
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

الملف كراسة األنشطة في مادة العلوم
موقع المناهج ⇦  ⇦ الصف الثامن ⇦ علوم ⇦ الفصل األول ⇦ الملف

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الثامن

روابط مواد الصف الثامن على تلغرام
الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الثامن والمادة علوم في الفصل األول
نشاط الدم والدورة الدموية 1

حل نشاط الدم والدورة الدموية 2 2

نشاط تدريبي الدم والدورة الدموية 3

ملخص دروس الفصل األوّل 4

كراسة األنشطة للمنتصف لمادة العلوم للصّف الثاني اإلعدادي. 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh/id=7869
https://almanahj.com/bh/8science1
https://almanahj.com/bh/8science
https://almanahj.com/bh/8
https://almanahj.com
http://facebook.com/groups/grade8bh
http://bit.ly/2SUMWgL
http://T.me/bh8grade
https://t.me/almanahj_bot
https://t.me/joinchat/AAAAAEzCP92Bdt4u2-vrDw
https://bit.ly/37eyNlN
https://t.me/joinchat/AAAAAEb619yhcTM9jJtgPg
https://t.me/joinchat/AAAAAEx0ZeGY8lq0uMk7Vg
https://almanahj.com/bh/id=7862
https://almanahj.com/bh/id=7861
https://almanahj.com/bh/id=7859
https://almanahj.com/bh/id=7765
https://almanahj.com/bh/id=7693
http://www.tcpdf.org


 

 

 

 الصف الثاني االعدادي  
  ول الفصل الدراسي  اال

▪

•  

▪

•  •  

أوال االعدادية للبنين مدرسة   

 قسم العلوم 
  

 الوحدة الثالثة    ▪

32 ضباط ..... تعلم ..... اتقان ..... نالمدرسة : ارؤية   ▪  

 
 

 
   3و 2فصل الكراسة انشطة 
 

  1-اجهزة جسم االنسان  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 الصف الثاني االعدادي  
  ول الفصل الدراسي  اال

▪

•  

▪

•  •  

أوال االعدادية للبنين مدرسة   

 قسم العلوم 
  

 الوحدة الثالثة    ▪

33 ضباط ..... تعلم ..... اتقان ..... نالمدرسة : ارؤية   ▪  

 

 __     التاريخ  ..../...../.........  الدم  :_  ا لموضوع(  _1النشاط )
 ============================================ 

 : حدد وظائف الدم ؟  1س     

                       نقل فضالت الجسم .  2نقل األكسجين وثاني أكسيد الكربون .1
  الدفاع عن الجسم. 4   . نقل المواد الغذائية . 3 

 -اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية: -: 2س     
 ح الدموية       الحمراء والصفائ  نسيج يتكون من البالزما وخاليا الدم البيضاء وخاليا الدم..(  الدم) ... -1
 نصف حجم الدم                 الجزء السائل من الدم والذي يشكل أكثر من ..(  بالزما الدم).. -2
           أجزاء خلوية غير منتظمة الشكل وتساعد علي تجلط الدم... (  الصفائح الدموية ).. -3
 . الحمراءخاليا الجسم ويوجد في خاليا الدم  ه من الرئتين إلى...(جزيء يحمل االكسجين لينقل الهيموجلوبين ). -4

 
 ؟ أكمل الجدول التالي بما يناسبه   -: 2س  

 الوظيفة  مكونات الدم
 إذابة االكسجين و المواد الغذائية و االمالح .   بالزما الدم

 نقل االكسجين   خاليا الدم الحمراء 
 الدفاع عن الجسم   خاليا الدم البيضاء

 تساعد على تجلط  الدم   ح الدموية الصفائ
 

 -نخاع العظم الطويل :: حدد أهمية  3س
 .......... إعادة انتاج خاليا الدم الحمراء..........

 ؟ جدران الشعيرات الدموية   وتغادراء  عدد خاليا الدم البيضيزداد  -علل لما يأتي : : 4س
 ......  م الغريبة التي تغزو الجسمبسبب مهاجمتها إلى البكتيريا و الفيروسات واالجسا ......

 
 -قارن بين كل مما يأتي  كما هو موضح بالجدول ادناة : :5س

 

 :   الصفيالواجب 
 س: اشرح كيفية تجلط الدم في االنسان عندما يصاب بجرح ؟ 

 تكون الصفائح الدموية وعوامل التجلط جلطة )خثرة( دموية تسد االوعية المتضررة ويتوقف النزيف  .1

 تتصلب الجلطة فتتكون القشرة   .2

 
 

 الصفائح الدموية خاليا الدم البيضاء خاليا الدم الحمراء وجه المقارنة 
 ال تحتوي نواة  تحتوي نواة  ال تحتوي نواة  وجود أو عدم وجود نواة 

 اليوجد  اليوجد  موجلوبينيوجد هي  ن الهيموجلوبي  وجود أو عدم وجود 
 صفيحة  400000 خلية 10000-5000 ماليين خلية  5 من الدم 3عدد الخاليا الموجودة في م 

 أيام   9إلى 5 عدة أيام أو أشهر  يوم 120 ( العمر )عدد أيام الحياة 
 غير منتظم  كروي  قرصي  شكلها          
 لدم تجلط ا الدفاع عن الجسم  نقل االكسجين  الوظيفة          
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 ...../......... __     التاريخ  ..../فصائل الدم      :_  ا لموضوع(  _2النشاط )
 ============================================ 

