عالمة )ضع عالمة )
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 هى القدرة على بذل شغل وتقاس بالچول .القوة  –10

 . صوتيةالمصباح الكهربى يعطى طاقة  –11

 .  كهربيةى يهتز فرعاها تعطى طاقة الشوكة الرنانة الت –12

        .  صورة واحدةالطاقة لها  –13

ل   –14  . اليدين غلقعند  طاقٍة حراريةٍ  إلى الحركية   الطاقة   تتحوَّ

*************************************************************************** 

 
 

 ..........……  بينَ  تبادل   يحدث   زنبركى ٍ  ملف ٍ  اهتزاز   عندَ  –1

 ( ضوئيةٍ  وطاقةٍ  وضعٍ  طاقة   – حراريةٍ  وطاقةٍ  وضعٍ  طاقة   – حركيةٍ  وطاقةٍ  وضعٍ  طاقة   – كهربيةٍ  وطاقةٍ  وضعٍ  طاقة  )    

     المدفأة ( –العمود الجاف  –المروحة  –مثلة الطاقة الكهربية الطاقة التى تصدر من ............... ) البيانو أمن  –2

    كهربية ( –حرارية  –وضع  –) ضوئية                د تدليك يديك ببعضهما تنتج طاقة ................ عن –3

      كهربية (  –حرارية  –وضع  –) ضوئية                        زنبرك السيارة يختزن طاقة ..................  –4

        كهربية (  –حرارية  –كيميائية  –) ضوئية  ..... فى الدينامو . تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة ............. –5

 صوتية (  –حرارية  –كيميائية  –) مغناطيسية  السخانات الشمسية تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة ...............   –6

    مغناطيسية (    –حرارية  –صوتية  –) ضوئية                                       دلك األجسام ينتج طاقة ...............  –7

 حركية (  –حرارية  –كيميائية  –تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة........... فى المصباح الكهربائى . ) ضوئية  –8

  الكهرباء (  –الحرارة  –الصوت  –) الضوء            صورة من صور الطاقة تصل إلى األذن مسببة السمع .  –9

          القوة (  –الطاقة  –السرعة  –) الكتلة                                الصوت صورة من صور ..................  –10

      حرارية (   –صوتية  –كهربية  –) ضوئية                          كل من العود والبيانو يعطى طاقة ............... –11

 ة من صور الطاقة يكون له قدرة على .................... أى جهاز يعطى صور –12

      عدم تحويل الطاقة من صورة ألخرى (  –اكتساب طاقة  –) بذل شغل                                                               

       (  سكون –اهتزاز  –) انتقال    ينشأ الصوت نتيجة ................ األجسام . –13

        صوتية (  –ضوئية  –اهتزاز األجسام ينتج عنه طاقة ................ ) حرارية  –14

   الكهربية إلى حركية (  –الحركية إلى حرارية  –موتور المروحة يحول الطاقة ............... ) الحركية إلى كهربية  –15

 حرارية (  –حركية  –ضوئية  –) وضع      ة ................ هى طاق السيارة   زنبرك   فى المختزنة   الطاقة   –16

   حرارية (  –حركية  –ضوئية  –) وضع   هى طاقة ................   الكهربى   المصباح   يبعث ها التى الطاقة   –17

  حرارية (  – حركية –ضوئية  –) وضع            هى طاقة ................   المروحةَ  تحرك   التى الطاقة   –18

   حرارية (  –حركية  –ضوئية  –) وضع                هى طاقة ................   المدفأة   من الصادرة   الطاقة   –19

ها التى الطاقة   –20  كهربية ( –صوتية  –ضوئية  –) وضع                هى طاقة ................   البيان و يصدر 

يها التى الطاقة   –21   كهربية ( –صوتية  –ضوئية  –) وضع        هى طاقة ................   الجاف   العمود   يعط 

 كهربية (  –صوتية  –ضوئية  –) كيميائية       هى طاقة ................   الجاف   العمود   يختزنها التى الطاقة   –22

 ...... تعمل على احتراق ورقة .العدسة المجمعة تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة ............ –23

 حركية (  –حرارية  –ضوئية  –) كهربية                                                                                         

*************************************************************************** 
 
 

   . القدرة على بذل شغل  –1

    الطاقة المخزونة في زنبرك سيارة لعبة .  –2

   صورة من صور الطاقة تنشأ عن اهتزاز األجسام . –3

       تصل إلى األذن مسببة السمع .  صورة من صور الطاقة –4

 طاقة تسبب حركة األجسام . –5

       الطاقة الصادرة من البيانو عند اهتزاز أوتاره . –6

 الوضع إلى طاقة حركة فى لعب األطفال . جهاز يحول طاقة –7

       جهاز يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية . –8

   جهاز يحول الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية تستخدم فى تدفئة المنازل . –9

         جهاز يحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية . –10

  ة مما بني القوسنياخرت اإلجابة الصحيح

  أكتب املصطلح العلمى
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   .كهربى  ال المصباح   يبعث ها التى الطاقة   –11

