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 186ص  --- 180أشكال الطاقة                   ص   6.1الدرس 

 ما المقصود بالقدرة على احداث تؽٌٌر ؟ ......................................

 صل بخط بٌن شكل الطاقة وأنواع كل شكل منها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على ماذا تعتمد طاقة الحركة ؟

1                .......................................2 ............................... 

 تعتمد طاقة الوضع ؟على ماذا 

1                .......................................2 ............................... 

 

 

 الطاقة الحركٌة

 ٌكتسبها الجسم بسبب حركتهطاقة 

 طاقة حركٌة لالجسام )طاقة الجسم المتحرك (

 طاقة كهربائٌة : ) طاقة التٌار الكهربائً (

 طاقة الوضع

 طاقة مخزنة فً الجسم 

 األرض(طاقة جذبٌة : )مخزنة بسبب ارتفاع الجسم عن سطح 

 طاقة كٌمٌائٌة : ) مخزنة فً الروابط بٌن الذرات (

 طاقة نووٌة : ) مخزنة فً نواة الذرة (

 دمج طاقة الحركة و الوضع

 كال الطاقتٌن معا فً نفس الجسم

 مٌكانٌكٌة : ) طاقة نظام بسبب حركة أجزائه (

 حرارٌة  : ) طاقة الجسٌمات المكونة للمادة (

 حرارٌة أرضٌة : ) طاقة الجسٌمات فً باطن األرض (

 طاقة ناتجة عن األمواج 

 طاقة محمولة بواسطة الموجة

 صوتٌة : ) محمولة بالموجات الصوتٌة (

 تتحرك داخل األرض (زلزالٌة : ) تنتقل عبر وجات 

 إشعاعٌة : ) محمولة بواسطة الموجات الكهرومغناطٌسٌة (
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 محطات تولٌد الطاقة الكهربائٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...........................محطة طاقة   5 

 الى كهربائٌة  ..................التحول من    

 ............................................اٌجابٌة : 

 .................................................عٌب : 

 ...........................محطة طاقة   3 

 الى كهربائٌة  ..................التحول من    

 .........................................اٌجابٌة : 

 ...........................................عٌب : 

 ...........................محطة طاقة   4 

 الى كهربائٌة  ..................التحول من    

 .........................................اٌجابٌة : 

 ...........................................عٌب : 

 ...........................محطة طاقة   1 

 الى كهربائٌة  ..................التحول من    

 .........................................اٌجابٌة : 

 ...........................................عٌب : 

 ...........................محطة طاقة   2 

 الى كهربائٌة  ..................التحول من    

 .........................................اٌجابٌة : 

 ...........................................عٌب : 
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 186ص  --- 180أشكال الطاقة                   ص   6.1الدرس 

 لطاقةاما المقصود بالقدرة على احداث تؽٌٌر ؟ 

 صل بخط بٌن شكل الطاقة وأنواع كل شكل منها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على ماذا تعتمد طاقة الحركة ؟

 ..........السرعة..... 2...........               الكتلة........ 1

 على ماذا تعتمد طاقة الوضع ؟

 ........االرتفاع....... 2................               الكتلة........ 1

 الطاقة الحركٌة

 طاقة ٌكتسبها الجسم بسبب حركته

 طاقة حركٌة لالجسام )طاقة الجسم المتحرك (

 طاقة كهربائٌة : ) طاقة التٌار الكهربائً (

 طاقة الوضع

 طاقة مخزنة فً الجسم 

 طاقة جذبٌة : )مخزنة بسبب ارتفاع الجسم عن سطح األرض(

 طاقة كٌمٌائٌة : ) مخزنة فً الروابط بٌن الذرات (

 طاقة نووٌة : ) مخزنة فً نواة الذرة (

 دمج طاقة الحركة و الوضع

 كال الطاقتٌن معا فً نفس الجسم

 بسبب حركة أجزائه (مٌكانٌكٌة : ) طاقة نظام 

 حرارٌة  : ) طاقة الجسٌمات المكونة للمادة (

 حرارٌة أرضٌة : ) طاقة الجسٌمات فً باطن األرض (

 طاقة ناتجة عن األمواج 

 طاقة محمولة بواسطة الموجة

 صوتٌة : ) محمولة بالموجات الصوتٌة (

 زلزالٌة : ) تنتقل عبر وجات تتحرك داخل األرض (

 إشعاعٌة : ) محمولة بواسطة الموجات الكهرومغناطٌسٌة (
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 حطات تولٌد الطاقة الكهربائٌة م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .............وقود احفوري ) الفحم ( محطة طاقة  5 