 ((. A   ،B  ،AB  ،Oيرث االنسان فصيلة الدم من والديه وتوجد على أربعة أنواع ))  فصائل الدم : •
 

 :: أكمل العبارات التالية  1س

 O.... عدا فصيلة ... ضدمولدات الراء تسمى ...تحتوي فصائل الدم على مواد كيميائية في خاليا الدم الحم .1

 ... عبارة عن بروتينات توجد في بالزما الدم تحلل االجسام الغريبة . أجسام مضادةتحتوي فصائل الدم على .. .2

 .... لذلك اليمكن نقل الدم  في هذه الحالة . Bتهاجم دائما خاليا الدم للفصيلة ...   Aاالجسام المضادة في الفصيلة  .3

 ... لذلك اليمكن نقل الدم  في هذه الحالة . Aتهاجم دائما خاليا الدم للفصيلة ....   Bيلة االجسام المضادة في الفص  .4
 ....B...و.....Aفإنها تحتوي أجسام مضادة لفصيلة ... O. بينما فصيلة ABالتي التحتوي على أجسام مضادة هي.الفصيلة  .5

 في خاليا الدم الحمراء وتكون موجبة  . عالمة كيميائية وراثية أخرى في الدم توجد Rhالعامل الريزيسي  . .6

 .Rhوسالبة ويرمز لها بالرمز 
 : فسر كل مما يأتي : 2س  
 .   Oلفصيلة  ABأو   Bأو  Aال يمكن نقل الدم من فصيلة   .1

  .  Bو   Aتحتوي أجسام مضادة لفصيلة الدم    Oألن فصيلة الدم ................
 

 .  -Rhإلى دم    +Rhاليمكن نقل دم  .2

   ب اختالف العامل الريزيسي يتجلط الدم ويسبب انسداد االوعية الدمويةبسب.........

 ج وخالل  الحمل .  يسي قبل عمليات نقل الدم و الزوايجب فحص فصائل الدم و العامل الريز .3

  حدوث النتائج المميتة أثناء الحمل و الوالدة  .لمنع........
 

 : أكمل الجدول التالي : 3س    
 يمنح  يستقبل  االجسام المضادة  ات الضدمولد  فصيلة الدم

A  يوجد لـ  يوجدB  A,O A,AB 
B  يوجد لـ  يوجدA B,O B,AB 

AB  الكل  ال يوجد  يوجد AB 
O  يوجد لـ  ال يوجدB   وA O الكل 

 : أختر االجابة الصحيحة في السؤال أدناه .  الصفيالواجب     
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 __     التاريخ  ..../...../.........   والقلب   أمراض الدم :_  ا لموضوع(  _3النشاط )
 ============================================ 

 -اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية: -: 1س
  على قادرة غير فتصبح  الحمراء، الدم من امراض الدم الشائعة يصيب خاليا........( األنيميا.).......... -1

 الجسم.  أنسجة إلى األكسجين من كافية كميات  نقل                                         
 تنتج بكميات كبيرة ...... ( مرض يصيب نوعاً أو أكثر من خاليا الدم البيضاء ، حيث   اللوكيميا)....... -2

 غير مكتملة .                                         

 .  يتكون من نسيج عضلي يقع خلف عظمة القص وبين الرئتين   عضو........(القلب )....... -3
 

 الدم     -3األوعية الدموية     -2القلب     -1-يتكون جهاز الدوران :    جهاز الدوران : * 
 

 أو أهمية كل من :   اذكر وظيفة :    2س
 جهاز الدوران    .1

 . إمداد الجسم باألكسيجين والمواد الغذائية وتخليصه من الفضالت 
 ت القلب .  صماما .2

 .... ............................ منع رجوع الدم للوراء / جعل الدم يتحرك في اتجاه واحد...
  

 الجدار الذي يفصل الجهة اليمني عن الجهة أليسري  .3
 .  يمنع اختالط الدم الغني باألكسيجين بالمد الذي يحتوي علي قليل من األكسجين            

 

  .الرسم المجاور علىاألرقام  ما تشير إليهاكتب :  3س 
 األذين األيسر   .1
 الرئوي شريان  .2
 الشريان األبهر األورطي   .3
 الوريد األجوف العلوي  .4
 األذين األيمن   .5
 الرئوي   الوريد .6
 الرئة اليمنى   .7
 يد االجوف السفلي   رالو .8
 البطين األيمن  .9

 البطين االيسر  .10
 الرئة اليسرى  .11
 :   الصفيالواجب 

 لب في الشكل المجاور ؟ فسر اجابتك. ما الخطأ في صورة الق  س:
 

 ................  وجود فتحة في الجدار الفاصل بين البطينين............
 