     .المروحةَ  تحرك   التى الطاقة   –12

        .المدفأة   من الصادرة   الطاقة   –13

ها التى الطاقة   –14         .البيان و يصدر 

يها التى الطاقة   –15  .الجاف   العمود   يعط 

    . األجسام   وتذبذب   هتزاز  ال نتيجة ينشأ   –16

  طاقة اهتزاز فرعى  شوكة رنانة .  –17

هاز   –18 ل   العجلة   إطارَ  يالمس   صغير   ج   ح .المصبا إضاءة   على تعمل   كهربيةٍ  طاقةٍ  إلى الدراجة   إطار   حركة   طاقةَ  يحو  

 حرارية .  طاقةٍ  إلى الكهربية  جهاز يحول الطاقة  –19

 . ضوئيةٍ  طاقةٍ  إلى الكهربية  جهاز يحول الطاقة  –20

   . يةٍ توص اقةٍ ط إلى الكهربية  جهاز يحول الطاقة  –21

   . الكهربية   بالطاقة   البطاريةَ  يغذ  ىو السيارة   فى يوجد   –22

 . أجهزت ها لتشغيل   بالطاقة  الكهربائية   الصناعية   األقمار   تَزويد   ف ى تستخدم  –23

*************************************************************************** 

 
 

 الصادر من اهتزاز الشوكة الرنانة عند لمسها بيدك .ينقطع الصوت  –1

 عند مرور التيار الكهربى فى المروحة الكهربية تدور . –2

    . الجسم المتحرك يبذل شغالً  –3

 .عند نزع مسمار حديد من لوح خشبى يصبح المسمار دافئاً  –4

 .عندما تضع يدك على سماعة تصدر صوتاً تجدها تهتز  –5

 .اقة كهربية من الخاليا الشمسية نحصل على ط –6

 .يمكننا الحصول على طاقة ضوئية من الطاقة الكهربية  –7

 .يمكن تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية والعكس  –8

 . نشعر بالدفء شتاًء عند دلك اليدين –9

 .نسمع صوتًا عند طرق شوكة رنانة –10

 . تحدث تحوالت للطاقة عندما تقود دراجة –11

 سماع صوت عند طرق الشوكة الرنانة . –12

 عند زيادة سرعة الدراجة تزداد قوة إضاءة مصباح الدراجة . –13

لد   السيارة   فى يوجد   –14   كهربى   مو  

 . الصناعية   لقمار  ل الشمسيَّة   الخاليَا أهمية –15

*************************************************************************** 
 
 

 

ه ثمَّ  خشبى ٍ  لوحٍ  من مسمارٍ  نزع   –1  .باليد   لمس 

  لمسامير الصغيرة داخل علبة ثم رجها . اوضع بعض  –2

 سقوط أشعة الشمس الضوئية على عدسة موضوعة أعلى ورقة . –3

 جذب أستك مثبت من طرفيه ، ثم تركه . –4

 امتلك جسم ما طاقة . –5

 .مر تيار كهربى فى موتور مروحة  –6

 طرقت شوكة رنانة على منضدة خشبية . –7

 سقطت أشعة الشمس على سخان شمسى . –8

 أدرت زنبرك لعبة لسيارة ثم وضعتها على منضدة .  –9

 أدرت ملف دينامو بسرعة وكان متصالً بمصباح كهربى . –10

 سقطت أشعة الشمس على الخاليا الشمسية . –11

 .رقنا الطرف اآلخرأطراف مسطرة على منضدة وط ثبتنا أحد –12

  علل ملا يأتى

  ماذا حيدث فى احلاالت اآلتية
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 احتكاك إطار دراجة باألرض . –13

 طرق مسمار بمطرقة . –14

كَ  بأطراف حنجرتَك لمسْ  –15   .تتكلم وأنتَ  أصابع 

اعةٍ  على يَدك تضع   عندَما –16  .صوتًا تصدر   سمَّ

 .ة  ـالدراج س رعة   زيادة   –17

************************************************************************** 

     
 

                                   .  الطاقة –1

 الصوت .                                         –2

                   . دينامو الدراجة –3

 .الخاليا الشمسية  –4

************************************************************************** 

  
 

 

                                .  الدينامو –1

     .                   الموتور –2

                  . لشمسيةاالخلية  –3

 .                   الكهربى   المصباح   –4

 .             المروحةَ  –5

   .الكهربية المدفأة   –6

 .          البيان و –7

              .  الجاف   العمود   –8

 .دينامو الدراجة –9

 .الكهربية المروحة –10

 .الخالط الكهربى    –11

 .الكهربية المكواة –12

 .السخان الكهربى –13

 . الراديو –14

 . الجرس الكهربى –15

 المعدنى .الجرس  –16

 . األطفال   لعب   زنبرك   –17

 . البطارية –18

*************************************************************************** 

 
   

            .  والدينامو الموتور –1

   الكهربى . والمصباح الخلية الشمسية –2

     .اقة الوضع وطاقة الحركةط –3

 السخان الشمسى والسخان الكهربى . –3

**************************************************************************       
 

 

  )أ( الزنربَك ضغط مت )ب( متشابهان، الزنربك )أ( والزنربك –1

 .مكاِنه فى وثبِّت أكرَب الزنربك )ب( بدرجٍة وضغط مكاِنه، فى قليال وثبِّْت     

 زنبرك؟ كل   يختزن ها الَّتى الطاقة   اسم   َما ●    

 أكبَر؟ طاقةً  يختزن   الَّذى الزنبرك   َما ●    

 أسئلة متنوعة
 

 ما املقصود بكل من 

 ما الدور الذى يقوم به كل من

 قارن بني كل من
 

 )ب(                                          )أ(
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  تثبيُته تَّم زنربك كلِّ نهايِة ِفى ثقال علِّْق متشابهاِن ، )أ( ، )ب( ِنالزنربكا –2