 الى كهربائٌة  ....كٌمٌائٌة...التحول من    

 ...متوفرة بكثرة..اٌجابٌة : 

 ...............مضرة بالبٌئة......عٌب : 

 .....حرارٌة ارضٌة...محطة طاقة   3 

 الى كهربائٌة  ...حرارٌة...التحول من    

 ........ال تسبب تلوث.....اٌجابٌة : 

 .............عمٌقة....عٌب : 

 ..........نووٌة...محطة طاقة   4 

 الى كهربائٌة  ....نووٌة...التحول من    

 ........انتاج طاقة كبٌرة جدا.....اٌجابٌة : 

 ...................النفاٌات النووٌة....عٌب : 

 ..............رٌاح...محطة طاقة   1 

 الى كهربائٌة  ..حركٌة....التحول من    

 .......مخلفات ال تنتج...اٌجابٌة : 

 .....الرٌاح ال تهب دائما...عٌب : 

 ........كهرومائٌة..محطة طاقة   2 

 الى كهربائٌة  ....وضع...التحول من    

 ...مصدر طاقة نظٌف...اٌجابٌة : 

 ....تعٌق حركة الحٌوانات فً النهر....عٌب : 
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 196ص  --- 192تحوالت الطاقة والشؽل              ص   6.2الدرس 

 ماذا ٌسمى تحّول أحد أشكال الطاقة الى شكل آخر ؟ ....................

 أن الطاقة ال تستحدث وال تفنى ؟ .................................ما القانون الذي ٌنص على 

 ما تحوالت الطاقة فً العربة االفعوانٌة ) قطار المالهً ( ؟ ..................................

 أٌن تكون طاقة الحركة قلٌلة والوضع كبٌرة فً العربة االفعوانٌة . .............................

 فً العربة االفعوانٌة . .............................قلٌلة والوضع كبٌرة ون طاقة الحركة أٌن تك

 ما شكل الطاقة التً ٌحصل علٌها جسمك من النبات وٌحولها الى أشكال أخرى ؟ ........................

 

 ...................ماذا نسمً انتقال الطاقة عندما تؤثر قوة ما فً جسم على طول مسافة محددة . ..

 لماذا ٌبذل الطبال شؽال عندما ٌرفع الطبل ألعلى ؟ .........................................

 الذا ٌتوقؾ الطبال عن بذل الشؽل عندما بعد استقرار الطبل فً األعلى ؟ .............................

 ............................... 2..... ........................ 1على ماذا ٌعتمد الشؽل ؟ 

 كٌؾ نحسب الشؽل ؟ ...............................................

 ما هً معادلة حساب الشؽل ؟ .................................................

 ما هً وحدة قٌاس الشؽل ؟ .................

 

 m 20فً جسم تحركه باتجاهها مسافة     N 5احسب الشؽل الذي تبذله قوة مقدارها   

 المعادلة :    .......................................................         

 الحساب : ....................................................         

 ..................الشؽل :           ...         

 

 ذا نسمً القوة المؤثرة فً سطحٌن ٌالمس كل منهما اآلخر ؟ ........................ما

 ما هو اتجاه قوة االحتكاك ؟ .....................................................

 ................................ما هو سبب هدر الطاقة وعدم االستفادة منها فً بذل الشؽل ؟ 

 أذكر احد اسباب هدر الطاقة ؟ .............................
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 196ص  --- 192تحوالت الطاقة والشؽل              ص   6.2الدرس 

 تحّول الطاقةماذا ٌسمى تحّول أحد أشكال الطاقة الى شكل آخر ؟ 

 قانون حفظ الطاقةما القانون الذي ٌنص على أن الطاقة ال تستحدث وال تفنى ؟ 

 من وضع الى حركٌةما تحوالت الطاقة فً العربة االفعوانٌة ) قطار المالهً ( ؟ 

 فً أعلى نقطة تصلهاأٌن تكون طاقة الحركة قلٌلة والوضع كبٌرة فً العربة االفعوانٌة . 

 فً أقل نقطة تصلهاالوضع قلٌلة فً العربة االفعوانٌة . أٌن تكون طاقة الحركة كبٌرة و

 طاقة كٌمٌائٌةما شكل الطاقة التً ٌحصل علٌها جسمك من النبات وٌحولها الى أشكال أخرى ؟ 

 

 الشغلماذا نسمً انتقال الطاقة عندما تؤثر قوة ما فً جسم على طول مسافة محددة . 