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

................................................................. ................. 
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 __     التاريخ  ..../...../......... دورات الدم     :_  ا لموضوع(  _4النشاط )
 ============================================ 

 -اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية: -: 1س
 وإليه .   القلب  نسيج من الدم .........( تدفقالدورة القلبية )... .1

 . أخرى مرة القلب  إلى وعودته نالرئتني إلى  القلب  من الدم ..( تدفقالدورة الدموية الصغرى ).. .2

  القلب  عدا ما وأنسجته، الجسم أعضاء جميع إلى باألكسجين  الغني الدم ...( تدفق.الدورة الدموية الكبرى ). .3

 مرة أخرى .  القلب  إلى األكسجين من القليل يحتوي الذي الدم عود و  والرئتين،                                            

  إلى أكبر بكميات  فيها تتوافر التى المناطق منالجزيئات  فيها تتحرك ......(عملية)...عملية االنتشار .4

 .  أقل بكميات  فيها توجد  التي المناطق                                 
 ( صغريال )الدورة الدمويةالدورة الرئوية -3كبري(الالدورة الجسمية)الدورة الدموية  -2الدورة القلبية  -1  دورات الدم : •

 

 
 : أكمل الخريطة المفاهيمية بما يناسب :  3س

 

: 2س  

 الدورة الجسمية  الدورة الرئوية  الدورة القلبية
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 __     التاريخ  ..../...../......... االوعية الدموية  :_  ا لموضوع(  _5النشاط )
============================================== === 

  -:  اكتب المصطلح العلمي لكل مما يأتي  :1س               
                                                      أوعية تربط بين الشرايين واألورد.... (  الشعيرات الدموية)... -1       
        الجسم  القلب إلي جميع أجزاء أوعية دموية تحمل الدم بعيدا عن القلب أي من......( الشرايين ).... -2       
 الجسم   أوعية دموية تعيد الدم إلي القلب من جميع أجزاء.....(  األوردة )..... -3       
 جدران األوعية الدموية نتيجة اندفاع الدم عند حدوث    ىالقوة التي يضغط  بها  الدم عل...(  ضغط الدم)....-4        

 .  انقباض القلب                                                     
بما فيها الخاليا اللمفية  من خاليا الجسم سائل نسيجي يحتوي علي الماء والمواد الذائبة فيه والمرشحة....(   اللمف)........-5        

                                                                             . والجراثيم المسببة للمرض 
   -: موية حسب أوجه المقارنةالتاليةاالوعية الدقارن بين  مستعينا باالشكال في الجدول أدناه  :2س              

 
 : اذكر اثنين من امراض القلب و االوعية الدموية ؟   3س

   ارتفاع ضغط الدم. 2             تصلب الشرايين .1
 

 ية الدموية؟ : كيف يمكن لألنسان  الوقاية من أمراض القلب و االوع 4س
 . االبتعاد عن التدخين 4. الفحص الدوري 3. التغذية الصحيحة 2ممارسة الرياضة  .1
 

 : حدد أهمية أو وظيفة كل من :   الصفيالواجب  
 الخاليا العصبية الحساسة الموجودة في جدران  الشرايين    .1
 ب . ارسال رسائل عصبية للدماغ ليأمر القلب بزيادة أو تقليل ضربات القل        

 

 .    الصمامات الموجودة في األوردة .2

منع رجوع الدم للخلف              
 

 . العضالت الهيكلية المحيطة باألوردة  .3

 دفع الدم في اتجاه القلب        
 

 

 أوجه المقارنة

 
 
 
 

  

 الشعيرة الدموية   الوريد   الشريان  االوعية الدموية  

تحمل الدم بعيدا عن   الوظيفة 
 القلب 

ألوردة و  الربط بين ا تعيد الدم الى القلب  
 الشرايين  

 خلية واحدة   أقل سمكا   سميك ومرن   سمك الجدار

 ال يوجد    يوجد   ال يوجد   وجود الصمامات 
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 التاريخ  ..../...../.........  __   الجهاز اللمفي  :_  ا لموضوع(  _6النشاط )
======================== ======================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ؟  اذكر تركيب الجهاز اللمفي: 1س
 يتكون من أعضاء وشبكة من األنسجة والعقد واألوعية اللمفية . 

 ؟ الجهاز الليمفي   وظيفة  حدد : 2س

 واعادتة مرة أخري إلي الدم   لمفالجمع  -1

تخلص األنسجة من السائل النسيجي أي هو الجهاز المناعي    -2
 لجسم اإلنسان  

   ؟ ما هي الخاليا اللمفية : 3س
محاربة   ىلدم البيضاء التي تساعد الجسم علمن خاليا انوع 

 اإلمراض المعدية عن طريق القضاء علي مسببات المرض . 
 ؟ اذكر وظيفة العقد اللمفية  :  4س

ترشيح المخلوقات والمواد الغريبة بعد قتلها لتصب في وعاء   
 دموي كبير قرب العنق ليعود الي الدم 

 ؟ اذكر وظيفة الصمامات الموجودة في األوعية اللمفية  :  5س
 منع عودة اللمف إلي الوراء             
قباض  العضالت  اعتماد حركة اللمف علي ان ؟علل لما يأتي  : 6س

 الملساء في األوعية اللمفية ؟ 
 .  ال يوجد تركيب يشبه القلب يضخ اللمف عبر األوعية اللمفية  ه ألن   

 سين جيم حول الجهاز اللمفي  
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 التاريخ  ..../...../.........  __  المناعة    :_  ا لموضوع_   ( 1ملخص )
================================================ 
 خطوط دفاع الجسم ضد األمراض : 

 : : خط الدفاع األول  أوال
 ي والجهاز الدوراني. الجلد والجهاز التنفسي والجهاز الهضم -أ

   المرض؟جاري التنفسية العليا نمو مسببات تثبط إفرازات الغدد الدهنية في الجلد وإفرازات الم: علل ...1س       
 ..............  ألنها حمضية .......           