 :بالرسِم  موضٌح كما مكاِنه فى     

 زنبرك؟ كل   يختزن ها الَّتى الطاقة   اسم   َما ●    

 أكبَر؟ طاقةً  يختزن   الَّذى الزنبرك َما ●    

كَ  إذَا يحدث   ماذَا ●     ا؟ مْنهما كل   ت ر   حرًّ

 : اذكر حتوالت الطاقة فى احلاالت التالية –3

 عند ذهابك إلى المدرسة راكبًا دراجة . ●    

 إضاءة المصباح الكهربى فى فصلك . ●    

 تشغيل المروحة الكهربية عند عودتك للمنزل . ●    

 .الكهربى الموتور ●    

 .الخالط الكهربى    ●    

 .الكهربيةالمدفأة  ●    

 .كهربيةال المكواة ●    

 .السخان الكهربى ●    

 .الراديو ●    

 .الجرس الكهربى ●    

 .األطفال   لعب   زنبرك   ●    

 .الدينامو ●    

 .الخلية الشمسية ●    

 . العود ●    

 .البيانو ●    

 .الطبلة ●    

 الجرس المعدنى ●    

 .السخان الشمسى ●    

 .البطارية ●    

    ؟ ة عندما اسم الطاقة الناجت  –4

                                                   . يدْيكَ  دْلك   ●     

                 . الفصل   باب   طْرق   ●     

                                                . تلميذٍ  جرى   ●     

                            . وترٍ  جذب   ●     

                                         .المدرسة   جرس   دق    ●     

          . كهربى ٍ  مصباحٍ  إضاءة   ●     

 .الدينامو ملف    دوران   ●     

 : اثبت بالتجربة كال من –5

 .األجسام   اهتزاز   منَ  الصوت   ينشأ   ●     

 .حركةٍ  طاقة   إلى الوضع   طاقة   تتحول   ●     

 .ضوئيةٍ  طاقةٍ  إلى لكهربية  ا الطاقة   تتحول   ●     

 : اقرأ القطعة التالية ثم حدد صور الطاقة املستخدمة والطاقة الناجتة –6

 فى يوم من أيام الشتاء البارد جلست األسرة حول المدفأة ، دق جرس الباب فتوجه أحد أفراد األسرة لفتح الباب)      

 . ( يوفورحب بالضيف وأضاء له مصابيح حجرة استقبال الض       

  : احذف الكلمة غري املناسبة –7

 .الكهربية المكواة –المصباح الكهربى  – السخان الكهربى – الكهربيةالمدفأة       

 اذكر خمس صور للطاقة .  –8

 اذكر حالتان ال يبذل فيهما اإلنسان شغالً .  –9

 )ب(                     )أ(
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Gn4me 
 

     

 : مقدمة  

 :  املنزِل ِفى الَّتى توجُد األجهزِة معظُم

ثل:  تعمُل بالكهرباِء( 1)  .والثالجة   التلفزيون والكمبيوتر م 

 . الكهرباء   بمصادر   لتوصيل ها:  أسالٍك إىل تشغيِلها حتتاُج عنَد( 2)

**************************************************************************** 

 
     

 

 تعريفها
 .جسمٍ  ىعلَ  تبقَى كهربية   شحنات   هىَ  –

ى ال الكهرباء  هى نوع من  –  . األسالك   ف ى يسر 

 ولُِّدـي اِمـــــاألجس َدْلُك

ة ، ــساكن اَءــــكهرب

 ُةـاملشحون رُةــــواملسط

 اِتـــــقصاص ذُبــــجت

 املشحونِة . غرَي ِةـالورق

  

 الظواهِر بعُض

 املرتبطِة بها

 .البرقَ  يسمَّى السماء   فى ضوءٍ  رؤية   –

كَ  شْعر   وقوف   – ه عندَ  رأس   .بالم شط   تمشيط 

كَ  خلع   عندَ  صْوتٍ  سماع   –  .وميٍض  رؤية   أو األيام   بعض   فى مالبس 

 

 توليُدها

 : ( البالون وتوليد الكهرباء1)

ن علَْيهتت صوف   بقطعة   البالون   دلك   عندَ  حنات   كوَّ  .إلْيها السكرَ  ت جذب كهربية   ش 

 : شحونة( قصاصات الورق واملسطرة امل2)

 .إلْيها الورق   قْصاصات   ت جذب كهربية   شحنات  بالشعر يتكون عليها  المسطرة   دلك   عندَ 

 تحمتل الستالبة  واألخترى الكهربيتة   تحمتل الشتحنات   إحتداهما تتصتادم ستحابتين عنتَدما البترق   يحتدث   : الـربقِ  ضـوءُ 

 . الموجبة   الشحنات  الكهربية  

*************************************************************************** 
    

   
    

 .بالكشاف   خاصة   بطارية   – الكهربى   الجيب   كشاف   : تخدمُةسامل األدواُت

، داخلَ  البطاريةَ  ضع   : اخلطواُت  . التشغيل   مفتاح   عَلى  اضغطْ  ثمَّ  الكشاف 