 ألن الحركة بنفس اتجاه القوةعلى ؟ لماذا ٌبذل الطبال شؽال عندما ٌرفع الطبل أل

 ألن الحركة لٌست بنفس اتجاه القوةالذا ٌتوقؾ الطبال عن بذل الشؽل عندما بعد استقرار الطبل فً األعلى ؟ 

 المسافة       2   القوة       1على ماذا ٌعتمد الشؽل ؟    

 كٌؾ نحسب الشؽل ؟ نضرب القوة فً المسافة

 Fd W =    ؟ما هً معادلة حساب الشؽل 

 ( Jجول ) ما هً وحدة قٌاس الشؽل ؟ 

 

 m 20فً جسم تحركه باتجاهها مسافة     N 5احسب الشؽل الذي تبذله قوة مقدارها   

 W = Fdالمعادلة :               

  m 20 x N = 5    الحساب :         

  J  100الشؽل :                  

 قوة االحتكاكماذا نسمً القوة المؤثرة فً سطحٌن ٌالمس كل منهما اآلخر ؟ 

 معاكس التجاه الحركةما هو اتجاه قوة االحتكاك ؟ 

 انتقال جزء من الطاقة الى البٌئة المحٌطةما هو سبب هدر الطاقة وعدم االستفادة منها فً بذل الشؽل ؟ 

 االحتكاكأذكر احد اسباب هدر الطاقة ؟ 
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 206ص  --- 202اآلالت                ص  6.3الدرس 

 ماذا نسمً اآللة التً تعمل باستخدام حركة واحدة ؟ ..........................

 ......................... 3..........................  2.....................   1اآلالت البسٌطة ؟  أنواع ما هً

 من اآلالت التالٌة :حدد كٌؾ تسهل الشؽل كل 

 : ...............................................................) مستوى مائل ( المنحدر 

 البرؼً : ........................................................................

 .............الوتد : .........................................................

 الرافعة : ..............................................................

 العجلة والمحور : العجلة ............................................................

 .والمحور : ......................................................                    

 البكرة : ........................................................................

 لماذا تعتبر الدراجة الهوائٌة آلة معقدة ؟

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

 

 اآللة البسٌطة .؟ ................................ماذا نسمً الشؽل الذي تبذله انت على 

 على الجسم المتحرك ؟ ..........................وماذا نسمً الشؽل الذي تبذله اآللة 

 ؟ .................................................................. بالكفاءةما المقصود 

 ...............................................كٌؾ نحسب الكفاءة ؟ .................

 ......................................................ما هً معادلة حساب الكفاءة ؟

 J 18والشؽل الناتج    J 20احسب كفاءة آلة اذا كان الشؽل البذول   

 المعادلة :   

 الحساب :   

 الكفاءة :    

  % 100فسر ما ٌلً : ال تصل كفاءة اآللة الى  



 الصؾ السادس 2019/2020الفصل الثانً  مدرسة وشاح للتعلٌم األساسً

8 

 

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

 206ص  --- 202اآلالت                ص  6.3الدرس 

 آلة بسٌطةماذا نسمً اآللة التً تعمل باستخدام حركة واحدة ؟ 

 العجل والمحور 3  الرافعة 2  المستوى المائل 1ما هً أنواع اآلالت البسٌطة ؟ 

 حدد كٌؾ تسهل الشؽل كل من اآلالت التالٌة :

 ٌزٌد المسافة وٌقلل القوةالمنحدر ) مستوى مائل ( : 

 ٌغٌر اتجاه القوة من مستقٌم الى دورانالبرؼً : 

 ٌغٌر اتجاه القوةالوتد : 

 ة وتزٌد المسافةتقلل القوالرافعة : 

 تزٌد المسافة وتقلل القوة:  العجلة والمحور : العجلة 

 ٌقلل المسافة وٌزٌد القوةوالمحور :                     

 تقلل القوة وتزٌد المسافة وتغٌر اتجاه القوةالبكرة : 