 خط الدفاع األول الداخلي : يتمثل في .. -ب          
 اللعاب و االنزيمات و حمض الهيدروكلوريك و مخاط (الجهاز الهضمي ) -2اب (  و االهد الجهاز التنفسي ) المخاط  -1 

 : حدد أهمية كل من :  2س       
 االهمية  المحدادت الرقم

 اعاقة دخول مسببات المرض إلى الجهاز التنفسي.  األهداب المخاط و 1
 يضعف الجدار الخلوي لبعض مسببات المرض. أنزيمات مخاط االنف   2
 التخلص من مسببات المرض العالقة. س أو تسعل.تعط 3
 يقتل مسببات المرض  اللعاب  4
 يقتل البكتريا ويمنع إلتصاقها بجدار المعدة  المخاط الذي يبطن القناة  الهضمية  5
 يوقف نشاط الفيروسات  حمض الهيدروكلوريك  6
 تحطم مسببات المرض. افرازات الكبد و المعدة و البنكرياس  7

 خط الدفاع الثاني : يتمثل في جهاز المناعة  ثانيا : 
 : كيف يواجه خط الدفاع الثاني مسببات المرض ؟  3س     

 التطعيم  -3المناعة الصناعية       -2المناعة الطبيعية     -1من خالل .....        
 : حدد دور و أهمية خاليا الدم البيضاء في خط الدفاع الثاني؟ 4س    

 جهاز الدوران بحثاً عن المخلوقات والمواد الكيميائية الغريبة وتهضمها.تتجول في       
  : وضح الفرق بين مولدات الضد واالجسام المضادة ؟ 5س    

 مولدات الضد : مسببات المرض أو أي أجسام غريبة تدخل الجسم .  -

 يا الدفاعية ) اللمفية ( .  االجسام المضادة : بروتينات تتكون استجابة لمولدات الضد المحددة تنتجها الخال -

 138: ما هي مراحل إستجابة الجهاز المناعي  عند دخول مسببات المرض في هذه الحالة ؟الشكل ص 6س     

 . المناعة .4. القضاء على مسببات المرض               3. التعبئة          2.تحديد مسبب المرض       1    

 و المناعة الصناعية حسب الجدول :  : قارن بين المناعة الطبيعية7س   
 المناعة الصناعية المناعة الطبيعية  

إنتاج الخاليا اللمفية في الدم لألجسام المضادة  المفهوم 
 استجابة لمولد الضد التي تنتجها مسببات المرض 

حقن الجسم باالجسام المضادة التي أنتجها 
 حيوانات أخرى . 

 ع أو أشهر  مدة أسابي مدى الحياة   مدة المناعة 
 أخذ الجنين عند الوالدة األجسام المضادة من االم   مرض جدري الماء و الحصبة   مثال 
 التطعيم : •

o .هو من طرائق تكوين المناعة الطبيعية ضد األمراض 

o .يمكن الحصول على التطعيم بالحقن أو تناوله عن طريق الفم 

o  . الطعم وقاية للمرض وليس عالج 

 يتكون من مولدات الضد التي تنتجها مسببات المرض .  س : مم يتكون الطعم ؟



 

 

 

 الصف الثاني االعدادي  
  ول الفصل الدراسي  اال

▪

•  

▪

•  •  

أوال االعدادية للبنين مدرسة   

 قسم العلوم 
  

 الوحدة الثالثة    ▪

40 ضباط ..... تعلم ..... اتقان ..... نالمدرسة : ارؤية   ▪  

 التاريخ  ..../...../.........  __   المرض   :_  ا لموضوع_   ( 2ملخص )
================================================ 

     يات، التي هي األمراض الناتجة عن الفيروسات أو البكتيريا أو الطالئعيات أو الفطر  : األمراض المعدية        
 تنتقل من المخلوق المصاب أو من البيئة إلى مخلوق حي آخر.                                             

 س : ما هي طرق انتقال األمراض المعدية ؟ 

 الفئران والبعوض و الكالب و الذباب و الطيور و االنسان .ومنها  الناقل الحيوي  -1

 صاب .االتصال المباشر بالمخلوق الم -2
 

 هي األمراض التي تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق االتصال الجنسي.  األمراض الجنسية :   مثال :

 
 

 القوباء السيالن       
 مثل  مثل           

 
 االيدز   السفلس       

 
 س : لماذا يجب عالج األمراض الفيروسية في مراحلها األولى ؟

 لمصاب لمنع حدوث تلف دائم للعضو ا
 

 اإليدز وجهاز المناعة :  •

 . (HIV)فيروس المسبب لمرض االيدز هو  -1

 .(المناعة المكتسبة  )مرض نقص يقصد بمرض االيدز  -2

 التخفي في الجسم أحياناً عدة سنوات.  (HIV)فيروس يستطيع  -3

 اليوجد عالج لمرض االيدز . -4

 س : اذكر طرق انتقال فيروس اإليدز ؟ 

 . استعمال الحقن الملوثة  4االم الحامل للجنين    .3. االتصال الجنسي 2نقل الدم  .1

 جهاز المناعة ؟  (HIV)س : كيف يهاجم فيروس 
 يهاجم الفيروس الخاليا اللمفية ويتضاعف بداخلها .  -1