 : إضاءة المصباح الكهربى . ةاملالحظ

 فيضىء   المصباح   إلى تصل    )للكهرباء   موصلةً  موادَّ  تسمَّى(  أسالكٍ  ف ى كهربيةً  شحناتٍ  تدفع   رية  البطا:  التفسري

ى  .المتحرك   المستمر    بالتيار   يسمَّى لذلك . واحدٍ  اتجاهٍ  ف ى كهربى   تيار   ويسر 

 

  

 
*************************************************************************** 

 

 

ين من ساق   – الن حاس منَ  ساق   – لينة   ليمونة   : تخدمُةسامل األدواُت سمار   أوْ  الخارص   له مصباح   –مَن الحديد   م 

 .توصيلٍ  أسالك   – قاعدة  

  : اخلطواُت

 .لينةً  تصبحَ  حتَّى مراتٍ  عدةَ  الليمونة   علَى اضغطْ ( 1)

ي وساقَ  الن حاس ساقَ  اغرزْ ( 2) ِ  متباعد نالخارص   . ) سم3 ب عد علَى(  الليمونة   فى تْي

ل  ( 3)  . بالشكل   كَما بالمصباح   نالساقيْ  ص 

 : إضاءة المصباح الكهربى . ةاملالحظ

2 

 الكهرباء الساكنة

تنقسم الكهرباء إلى كهرباء ساكنة 

 وكهرباء تيارية ) متحركة ( .

 

 

 

 

 املتحركُة ()  التياريُة الكهربيُة

 أسالكٍ  خاللَ  تنتقل   كهربية   شحنات   هىَ :  الكهربية التيارية

 .طويلةٍ  لمسافاتٍ  موصلةٍ 

 

 

 

 كهربى   تيار  : هــو  املتحرِك املستمرِّ التياِر

ى  . واحدٍ  اتجاهٍ  ف ى يسر 

 

 

  الليموِن مَن بطاريًة صنْعا 
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فمر التيار  (  بطارية  كونوا مصدر للتيار الكهربى ) : ساق النحاس وساق الخارصين مع عصير الليمون  التفسري

 .المغلقة  المصباح   الكهربى فى دائرة

 

 

 
 

*************************************************************************** 

 

 
 

  : تخدمُةسامل األدواُت

 . كهربى   مفتاح   – أطراف ها مكشوفة   توصيلٍ  أسالك   – قاعدة   له مصباح   – بطارية  

  : اخلطواُت

ن  ( 1)  .ابل  المق ف ى الرسم   موضح   هوَ  كما الكهربيةَ  الدائرةَ  كو 

نة   الخطوات   بتنفيذ   ق مْ ( 2) لْ  الَجْدول  التَّال ى ف ى المدوَّ  :خطوةٍ  كل    فى حالة  المصباح   َعن مالحظات كَ  وسج  
  

 خطوات العمل

د ـعن الكهربى    ار  ـــللتي ار  ـــمسهى :  الدائرة الكهربية حالة املصباح

 : هى المسار المغلق للتيار الكهربى . أو .غلقها

 :  منتتكون 

 .الكهربائى    للتيار   مصدر  :  ( البطاريُة1)

 .الكهربية   الدائرة   وفتح   غلق   علَى يعمل  :  ( املفتاُح2)

 نَ ـــم الكهربائى    ار  ــالتي ل  ــنق ف ى دم  ــتستخ:  ( األسالُك3)

 .المصباح   إلَى البطارية  

 ال يضئ يضئ

   .ال مفتاح   من الدائرة   غلق   لحظة  

   .المفتاح   من الدائرة   فتح   لحظة  

   .الدائرة   وغلق   البطارية   نزع   عندَ 

   .الدائرة   وغلق   البطارية   توصيل   عندَ 

*************************************************************************** 

 

  

  .بالكهرباء   تعمل   المنزل   فى األجهزة   معظم   –

 : بالكهرباء   تعمل   الَّتى األجهزة   أمثلة   منْ  –

   . الغسالة  ( 3)              .( الراديو 2)             .( التلفزيون  1)   

دفأة  ( 4)     . الكمبيوتر( 6)               . الثالجة  ( 5)                . الم 

************************************************************************** 

 اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــابة علل ملا يأتى  م           

 الستالبة  واألخترى الكهربيتة   تحمل الشتحنات   إحداهما صادم سحابتينلت ؟    رؤية البرق فى األيام الممطرة 1

 . الموجبة   الشحنات  الكهربية   تحمل

انجذاب قصاصات الورق إلتى مستطرة  2

 ؟عرك مدلوكة بش

 نتيجة تكــون شحنــات كهربية ساكــنة على المسطرة .

 

 نتيجة تكون شحنات كهربية ساكنة على البالون .  انجذاب بالون مدلوك بالصوف لحائط  3

ال تستخدم كهرباء المنتازل فتى إجتراء  4

 األنشطة ولكن تستخدم البطارية؟

الكهربيتة لخطورة كهرباء المنازل واحتمال تعترض اإلنستان للصتدمات 

   شدته صغيرة وليس خطراً  التى قد تؤدى إلى الوفاة بينما تيار البطارية

 لغلق وفتح الدائرة . وجود مفتاح فى الدوائر الكهربية ؟ 5

الكهربتتاء التياريتتة أستتاس عمتتل كثيتتر  6

 من األجهزة ؟

ألنه يمكن تحويلها بستهولة إلتى صتورة أخترى متن الطاقتة مثتل الطاقتة 

 تية والضوئية .الحرارية والصو

يحظتتتر استتتتخدام التيتتتار الكهربتتتى فتتتى  7

 ؟المنزل لتنفيذ نشاط 

ألن التيار الكهربى فى المنزل شديد قد يسبب صعق اإلنسان ووفاتته أو 

 يحدث ماسًّا كهربيًّا يسبب حريقًا . 