 لماذا تعتبر الدراجة الهوائٌة آلة معقدة ؟

 ألنها تستخدم أكثر من حركة النجاز المهمة

 القوة المبذولةماذا نسمً الشؽل الذي تبذله انت على اآللة البسٌطة .؟ 

 القوة الناتجةوماذا نسمً الشؽل الذي تبذله اآللة على الجسم المتحرك ؟ 

 النسبة بٌن الشغل الناتج والشغل المبذول؟  بالكفاءةما المقصود 

 نقسم الشغل الناتج على الشغل المبذولكٌؾ نحسب الكفاءة ؟ 

 x 100%الشغل المبذول (  ÷) الشغل الناتج  الكفاءة =معادلة حساب الكفاءة ؟. ما هً

 J 18والشؽل الناتج    J 20احسب كفاءة آلة اذا كان الشؽل البذول   

 x 100%الشغل المبذول (  ÷الكفاءة = ) الشغل الناتج  المعادلة :   

 x 100%(  J ÷ 20 J 18الكفاءة = )  الحساب :   

 % 90الكفاءة :    

  % 100فسر ما ٌلً : ال تصل كفاءة اآللة الى  

 بسبب االحتكاك       
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 227ص  ---  221خصائص الحٌاة      ص     7.1الدرس 

 ما هً خصائص الحٌاة الست التى تمٌز الكائن الحً عن غٌر الحً ؟

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

 

 اكتب تعرٌف كل خاصٌة من خصائص الحٌاة

 ........................التنظٌم : ........................................................................................

 النمو والتطور : .........................................................................................................

 .............التكاثر : ...................................................................................................

 االستجابة للمؤثرات : ....................................................................................................

 ...االتزان الداخلً : ......................................................................................................

 استخدام الطاقة : ..........................................................................................................

 

 حّدد خاصٌة الحٌاة فً كل حالة مما ٌلً :

 الشعور بالجوع والبحث عن طعام ...............................................

 تجاه الضوء ...............................................نمو نبات با

 التعرق أو االرتعاش عند تؽٌر درجة حرارة الجو ...............................................

 تجمٌع فائض الماء واخراجة فً كائن وحٌد الخلٌة ................................................

 الؽذاء ...........................................................تناول 

 تنقل ضفدع خالل مراحل دورة حٌاته ...............................................

 وجود خالٌا متخصصة فً كائن عدٌد الخالٌا ...............................................

 ى خلٌتٌن ...............................................انقسام خلٌة بكتٌرٌا ال

 اذا رمى شخص كرة باتجاهك وامسكتها ...............................................

 

 ماذا تتوقع أن ٌحدث لكائن حً لم ٌستطع المحافظة على اتزانه الداخلً ؟

............................................... 
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 227ص  ---  221خصائص الحٌاة      ص     7.1الدرس 

 ما هً خصائص الحٌاة الست التى تمٌز الكائن الحً عن غٌر الحً ؟

 استخدام الطاقة 6االتزان الداخلً  5االستجابة للمؤثرات  4التكاثر  3النمو والتطور   2التنظٌم    1

 

 اكتب تعرٌف كل خاصٌة من خصائص الحٌاة

 تراكٌب متخصصة تؤدي وظائف مخصصةوجود التنظٌم : 

 زٌادة عدد الخالٌا او زٌادة حجم الخلٌة الوحٌدةالنمو والتطور : 

 انتاج الكائن الحً كائنات حٌة تشبههالتكاثر : 

 التكٌف مع المتغٌرات الداخلٌة والخارجٌةاالستجابة للمؤثرات : 

 المحافظة على استقرار الظروف الداخلٌةاالتزان الداخلً : 

 استخدام الطاقة فً العملٌات الحٌوٌةاستخدام الطاقة : 

 

 حّدد خاصٌة الحٌاة فً كل حالة مما ٌلً :

 استجابة لمؤثر داخلً:  الشعور بالجوع والبحث عن طعام 

 استجابة لمؤثر خارجً :  نمو نبات باتجاه الضوء

 اتزان داخلً :  التعرق أو االرتعاش عند تؽٌر درجة حرارة الجو

 اتزان داخلً:  ئض الماء واخراجة فً كائن وحٌد الخلٌة تجمٌع فا

 الحصول على الطاقة الستخدامها:   تناول الؽذاء 

 نمو وتطور:  تنقل ضفدع خالل مراحل دورة حٌاته 

 لتنظٌم: ا وجود خالٌا متخصصة فً كائن عدٌد الخالٌا 

 تكاثر: انقسام خلٌة بكتٌرٌا الى خلٌتٌن 

 استجابة لمؤثر خارجً:  اذا رمى شخص كرة باتجاهك وامسكتها 

 

 ماذا تتوقع أن ٌحدث لكائن حً لم ٌستطع المحافظة على اتزانه الداخلً ؟

 قد ٌمرض أو ٌموت    
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 (  234ص  --- 232تصنٌؾ الكائنات الحٌة  ) ص     7.2الدرس  

 

 أكمل الفراغ :

 ............................. 2..................................     1صنؾ أرسطو الكائنات الحٌة الى :   

 صّنؾ كارل لٌنٌوس الكائنات الحٌة بناًء على ...................................................