 بعد انفجار الخاليا اللمفية لتهاجم خاليا لمفية أخرى .   (HIV)تخرج فيروسات  -2

 
 :  مكافحة األمراض       
 بالماء والصابون الخطوة األولى للوقاية من اإلصابة بااللتهاب.  يُعد غسل الجرح الصغير  •

 تنظيفه بالمطهر وتغطيته بالشاش هما الخطوة الثانية.  •

 االستحمام يقي الجسم من األمراض :  •

o  .يخلص الجسم من رائحة العرق 

o .يزيل بعض المخلوقات الحية الدقيقة ويقضي عليها 

 يحميها من التسوس وانبعاث الرائحة الكريهة منها. تنظيف األسنان يومياً بالفرشاة والمعجون   •

التمارين الرياضية والتغذية الجيدة والعادات الصحية تساعد الجسم على العمل بفاعلية وتجعلك أقل  •
 عرضة لإلصابة باألمراض. 

 اتباع النصائح وإجراء الفحص السنوي يساعدان على تمتعك بصحة جيدة.  •

 االمراض الجنسية  

 فيروسات  بكتيريا   سببها 



 

 

 

 الصف الثاني االعدادي  
  ول الفصل الدراسي  اال

▪

•  

▪

•  •  

أوال االعدادية للبنين مدرسة   

 قسم العلوم 
  

 الوحدة الثالثة    ▪

41 ضباط ..... تعلم ..... اتقان ..... نالمدرسة : ارؤية   ▪  

 :  األمراض غير المعدية        
 

 ألمراض غير المعدية : هي األمراض التي ال تنتقل من شخص إلى آخر.ا •

 

 س: قارن بين االمراض غير المعدية التالية حسب الجدول :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الواجب النزلي :  •

 اسئلة اختبارات نهائية :   •

 :1س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

القضاء على مسببات  التعبئة   تحديد مسبب المرض 
 االمرض

 المناعة 

 خارج الجسم  داخل الجسم  

 قصيرة   طويلة  








 

 

 

 الصف الثاني االعدادي  
  ول الفصل الدراسي  اال

▪

•  

▪

•  •  

أوال االعدادية للبنين مدرسة   

 قسم العلوم 
  

 الوحدة الثالثة    ▪

42 ضباط ..... تعلم ..... اتقان ..... نالمدرسة : ارؤية   ▪  

 : 2س                     
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 سنوات  7

 بسبب وجود التطعيم  

 مرض قدم الرياضي  السل   المالريا   االنفلونزا 

بروتينات تتكون استجابة لمولدات   مسببات المرض 
   اللمفية الضد تنتجها الخاليا 

 عندما يحقن الجسم باألجسام المضادة التي تنتجها حيوانات

 المناعة الطبيعية  



 

 

 

 الصف الثاني االعدادي  
  ول الفصل الدراسي  اال

▪

•  

▪

•  •  

أوال االعدادية للبنين مدرسة   

 قسم العلوم 
  

 الوحدة الثالثة    ▪

43 ضباط ..... تعلم ..... اتقان ..... نالمدرسة : ارؤية   ▪  

 التاريخ  ..../...../.........  __     الجهاز الهضمي و التغذية :_  ا لموضوع_   ( 3ملخص )
================================================ 

 وظائف الجهاز الهضمي :        

لجسم بأربع مراحل رئيسة، هي :البلع، والهضم، واالمتصاص، والتخلص من يمر الطعام في أثناء عبوره القناة الهضمية في ا •
 الفضالت.

 تبدأ عملية الهضم بمجرد دخوله إلى الفم.  -1

 الهضم : عملية تحليل الطعام إلى جزيئات أصغر، بحيث يمكن امتصاص المواد الغذائية الموجودة فيه ونقلها إلى الدم.  -2

في الطعام التي تزود الجسم بالطاقة والمواد الضرورية الالزمة لنمو الخاليا وتعويض التالف  المواد الغذائية : هي المواد الموجودة -3
 منها، حيث تنتقل عبر الدم إلى الخاليا لتستفيد منها. 

 المواد التي ال يستفاد منها تطرح خارج الجسم كفضالت. -4

 نوع من البروتينات تسرع التفاعالت الكيميائية في الجسم .  االنزيم : •

 س: حدد أهمية االنزيمات ؟  •

 .التجلط3.اطالق الطاقة في خاليا عضالت           2تسرع التفاعالت الكيميائية في الجسم       .1

         
 157ص  2الشكل  : أعضاء الجهاز الهضمي       
 يتكون الجهاز الهضمي من جزأين رئيسين هما :  •

o : واألمعاء الدقيقة، واألمعاء الغليظة، والمستقيم، وفتحة الشرج.الفم، والمريء، والمعدة، وتضم  القناة الهضمية 

o : وتضم اللسان واألسنان والغدد اللعابية والكبد والحويصلة الصفراء والبنكرياس.  األعضاء الملحقة بالقناة الهضمية 

 األعضاء الملحقة ال يمر بها الطعام. ▪

 عمليات الهضم :   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مما يأتي : س: ما المقصود بكل       
 )                                 ( حركة تنتج عن انقباض العضالت الملساء في جدار المرئ . .1

 )                                 ( سائل كثيف القوام الناتج عن هضم الطعام في المعدة . .2

 اء الدقيقة تزيد من مساحة سطحمع)                                 ( انثناءات إصبعية الشكل توجد في اال .3

 االمتصاص. 