 التتدائرةبستتبب تكتتون تيتتار كهربتتي متتن الشتتحنات التتتي تستتري فتتي     التيارية بهذا االسم تسمية الكهرباء 8

 .الكهربية

 كهربائيٍة دائرٍة تكويُن

وأجهزة  أسالكٍ  خاللَ  تتحرك كهربية   شحنات   : هو التيار الكهربى

 .متحركة   كهربية   شحنات  هو  . أوالدائرة الكهربية المغلقة . 

 

 

 

فى  نجحَ  منْ  أول  : هــو  العامل فولتا

 . م 1800عام   الكهربى   التيار   توليد  

 

 مصباح 

 كهربى

 

 

 مفتاح

 كهربى

 

 

 بطارية

   

 

 أسالك

 توصيل

 

 

 ، الراديو مخترع   : ماركونى املنزِل ِفى املستخدمُة الكهربيُة األجهزُة

 . م 1874ام ع بوليفياولد فى 

  

     

 

 

 ،التلفزيون   مخترع   : بريد جون

 م . 1946 – م 1888 بريطانى  
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عليها فتي اإلضتاءة وتشتغيل اآلالت المنزليتة ولعتب األطفتال  ألننا نعتمد ؟ كبيرة في حياتنا للكهرباء أهمية 9

 .والمصانع

عند غمس ساق نحاس ومسمار حديد  10

فتتى ليمونتتة لينتتة وتوصتتيلهما بطرفتتى 

 ؟مصباح كهربى فإنه يضىء 

كونوا بطارية وهى مصدر ألن الليمونة وساق النحاس ومسمار الحديد 

 للتيار الكهربى المستمر . 

 

الكهرباء التيارية أستاس عمتل أجهتزة  11

  ؟كثيرة 

ألنه يمكن تحويلها بسهولة إلى صورة أخرى من الطاقتة مثتل الحركيتة 

 الحرارية وغيرها .والضوئية و

************************************************************************** 

 اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــابة ماذا حيدث عند م          

 وقوف بعض شعر الرأس دلك شعرك بالمشط . 1

 تكتسب شحنات كهربية ساكنة .   دلك مسطرة من البالستيك بقطعة قماش صوفية . 2

دلك بالون منفوخ بقطعة صتوف ، ثتم تقريتب البتالون متن  3

 شعرك . 

 بعض الشعر .يجذب البالون 

 

 ال يمر تيار كهربى فى الدائرة المغلقة . حذف البطارية من دائرة كهربية مغلقة .  4

 يلتصق البالون بالحائط . تقريب بالون مشحون من حائط .  5

غتترس شتتريحة نحـــتتـاس ، وأخــتتـرى متتن الخارصتتين فتتى  6

 ليمونة ، ثم لمسها بلسانك . 

ر الكهربتتى فتتى أشتتعر بطعتتم الذع نتيجتتة متترور التيتتا

 لعاب الفم . 

 عدم وجود مفتاح كهربى فى دائرة كهربية .  7

 

يستمر مرور التيتار الكهربتى بهتا وال نستتطيع فتتح 

 أو غلق الدائرة عند اللزوم . 

قمت بخلع مالبسك المصنوعة من األليتاف الصتناعية بعتد  8

 حركتك فى يوم حار جاف ، داخل حجرة مظلمة .

ـد أرى وميًضتتتا نتيجتتتة تكتتتون أسمـــتتتـع صـتتتـوتًا وقتتت

 شحنات كهربية ساكنة على المالبس . 

ت عملتة معدنيتتة نحاستية ومستمار حديتتد فتى جتتانبى ستغر 9

 تفاحة ، ثم وصلتهما بمصباح كهربى .

 ينتج تيار كهربى عندما يمر فى المصباح يضىء . 

 

انقطع التيار الكهربى عن منزلك المحتوى على عديتد متن  10

 ة .األجهزة الكهربي

 ال تعمل كل األجهزة الكهربية فى المنزل . 

 

 استخدمت كهرباء المنزل فى إجراء نشاط . 11

 

أو قتد  أتعرض لخطورة الصتعق بالكهربتاء القويتة ،

 يحدث ماسًّا كهربيًّا يؤدى إلى حدوث حريق .

 قمت بإغالق دائرة كهربية .  12

 

ويضتىء يمر التيار الكهربى ختالل مستارها المغلتق 

 اح .المصب

قمت بدلك صتفحة جريتدة يوميـــتـة بالصتوف الجتاف عتدة  13

 مرات ، ثم تقريبها من حائط أملس جاف . 

تلتصـــق بالحائط وال تسقط نتيجــة تكــون شتحنات 

 كهربية ساكنة على ورق الصحيفة .