 .ٌتضمن التصنٌؾ الحدٌث التحلٌل الجزٌئً أي دراسة الجزٌئات مثل ................

 الحٌة حدٌثا الى واحدة من ثالث فوق ممالك وهً :تصنؾ الكائنات 

 1  ................2  ................3 .................... 

 الذي وضع نظام التسمٌة العلمً هو العالم : ......................... 

 العالم روبرت هاردٌنػ صنؾ الكائنات الحٌة الى خمس ممالك وهً

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

 .................... 2...............  1ٌتكون االسم العلمً من أصؽر مجموعتٌن وهما : 

 

 ات التصنٌف التالٌة من المجموعة األكبر الى المجموعة األصغرٌرّتب مستو

 ملكة ، شعبة ، طائفة ، نوعجنس ، عائلة ، مملكة ، رتبة ، فوق م

1  ............... 

2................. 

3................. 

4 ................ 

5 ................ 

6 ............... 

7 .............. 

8 ............... 

 

 فإنه من جنس ............. ونوع ............... رسوس اركتوسوااذا كان االسم العلمً للدب 
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 (  234ص  --- 232تصنٌؾ الكائنات الحٌة  ) ص     7.2الدرس  

 

 أكمل الفراغ :

 نباتات  2    حٌوانات  1صنؾ أرسطو الكائنات الحٌة الى :   

 التراكٌب المتشابهة  صّنؾ كارل لٌنٌوس الكائنات الحٌة بناًء على 

 هاردٌنػ صنؾ الكائنات الحٌة الى خمس ممالك وهًالعالم روبرت 

 حٌوانات ، نباتات ، أولٌات ، طالئعٌات ، فطرٌات

 DNAٌتضمن التصنٌؾ الحدٌث التحلٌل الجزٌئً أي دراسة الجزٌئات مثل 

 تصنؾ الكائنات الحٌة حدٌثا الى واحدة من ثالث فوق ممالك وهً :

 ٌقٌة النواةكائنات حق 3 كائنات حٌة قدٌمة 2 بكتٌرٌا  1 

  كارل لٌنٌوسالذي وضع نظام التسمٌة العلمً هو العالم : 

 النوع 2 الجنس  1ٌتكون االسم العلمً من أصؽر مجموعتٌن وهما : 

 رّتب مستوات التصنٌؾ التالٌة من المجموعة األكبر الى المجموعة األصؽر

 جنس ، عائلة ، مملكة ، رتبة ، فوق مملكة ، شعبة ، طائفة ، نوع

  فوق مملكة 1

 مملكة2 

 شعبة 3

 طائفة 4

 رتبة 5

 عائلة 6

 جنس 7

 نوع 8

 

 ارسوس اركتوسونوع  إرسوساذاكان االسم العلمً للدب ارسوس اركتوس فإنه من جنس 
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 236ص  --- 235تصنٌؾ الكائنات الحٌة                  ص    7.2تابع الدرس 

 ما أهمٌة استخدام االسم العلمً ؟ 

1 .................................................................................. 

2 ................................................................................ 

 ما هً أدوات التصنٌؾ المستخدمة لتحدٌد الكائن الحً ؟

1       .....................................2 ................................... 

 ما المقصود بالمفاتٌح ثنائٌة التفرع ؟

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

 

 ط التشعٌبً ؟ما المقصود بالمخط

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

 

 استخدم المخطط التالً لالجابة عن األسئلة التالٌة :

 فأر             شمبانزي         سمكة           سلمندر             سحلٌة                      

 اصبع ابهام                                                                                              

 فرو ، ؼدد لبنٌة                                                                                   

 مخالب أو أظافر                                                                    

 رئتان                                                          

 

 هل ٌوجد رئتان للسمكة ؟ ......      ما الكائنات الحٌة التً لها فرو وؼدد لبنٌة ؟ ........................

 بالشمبانزي أم بالسلمندر ؟ ...................................بأٌهما ٌرتبط الفأر أكثر 

 هل ٌوجد للسحلٌة مخالب أو أظافر ؟ ..............