      
 ؟   ) حمض الهيدروكلوريك (س: لماذا ال تهضم المعدة نفسها بوساطة العصارة الحمضية الهاضمة     

 ألن المعدة محمية بطبقة من المخاط          
 
 

تحول الطعام لمواد بسيطة   تقطيع الطعام وطحنه 
 يمتصها الجسم. 



 

 

 

 الصف الثاني االعدادي  
  ول الفصل الدراسي  اال

▪

•  

▪

•  •  

أوال االعدادية للبنين مدرسة   

 قسم العلوم 
  

 الوحدة الثالثة    ▪

44 ضباط ..... تعلم ..... اتقان ..... نالمدرسة : ارؤية   ▪  

 س: حدد أهمية كل مما يأتي :                     
 االهمية  ددالمح الرقم  االهمية  المحدد الرقم 
 الطعام في االثنى عشر معادلة حموضة  البيكربونات  8 تقطيع الطعام وطحنه   االسنان 1
 مجرى الدم إلى الخاليا الجلوكوز مننقل  االنسولين  9 خلط الطعام   اللسان  2

  الحركة الدوديةنقل الطعام للمعدة بفعل  المرئ 3
 .وال يحدث فيه عملية هضم

نسولين و البيكربونات افراز اال البنكرياس  10
 والعصارة الهاضمة. 

 تصنع في الكبد وتهضم الدهون .  العصارة الصفراوية 11 هضم النشا جزئيا  اللعاب  4
 امتصاص الغذاء المهضوم . الخمالت 12 هضم البروتينات تحليل البكتيريا في المعدة انزيم الببسين  5
 امتصاص الماء الزائد من الكيموس  االمعاء الغليظة 13 يحمي المعدة ويزيد لزوجة الطعام  مخاط المعدة 6

 االمعاء الدقيقة 7
وتكتمل فيه   امتصاص الغذاء المهضوم

 عملية الهضم .
بكتيريا االمعاء   14

 الغليظة 
تتغذى على السيليلوز وتصنع بعض  

 الفيتامينات وتحلل الفضالت .
 

 لفيتامينات و االمالح المعدنية و الماء (. البروتيات و الكربوهيدات و الدهون و ا المواد الغذائية :)  •

 س: ما المقصود بكل مما يأتي :  
 وحدة قياس مقدار الطاقة، ولكنها تستخدم كثيراً في مجال الغذاء والتغذية.)                               (   .1

 وتتكون من أحماض أمينية. كسجين و النيتروجينجزيئات ضخمة تتركب من الكربون و الهيدروجين و اال)                               (   .2

 هي المصدر الرئيس للطاقة في الجسم غالباً. )                               (  .3

 مواد غذائية عضوية تحتاج إليها بكميات قليلة للنمو وتنظيم وظائف الجسم والوقاية من بعض األمراض.   )                                    ( .4

 المواد الغذائية غير العضوية التي تنظم العديد من التفاعالت الكيميائية في الخاليا.  (                        )       .5
 تصنيف المواد الغذائية  :  •

 المواد الغذائية                                                        
 

 غير عضوية                                  عضوية                                            
 )تحتوي على الكربون (                              )التحتوي على الكربون (                      

 
 الح المعدنية البروتينات            الكربوهيدرات         الدهون             الفيتامينات          الماء               االم  

 ضم (                 )التهضم (         )اليهضم (                   )التهضم ()ته      )تهضم وتتحول       )تهضم وتتحول              
       إلى سكر جلوكوز(         إلى أحماض أمينية(    

    غير مشبعة                 مشبعة                                          
 تذوب في الدهون         تذوب في الماء       )الزيوت الحوانية (        )الزيوت النباتية (      معقدة             بسيطة      

) تخزن في     )التخزن في الجسم (                                                                                          
   الجسم (

 السكريات               النشويات                    االلياف  
 

 
 

 س: لماذا تعد الدهون مخزونا جيدا للطاقة ؟                 
 ألن الطاقة التحررة من جرام واحد من الدهون تعادل الطاقة المتحررة من جرامين كربوهيدرات .                  

 المصدر: 
 الفواكة
 العسل
 الحليب

 المصدر: 
 البطاطس
 الحبوب

 المصدر: 
الفاصولياء -الفول  -الخبز  

الفواكة  -لخضروات ا  



 

 

 

 الصف الثاني االعدادي  
  ول الفصل الدراسي  اال

▪

•  

▪

•  •  

أوال االعدادية للبنين مدرسة   

 قسم العلوم 
  

 الوحدة الثالثة    ▪

45 ضباط ..... تعلم ..... اتقان ..... نالمدرسة : ارؤية   ▪  

 أكتب أهمية أو فائدة المواد الغذائية التالية :   س:        
 الدهون .  .1

 النسيج الدهني وسادة ترتكز عليها االعضاء.  –تساعد على امتصاص الفيتامينات  -امداد الجسم بالطاقة   -
 الماء. .2

 اذابة معظم المواد الغذائية .  –تحتاج للماء خاليا الجسم للقيام بالوظائف الحيوية  -
 الفيتامينات .  .3

 و والوقاية من بعض االمراض . النم
 الكالسيوم. .4

 يساعد على تجلط الدم و تكوين اسنان وعظام قوية . 
 الحديد .  .5

 نقل االكسين عبر الهيموجلوبين في خاليا الدم الحمراء . 
    