 .التحكم في فتح وغلق الدائرة ال نستطيع  .كهربي في دائرة كهربية عدم وجود مفتاح 14

 ينقطع مرور التيار فى الدائرة وينطفئ المصباح . قمت بفتح دائرة كهربية بها مصباح مضىء .  15

 حسن استخدامك للكهرباء . 16

 

الشعــــور باألمن وتجنب مخاطـر الماس الكهربائى 

 -والحرائق واالقتصتاد فتى نفقتات الطاقتة الكهربيتة 

 الحفاظ على األجهزة الكهربية المنزلية . 

*************************************************************************** 

   
  

  
  

 

 

 ........ األجسام ...............من طرق تولد الكهرباء الساكنة ... –1

 ..... بغلق وفتح الدائرة الكهربية . ..........يقوم ...... –2

 .......... .................................الدائرة الكهربية هى ....... –3

 .... فى أى نشاط .........ال نستخدم كهرباء ........... –4

 ......... ........تسمى الشحنات الكهربية التى تبقى على الجسم ..... –5

  أكمل ما يأتى
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 ....... بنقل التيار الكهربى من البطارية إلى المصباح . ...........فى الدائرة الكهربية تقوم ... –6

 ................. هى شحنات كهربية تنتقل خالل دائرة كهربية مغلقة . –7

      تستطيع صنع بطارية بغرز ساق من النحاس وساق من ...................... فى ليمونة . –8

  مسار التيار الكهربى يسمى ......................... –9

          ..........................ترجع ظاهرة البرق فى السماء إلى الكهرباء .. –10

    من طرق توليد الكهرباء الساكنة .................. األجسام . –11

     الكهرباء الساكنة هى شحنات كهربية ........................... ال تسرى فى ........................ –12

ن علَْيهتت صوف   بقطعة   البالون   دلك   عندَ  –13 حنات   كوَّ  .إلْيها السكرَ  ت جذب كهربية   ش 

 تحمل واألخرى .......................... الكهربية   تحمل الشحنات   إحداهما صادم سحابتينتت عنَدما البرق   يحدث   –14

 .......................... الشحنات  الكهربية         

ىيس كهربى   تيار  : هــو  المتحرك   المستمر    التيار   –15  ...................... ف ى ر 

 ...................... لمسافاتٍ  موصلةٍ  ................... خاللَ  تنتقل   كهربية   شحنات   هىَ  الكهربية التيارية –16

  يمر التيار الكهربى فى الدوائر .................... –17

 .......................... كهربية   شحنات  هو التيار الكهربى   –18

 . م 1800عام   الكهربى   التيار   فى توليد   نجحَ  منْ  أول  ................. هــو العالم  –19

   ...................... إلَى ................... نَ ـــم الكهربائى    ار  ــالتي ل  ــنق ف ى األسالك   دم  ــتستخ –20

*************************************************************************** 

 
 

   تنجذب قصاصات ورق لمسطرة بالستيكية مدلوكة . –1

    متحركة . كهربية الكهرباء الساكنة هى شحنات –2

   دلك األجسام يولد كهرباء تيارية . –3

      الكهرباء الساكنة عبارة عن شحنات كهربية تنتقل خالل أسالك موصلة لمسافات طويلة . –4

         التيار الكهربى عبارة عن شحنات كهربية تتحرك خالل السلك . –5

        المفتاح مصدر التيار فى الدائرة الكهربية . –6

   دلك بعض األجسام يولد كهرباء ساكنة . –7

      عند دلك مسطرة بشعرك تتكون عليها شحنات كهربية تجذب قصاصات الورق إليها . –8

   راديو وجون بيرد هو مخترع التليفزيون .ماركونى اخترع ال –9

         الكمبيوتر والثالجة من أهم األجهزة المنزلية التى تعمل بالكهرباء . –10

    ترجع ظاهرة البرق فى السماء إلى الكهرباء الساكنة . –11

ىت الكهرباء الساكنة –12  . األسالك   ف ى ببطء سر 

        م .  1800يار الكهربى فى عام ماركونى أول من نجح فى توليد الت –13

 هى المسار المفتوح للتيار الكهربى . الدائرة الكهربية –14

**************************************************************************        

  
 

  

 المسطرة البالستيك يولد كهرباء ساكنة .تبريد  –1

 يسرى فى اتجاه واحد . تيار كهربى  التيار المتردد –2

 عبارة عن شحنات كهربية تبقى على الجسم . الكهرباء المتحركة –3

 .  تبقى على الجسمالكهرباء التيارية ) المتحركة ( عبارة عن شحنات كهربية  –4

 فى إجراء األنشطة المدرسية لخطورتها . البطارية حجر ال تستخدم كهرباء  –5

   دائرة الكهربيةعلى غلق وفتح الالسلك يعمل  –6

 فى نقل التيار الكهربى من مصدر الكهربية إلى المصباح . البطارية تستخدم  –7

 من الليمونة . دينامو يمكننا صنع  –8

  هى شحنات كهربية تبقى على الجسم . التياريةالكهرباء  –9

          . طاقة حراريةدلك األجسام يولد  –10

  صحح ما حتته خط

  ( أمام ما يلى :×( أو عالمة )ضع عالمة )
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 .إلْيها الورق   قْصاصات   ت جذب موجبة شحنات  تكون عليها بالشعر ي المسطرة   دلك   عندَ  –11