 المستخدمة فً التصنٌؾ ؟طرق الما هً 

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

....................................................................................................................... 
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 236ص  --- 235تصنٌؾ الكائنات الحٌة                  ص    7.2تابع الدرس 

 ما أهمٌة استخدام االسم العلمً ؟ 

 اسم الكائن هو نفسه فً جمٌع أنحاء العالم ٌكون حتى 1

  مشاركة المعرفة الخاصة بالكائنات الحٌة بفعالٌة 2

 ما هً أدوات التصنٌؾ المستخدمة لتحدٌد الكائن الحً ؟

 التشعٌبٌة المخططات  2      التفرع ثنائٌة المفاتٌح  1

 ما المقصود بالمفاتٌح ثنائٌة التفرع ؟

 مجموعات ثنائٌة تكشف للمستخدم هوٌة كائن حً مجهول سلسلة من األوصاف مرتبة فً

 

 ما المقصود بالمخطط التشعٌبً ؟

 رسم تخطٌطً متفرع ٌوضح العالقة بٌن الكائنات الحٌة

 

 استخدم المخطط التالً لالجابة عن األسئلة التالٌة :

 فأر             شمبانزيسمكة           سلمندر             سحلٌة                               

 اصبع ابهام                                                                                              

 فرو ، ؼدد لبنٌة                                                                                   

 مخالب أو أظافر                                                                    

 رئتان                                                          

 

 والشامبنزي الفأرما الكائنات الحٌة التً لها فرو وؼدد لبنٌة ؟       ال هل ٌوجد رئتان للسمكة ؟ 

 بالشامبنزيبأٌهما ٌرتبط الفأر أكثر بالشمبانزي أم بالسلمندر ؟ 

 ال هل ٌوجد للسحلٌة مخالب أو أظافر ؟ 

 ما هً الطرق المستخدمة فً التصنٌؾ ؟

 ،  المشتركة فسالأنواع الخالٌا ، طرق الحصول على الغذاء ، األ

 ، المواطن البٌئٌة ، التحلٌل الجزٌئًالتراكٌب المتشابهة 
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 (  245ص  ---- 242استكشاؾ الحٌاة              )  ص  7.3الدرس 

 من العالم الذي اخترع المجهر وشاهد من خالله الخلٌة ؟ .........................

 مرة ؟ .............  270من العالم الذي أجرى تحسٌنات على  المجهر ووصلت قوة تكبٌره الى 

 

 واحدة فقط ؟ .......................ما المجهر الذي ٌستخدم الضوء وعدسة 

 

 ما هو المجهر الذي ٌكبر بعدسة تسمى الشٌئٌة وثم ٌكبر مرة ثانٌة بالعدسة العٌنٌة ؟ ...............

 كم تباغ قوة تكبٌره ؟ ......................... و كم دقته ؟ .........................

 .....................................................................ماذا ٌمكن أن نشاهد بالمجهر المركب ؟....

 

 ما المجاهر التً تستخدم المجال المؽناطٌسً لتركٌز األشعة عبر جسم معٌن أو على سطح معٌن ؟

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

 ته ...................كم تبلػ قوة تكبٌر المجهر االلكترونً ....................... وكم دق

 وكم تبلػ قوته مقاؤنة بالمجهر الضوئً المركب ؟ ..............................

 

ما استخدامات المجهر االلكترونً النافذ ؟ 
................................................................................................ 

 

 ر االلكترونً الماسح .ما استخدامات المجه

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

 

 عّدد مجاالت استخدام المجاهر :

1              ......................................2 ...................................... 

3 ............               ........................4  ..................................... 
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 (  245ص  ---- 242استكشاؾ الحٌاة              )  ص  7.3الدرس 

 

 ...روبرت هوكمن العالم الذي اخترع المجهر وشاهد من خالله الخلٌة ؟ ....

 .نهوكٌلٌفمرة ؟ ..  270من العالم الذي أجرى تحسٌنات على  المجهر ووصلت قوة تكبٌره الى 

 

 .المجهر الضوئً البسٌطما المجهر الذي ٌستخدم الضوء وعدسة واحدة فقط ؟ ...

 

 المجهر الضوئً المركبما هو المجهر الذي ٌكبر بعدسة تسمى الشٌئٌة وثم ٌكبر مرة ثانٌة بالعدسة العٌنٌة ؟ 

 مٌكرومتر 0.2   ... و كم دقته ؟ مّرة.1500كم تباغ قوة تكبٌره ؟ ....