 :  مجموعات الطعام     
 إلى خمس مجموعات رئيسة متضمنة في هرم يسمى الهرم الغذائي.تم تصنيف األطعمة  •

 هي : الخبز ومنتجات الحبوب، والخضراوات، والفواكه، والحليب واللحوم. المجموعات  •

 سعر حراري في اليوم.  2000يحتاج الشخص البالغ إلى  •

 يمكنك اختيار األطعمة الصحية المعلبة اعتماداً على المعلومات المدونة عليها للتزود بكميات المواد الغذائية الضرورية يومياً. •

 .  164ص  3الجدول  مقدار كاٍف من مجموعة غذائية ؟س : اذكر توصية لتناول 
......................................................................................................................................................... 

 
 .  164ص  3دولالج  س : اذكر توصية لتناول مقدار كاٍف من مجموعة غذائية ؟

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

 اسئلة اختبارات نهائية :   •

 
                 

:1س  



 

 

 

 الصف الثاني االعدادي  
  ول الفصل الدراسي  اال

▪

•  

▪

•  •  

أوال االعدادية للبنين مدرسة   

 قسم العلوم 
  

 الوحدة الثالثة    ▪

46 ضباط ..... تعلم ..... اتقان ..... نالمدرسة : ارؤية   ▪  

 :    2س 
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 الصف الثاني االعدادي  
  ول الفصل الدراسي  اال

▪

•  

▪

•  •  

أوال االعدادية للبنين مدرسة   

 قسم العلوم 
  

 الوحدة الثالثة    ▪

47 ضباط ..... تعلم ..... اتقان ..... نالمدرسة : ارؤية   ▪  

 
 التاريخ  ..../...../.........   __  الجهاز التنفسي  :_  ا لموضوع_   ( 4ملخص )

=============================================== 

 وظائف الجهاز التنفسي :        
 . 166ص  10تنفس الهواء ) عملية الشهيق و الزفير ( الشكل  -1

 من الرئتين إلى الدم للوصول لخاليا الجسم والقيام بعملية التنفس الخلوي .  انتقال االكسجين  ) في عملية الشهيق ( -2

 تخليص الجسم من ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء ) في عملية الزفير ( الناتج من عملية التنفس الخلوي .  -3
 ؟ التنفس الخلوي : ما المقصود بعملية 1س 

 لينتج عنها اطالق الطاقة المختزنة و ثاني اكسيد الكربون و الماء .  عملية تفاعل االكسجين مع سكر الجلوكوز في الخلية
 

 : أجزاء الجهاز التنفسي      
 

 : اكتب اسم الجزء الذي تدل عليه العبارات التالية :  1س     
 .  عبارة عن أنبوب يمر خالله الطعام والسوائل والهواء ......................( .......) . .1

 هي ممر للهواء يتصل بأربعة أزواج من األنسجة تسمى األوتار الصوتية.......( ................. )........  .2

 أنبوبين قصيرين يوجدان في الجزء السفلي من القصبة الهوائية...............( ...).............. .3

 تتفرع من شعيبات القصبة  مجاميع من األكياس ذات جدران رقيقة تشبه عناقيد العنب............( ..)................. .4

 الهوائية.                                         
 : حدد أهمية كل من :  2س         

 . الشعيرات الصغيرة الموجودة باألنف  .1
 تخلص الهواء من الشوائب و الغبار    

 .  المخاط الموجود باألنف   .2

 طها الشعيرات التي لم تلتق تخلص الهواء من الشوائب و الغبار   
 . لسان المزمار )اللهاة( الموجود في آخر البلعوم .3

 غلق مجرى التنفس عند بلع الطعام .

 . الحنجرة .4

 اصدار االصوات باالشتراك مع اللسان و الشفاه و االسنان
 (.  Cتكون القصبة الهوائية من حلقات غضروفية غير مكتملة )على شكل حرف  .5

 يضمن بقاء القصبة الهوائية مفتوحة. 
 لغشاء المخاطي واألهداب الموجودين في القصبة الهوائيةا .6

 يصاد الغبار و البكتيريا وحبوب اللقاح   الغشاء المخاطي -
 تحرك المخاط إلى أعلى إلخراجه ليتم بلعه أو طرده خارج الجسم .   االهداب-

 . الحويصالت الهوائية. 7      
 تحدث فيها عملية التبادل الغازي.

 .  الحجاب الحاجز.8

 ينقبض وينبسط مسبباً تغير حجم التجويف الصدري مما يساعد على حركة الغازات من الرئتين وإليهما) الشهيق و الزفير ( .  