   .الورق   قْصاصات   تتنافر مع كهربية   شحنات  بالشعر يتكون عليها  المسطرة   دلك   عندَ  –12

ى –13  . اتجاهات مختلفة ف ى المتحرك   المستمر    التيار   يسر 

*************************************************************************** 

 
 

 يوجد نوعان من الكهرباء هما ..................  –1

   الضوئية والحرارية (  –الساكنة والتيارية  –الحرارية والحركية  –) الساكنة والحرارية                                       

 الكهربية الساكنة تنتج من .....................  –2

 .سريان الشحنات الكهربية فى األسالك ●                                     . اليدين ببعضهمادلك  ●     

 .   وضع ساق من النحاس والخارصين فى الليمون  ●                . دلك مسطرة من البالستيك فى شعرك ●     

 تعمل الغسالة والسخان الكهربى بـ ............  –3

   الكهرباء الساكنة والتيارية (  –الكهرباء التيارية  –الكهرباء الساكنة  –) الطاقة الشمسية                                     

      الدائرة الكهربية ( –المفتاح  –) البطارية   مسار التيار الكهربى يسمى ................  –4

        جميع ما سبق (  –خلع المالبس  –تمشيط الشعر  –وث البرق تتكون الكهرباء الساكنة عند ................  ) حد –5

       جميع ما سبق (  –الغسالة  –التليفزيون  –من األجهزة الكهربية المستخدمة فى المنزل ................. ) الثالجة  –6

  المصباح الكهربى (  –المفتاح  –ارية البط –) األسالك  مصدر التيار الكهربى فى الدائرة الكهربية هو ..............  –7

      طاقة حرارية (  –كهرباء تيارية  –) كهرباء ساكنة                                 عند دلك اليدين ينتج ...............  –8

  موجبة وسالبة (  – وسالبة سالبة – وموجبة ) موجبة   ...............  شحنات كهربية تتقابل   عنَدما البرق   يحدث   –9

ى كهربى   تيار  هو  المتحرك   المستمر    التيار   –10  ( واحدٍ  اتجاهٍ  –ثالثة اتجاهات  –) اتجاهين .. ..... ف ى يسر 

*************************************************************************** 
 

 

 شحنات كهربية تنتقل خالل أسالك من مواد موصلة .  –1

 طريقة يمكن بها توليد الكهرباء الساكنة . –2

 ما يستخدم فى توصيل أجزاء الدائرة الكهربية .  –3

 مسار التيار الكهربى فى حالة الغلق .  –4

 مواد تسمح بمرور الكهربية خاللها . –5

 تيار كهربى يسرى فى اتجاه واحد وشدته ثابتة .  –6

 .طويلةٍ  لمسافاتٍ  لةٍ موص أسالكٍ  خاللَ  تنتقل   كهربية   شحنات   –7

 ظاهرة طبيعية تحدث عند تفريغ شحنات السحب . –8

  نوع من الكهرباء تنتج من خالل الدلك . –9

ى ال الكهرباء  نوع من  –10         . األسالك   ف ى يسر 

 شحنات كهربية تبقى على الجسم .  –11

 منَ  الموجبة  المرتفعة   الكهربية   مَع الشحنات   السحب   ف ى السالبة  الموجودة   الكهربية   تتقابل  الشحنات   عنَدما يحدث   –12

      .األرض         

ى كهربى   تيار   –13  . واحدٍ  اتجاهٍ  ف ى يسر 

        وأجهزة الدائرة الكهربية المغلقة .  أسالكٍ  خاللَ  تتحرك كهربية   شحنات   –14

  . م 1800عام   الكهربى   التيار   فى توليد   نجحَ  منْ  أول   –15

    .متحركة   كهربية   شحنات   –16

   المسار المغلق للتيار الكهربى . –17

   .الكهربائى    للتيار   مصدر   –18

    .عنـد غلقها الكهربى    ار  ـــللتي ار  ـــمس –19

  .الكهربية   الدائرة   وفتح   غلق   علَى يعمل   –20

   .المصباح   إلَى البطارية   نَ ـــم الكهربائى    ار  ــالتي ل  ــنق ف ى دم  ــتستخ –21
 

*************************************************************************** 

  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

  أكتب املصطلح العلمى
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    . رؤية البرق فى األيام الممطرة –1

 .انجذاب قصاصات الورق إلى مسطرة مدلوكة بشعرك  –2

 . انجذاب بالون مدلوك بالصوف لحائط –3

 .فى إجراء األنشطة ولكن تستخدم البطارية ال تستخدم كهرباء المنازل –4

 .وجود مفتاح فى الدوائر الكهربية  –5

 .الكهرباء التيارية أساس عمل كثير من األجهزة  –6

 .يحظر استخدام التيار الكهربى فى المنزل لتنفيذ نشاط  –7

  .  التيارية بهذا االسم تسمية الكهرباء –8

 . كبيرة في حياتنا للكهرباء أهمية –9

 .عند غمس ساق نحاس ومسمار حديد فى ليمونة لينة وتوصيلهما بطرفى مصباح كهربى فإنه يضىء  –10

 .الكهرباء التيارية أساس عمل أجهزة كثيرة  –11

*************************************************************************** 
 
 

 

 .األرض   منَ  الموجبة  المرتفعة   الكهربية   مَع الشحنات   السحب   ف ى وجودة  السالبة  الم الكهربية   تتقابل  الشحنات   –1