 ...وأشٌاء غٌر حٌةوالخلٌة كائنات حٌة دقٌقة ماذا ٌمكن أن نشاهد بالمجهر المركب ؟..

 

 ما المجاهر التً تستخدم المجال المؽناطٌسً لتركٌز األشعة عبر جسم معٌن أو على سطح معٌن ؟

 المجهر االلكترونً 

 نانومتر 0.2وكم دقته  مرة وأكثر   100000 تبلػ قوة تكبٌر المجهر االلكترونً ..كم 

 مّرة 1000وكم تبلػ قوته مقاؤنة بالمجهر الضوئً المركب ؟ ..

 

 ما استخدامات المجهر االلكترونً النافذ ؟ 

 .األجزاء الصغٌر للغاٌة مثل تركٌبات الخلٌة..

 

 ح .ما استخدامات المجهر االلكترونً الماس

 .......دراسة سطح جسم وتكوٌن صورة ثالثٌة األبعاد بمساعدة الكمبٌوتر......

 

 عّدد مجاالت استخدام المجاهر :

 ..الطب الشرعً... 2...             الرعاٌة الصحٌة              ... 1

 . الصناعة..  4             ..        دراسة األحافٌر          .. 3
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 262ص  ---  258الخالٌا والحٌاة                                ص    8.1الدرس 

 

 ؟ ............................من هو العالم الذي اكتشف الخلٌة فً نبات الفلٌن 

 ؟ ....................... من العالم الذي استخدم المجهر لدراسة الخالٌا النباتٌة

 ؟ ....................... لدراسة الخالٌا الحٌوانٌةمن العالم الذي استخدم المجهر 

 ؟ .......................  من العالم الذي اقترح أن مصدرالخالٌا هو خالٌا موجودة مسبقا

 

 ما هً مبادىء نظرٌة الخلٌة ؟

1 .................................................................. 

2 .................................................................. 

3 ................................................................. 

 

 أكمل الفراغ فً كل مما ٌلً:

 

 المكّون األساسً للخلٌة هو ................... وتبلػ نسبته ............. من حجم الخلٌة 1

 .......................... وهو مثالً إلذابة الكثٌر من المواد لوجود طرفٌن .................وهو مهم للحفاظ على 

 الجزٌئات الكبٌرة التً تتكون من ارتباط جزٌئات أصؽر تسمى ............................. 2

 ..........................وهً ........................................................................  

 األحماض األمٌنٌة تتكون من سلسلة طوٌلة جدا من .............................. 3

 وهً نوعان ...............  و .....................  واذا تؽٌر ترتٌب النٌوكلٌوتٌدات تتؽٌر .......................  

 ...................  ومن أمثلتها ................. و .........................البروتٌنات تتكون من .............. 4

 .................اللٌبٌدات جزٌئات ضخمة ................ فً الماء ومن أمثلتها ....... 5

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

 تتكون .............................. من جزيء او جزٌئٌن أو سلسلة طوٌلة من السكر 6

 ومن أمثلتها ........................ و .............................   
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 حّدد وظائف كل من الجزٌئات الضخمة التالٌة

 األحماض النووٌة                                                   الكربوهٌدرات          

     1  .....................                                        1....................................... 

     1 ..........................                                    1..................................... 

                                                                       1 ................................... 

         

 وتٌناتاللٌبٌدات                                                     البر                     

     1                  ..............................................1 ....................................... 

     1                  ..............................................1 ......................................... 

     1 ................                 ..............................1........................................... 

                                                                       1 ........................................ 

 

 

 

 

 وجزٌئات ماء تحٌط بالصودٌوم                           أرسم جزٌئات ماء تحٌط بالكلورٌد                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

 

+ 
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 262ص  ---  258الخالٌا والحٌاة                                ص    8.1الدرس 

 

 كهو روبرت؟ من هو العالم الذي اكتشف الخلٌة فً نبات الفلٌن 

 شالٌدن؟  الخالٌا النباتٌةمن العالم الذي استخدم المجهر لدراسة 

 شوان؟  من العالم الذي استخدم المجهر لدراسة الخالٌا الحٌوانٌة

 فٌرشو؟   من العالم الذي اقترح أن مصدرالخالٌا هو خالٌا موجودة مسبقا

 

 ما هً مبادىء نظرٌة الخلٌة ؟

 ٌتكون جسم الكائن الحً من خلٌة أو أكثر 1

 الخلٌة أصغر وحدات الحٌاة 2

 تتكون الخالٌا الجدٌدة من خالٌا موجودة مسبقا 3

 