  دلك شعرك بالمشط . –2

  دلك مسطرة من البالستيك بقطعة قماش صوفية . –3

 دلك بالون منفوخ بقطعة صوف ، ثم تقريب البالون من شعرك . –4

 حذف البطارية من دائرة كهربية مغلقة . –5

 ون من حائط .تقريب بالون مشح –6

 ـرى من الخارصين فى ليمونة ، ثم لمسها بلسانك .شريحة نحـاس ، وأخ غرس –7

 عدم وجود مفتاح كهربى فى دائرة كهربية .  –8

 قمت بخلع مالبسك المصنوعة من األلياف الصناعية بعد حركتك فى يوم حار جاف ، داخل حجرة مظلمة . –9

 يد فى جانبى تفاحة ، ثم وصلتهما بمصباح كهربى .ت عملة معدنية نحاسية ومسمار حدسغر –10

 انقطع التيار الكهربى عن منزلك المحتوى على عديد من األجهزة الكهربية . –11

 استخدمت كهرباء المنزل فى إجراء نشاط . –12

 قمت بإغالق دائرة كهربية .  –13

 يبها من حائط أملس جاف .قمت بدلك صفحة جريدة يوميــــة بالصوف الجاف عدة مرات ، ثم تقر –14

 .كهربي في دائرة كهربية عدم وجود مفتاح –15

 قمت بفتح دائرة كهربية بها مصباح مضىء . –16

 حسن استخدامك للكهرباء . –17

*************************************************************************** 

 
 

 

                    . الكهرباء الساكنة  –1

 .     الكهرباء المتحركة ) التيارية ( –2

        ضوء البرق . –3

          .الدائرة الكهربية –4

 التيار الكهربى . –5

*************************************************************************** 

 
 

               .  الكهرباء الساكنة –1

                   .             البطارية –2

                . المفتاح –3

  علل ملا يأتى

  ماذا حيدث فى احلاالت اآلتية

 ما املقصود بكل من 

 ما الدور الذى يقوم به كل من



   

   

  

  
48      

               .األسالك   –4

               الدائرة الكهربية . –5

*************************************************************************** 

 
 

              الكهرباء الساكنة والكهرباء التيارية . –1

 هربى والدائرة الكهربية .التيار الك –2

************************************************************************** 

 
 

 :  افحص األشكال اآلتية جيدًا –1

 

 

 

 

 

 
 

ن   مْنها أى   ●     ( 5،  4،  1/  3،  2،  1/  4،  2،  1 /  4،  3،  1)           .كهربيةٍ  دائرةٍ  لعمل معًا استخدام ه يمك 

 ( 5،  3/  4،  3/  2،  3/  1،  2)        .ساكنةٍ  كهرباءَ  لتوليد   معًا استخدام ه يمكن مْنها أى   ●   

 جون بيرد ( ؟ –ماركونى  –) فولتا :  ما دور كل من العلماء اآلتى أمسائهم  –2

 .الكهرباء   استهالكَ  بها تقل  ل   طريقةً  اقترحْ  –3

 : الصورة التى أمامك  –4

 ( ؟4( إلى )1ماذا تمثل ؟ ما هى األجزاء من ) ●      

 ( ؟4( إلى )1ما وظيفة األجزاء من ) ●      

 ( يقوم بتحويل الطاقة .............. إلى ............. و ..................2رقم ) ●      

 ( يقوم بتحويل الطاقة .............. إلى .............  2رقم ) ●      
 

************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

*************************************************************************** 

 

 أدعية الطالب
و حفتظ المرستلين و المالئكتة المقتربين ، اللهتم اجعتل ألستنتنا اللهم إنى أسألك فهتم النبيتين  دعاء قبل املذاكرة : 

 عامرة بذكرك و قلوبنا بخشيتك و أسرارنا بطاعتك إنك على كل شئ قدير و حسبنا هللا و نعم الوكيل .

اللهم إنى أستودعك ما قرأت و ما حفظت و ما تعلمت فرده على عند حتاجتى إليته إنتك علتى  دعاء بعد املذاكرة : 

 ر و حسبنا هللا و نعم الوكيل .كل شئ قدي

 اللهم إنى توكلت عليك و سلمت أمرى إليك ال ملجأ لى و ال منجا منك إال إليك . : عند التوجه إىل االمتحان 

 رب أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق و اجعل لى من لدنك سلطانا ً نصيرا ً . عند دخول االمتحان : 

درى و يستر لتى أمترى و أحلتل العقتدة متن لستانى يفقهتوا قتولى بستم هللا رب اشترح لتى صت عند بداية اإلجابة : 

 الفتاح اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال ًيا أرحم الراحمين .

ال إله إال أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث رب إنى مسنى  عند تعسر اإلجابة : 

 الضر و أنت أرحم الراحمين .

 اللهم يا جامع الناس ليوم ال ريب فيه أجمع على ضالتى . يان :عند النس 

 الحمد هلل الذى هدانا لهذا و ما كنا لنتهدى لوال أن هدانا هللا . عند النهاية : 

 متنوعةأسئلة 
 

 قارن بني كل من
 

 بالون                             حجر بطارية                             قطعة صوف                  أسالك حناس          مصباح كهربى        
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