 أكمل الفراغ فً كل مما ٌلً:

 

 من حجم الخلٌة %76وتبلػ نسبته  الماءالمكّون األساسً للخلٌة هو  1

 وموجب سالبوهو مثالً إلذابة الكثٌر من المواد لوجود طرفٌن  الداخلً االتزانوهو مهم للحفاظ على 

 ضخمة جزٌئاتالجزٌئات الكبٌرة التً تتكون من ارتباط جزٌئات أصؽر تسمى  2

 ألحماض النووٌة والبروتٌنات و اللٌبٌدات والكربوهٌدراتاوهً   

 النٌوكلٌوتٌداتاألحماض األمٌنٌة تتكون من سلسلة طوٌلة جدا من  3

 الوراثٌة المعلوماتواذا تؽٌر ترتٌب النٌوكلٌوتٌدات تتؽٌر   RNAو   DNAوهً نوعان   

 الكٌراتٌن و األمٌلٌزومن أمثلتها   أمٌنٌة أحماضالبروتٌنات تتكون من  4

 الكولٌستٌرولفً الماء ومن أمثلتها  تذوب الاللٌبٌدات جزٌئات ضخمة  5

 A فٌتامٌنو       الفسفورٌة اللٌبٌداتو  

 من جزيء او جزٌئٌن أو سلسلة طوٌلة من السكر الكربوهٌدراتتتكون  6

 السٌلولوزو  النشاومن أمثلتها    
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 حّدد وظائف كل من الجزٌئات الضخمة التالٌة

 األحماض النووٌة                                                   الكربوهٌدرات          

 الطاقة تخزٌن 1                                       الوراثٌة المعلومات  1     

 الهٌكلً الدعم 1                            وعملٌاتها وتكاثرها الخلٌة نمو  1     

 التواصل  1                                                                       

         

 اللٌبٌدات                                                     البروتٌنات                     

 التواصل  1                                                الطاقة تخزٌن  1     

 النقل  1                                              الواقٌة األغشٌة  1     

 للمواد الكٌمٌائً التفكٌك 1                                                     التواصل  1     

 الهٌكلً الدعم  1                                                                       

 

 

 

 

 وجزٌئات ماء تحٌط بالصودٌوم                                أرسم جزٌئات ماء تحٌط بالكلورٌد           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

 

+ 
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 274ص  --- 268الخلٌة                              ص   8.2الدرس 

 أذكر أمثلة على ارتباط حجم الخلٌة وشكلها بوظٌفتها

1 ..................................................................................... 

2 ................................................................................... 

3 ................................................................................... 

 ما األجزاء التً توجد فً الخلٌة النباتٌة وال توجد فً الحٌوانٌة؟

1 .................... .........2 .................................3 ............................. 

 ما األجزاء التً توجد فً الخلٌة الحٌوانٌة وال توجد فً النباتٌة ؟

1     ...........................2 ........................... 

 دول التالً:قارن بٌن الخلٌة حقٌقٌة النواة وبدائٌة النواة حسب الج

 حقٌقٌة النواة بدائٌة النواة وجه الشبه
   المادة الوراثٌة
   غشاء النواة
   العضٌات
   حجم الخلٌة

 ؟ ما هً وظائف التراكٌب الموجودة فً الخلٌة

1 .................................................................... 

2 ........................................................ 

 الشبكة البالزمٌة الداخلٌة الخشنة توجد  .............. على سطحها والتً تنتج ..............    

 الشبكة البالزمٌة الداخلٌة الملساء تنتج ............... مثل ................    

3 .......................................... 

 الجسم الفتٌلً او المٌتوكندرٌا تنتج الطاقة على شكل ...................  

 وهو أحد أنواع السكر ٌعرؾ بـ .................. البالستٌدات الخضراء تستخدم الطاقة الضوئٌة لصنع ............. 

4 .................................... 

 جهاز جولجً وظٌفته ............................  

 األجسام المحللة فٌها مواد تساعد على .................... 

 الفجوات تخزن .............. و .............. و ...............  
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 274ص  --- 268الخلٌة                              ص   8.2الدرس 

 على ارتباط حجم الخلٌة وشكلها بوظٌفتهاأذكر أمثلة 

 ....شكل الخلٌة العصبٌة ٌمكنها من نقل الملعلومات الى مسافة بعٌدة.... 1

 ......خالٌا الدم الحمراء صغٌرة وشكلها قرصً ولذلك تمر فً أصغر وعاء دموي... 2
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