 

 : كيف تحدث عملية التبادل الغازي في الحويصالت الهوائية ؟ 3س    

 بين الشعيرات الدموية و الحويصالت الهوائية . بعد دخول الهواء في الحويصالت يحدث تبادل بين غاز االكسجين وثاني أكسيد الكربون     
 
 : أمراض الجهاز التنفسي واختالالته       
       

 س: اشرح اثر التدخين على الجهاز التنفسي ؟       
التدخين والهواء الملوث وغبار الفحم واألسبست من أهم األسباب التي تؤدي إلى مشكالت في الجهاز التنفسي، ومنها التهاب   •

 صبات والربو والسرطان.  الق

 تنتج الكثير من األمراض عن التدخين، مثل : سرطان الرئة والتهاب القصبات المزمن وانتفاخ الرئة وأمراض القلب.  •

 المواد الكيميائية الموجودة في التبغ وغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراقه يضران الخاليا. •

 ن السلبي( يضر بالصحة. استنشاق الدخان لغير المدخنين )التدخي •

 



 

 

 

 الصف الثاني االعدادي  
  ول الفصل الدراسي  اال

▪

•  

▪

•  •  

أوال االعدادية للبنين مدرسة   

 قسم العلوم 
  

 الوحدة الثالثة    ▪

48 ضباط ..... تعلم ..... اتقان ..... نالمدرسة : ارؤية   ▪  

 

 أمراض الجهاز التنفسي المعدية : .1

 تسبب البكتيريا والفيروسات والمخلوقات الحية الدقيقة األخرى إصابات تؤثر في أعضاء الجهاز التنفسي. ▪

 س : ماذا يسبب فيروس الرشح للجزء العلوي من الجهاز التنفسي ؟ 

 االجابة : احتقان البلعوم وتهيجه .              

 االلتهاب الشعيبي المزمن : .2

 عندما تتهيج الشعيبات وتحتقن وينتج الكثير من المخاط تتطور الحالة إلى اإلصابة بااللتهاب الشعيبي. ▪

 غالباً ما تتعافى الشعيبات خالل عدة أسابيع.  ▪

 إذا طال المرض يطلق ليه )االلتهاب الشعيبي المزمن(.  ▪

 انتفاخ الرئة :  .3

 س : اشرح هذا المرض ؟ 
 ادة حجم الحويصالت في الرئة وتحمر وتنتفخ ويفرز أنزيم يحطم جدرانها مما يقلل نسبة االكسجين في الدم  مرض زي

 سرطان الرئة : .4

 يُعد تنفس القطران الناتج عن التدخين سبباً رئيساً لإلصابة بسرطان الرئة.  ▪

 يصعب اكتشاف سرطان الرئة في مراحله المبكرة.  ▪

 ق والحنجرة والبنكرياس والكلية والمثانة.للتدخين عالقة بسرطان الفم والحل ▪

 الربو :  .5

 عدم القدرة على التنفس والسعال هما عرضان لمرض الربو. ▪

 س : اذكر أربعة من مسببات مرض الربو ؟ 
 .الضغوط النفسية . 3. بعض االطعمة  2.استنشاق مواد غريبة تثير التحسس  1

 وكيف يتم عالجه ؟س : ماذا يحدث للشعيبات الهوائية عند الشخص المصاب؟ 
 تنقبض بسرعة وتعالج بدواء يعمل على االتخاء الشعيبات . 

  اسلئة امتحانات نهائية . •
 :1س
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 الصف الثاني االعدادي  
  ول الفصل الدراسي  اال

▪
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 الوحدة الثالثة    ▪

49 ضباط ..... تعلم ..... اتقان ..... نالمدرسة : ارؤية   ▪  
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 الصف الثاني االعدادي  
  ول الفصل الدراسي  اال

▪

•  

▪

•  •  

أوال االعدادية للبنين مدرسة   

 قسم العلوم 
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 ..... التاريخ  ..../...../....  __   الجهاز االخراجي :_  ا لموضوع_   ( 5ملخص )
============================================== 

 

 : وظائف الجهاز اإلخراجي           
 الطعام غير المهضوم في الجسم يُطرح خارجاً عبر األمعاء الغليظة. •

 يتم التخلص من الفضالت الغازية بمجهود مشترك بين جهازي الدوران والتنفس. •

 تطرح بعض األمالح مع العرق.  •
 ا سيحدث للجسم إذا لم يتم التخلص من الفضالت وخصوصاً المواد السامة ؟ : ماذ 1س

 تتراكم المواد السامة مسببة الضرر و التلف ألعضاء الجسم وقد تأدي إلى الموت بسبب االصابة بأمراض خطيرة .
 

  
 :  الجهاز البولي         

 171ص  15انظر الشكل الجهاز البولي جزء من جهاز اإلخراج.  •

 
 

 : اذكر اثنتين من فوائد الجهاز البولي ؟3 س

 . يوازن بين كمية االمالح و الماء الضرورية للقيام بأنشطة الجسم .2تخليص الدم من الفضالت الناتجة من التنفس الخلوي  .1
 

 : كيف تقوم منطقة تحت المهاد الموجودة في الدماغ بمراقبة مستوى الماء في الدم ؟ 4س

امتصاصة   حكم في كمية الماء المعاد  عن طريق افراز هرمون يت
 إلى الدم في الكلية  

 أعضاء الجهاز البولي )أعضاء اإلخراج( :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :  لماذا تمتاز الكلية بلونها البني المحمر ؟5س 

 لكثرة الدم الذي يأتي للكلية . 
 

 الوظيفة  األجزاء 

 تنقية الدم من الفضالت الكليتان

 ادخال الدم لكل كلية  الشريان الكلوي 

 اخراج الدم من كل كلية  الوريد الكلوي 

 أنبوب يصل الكلية بالمثانة الحالب 

عضو عضلي مرن يخزن البول إلى حين  المثانة
 إخراجه من الجسم 

:2س  

 الشريان الكلوي

الكلوي الوريد  



 

 

 

 الصف الثاني االعدادي  
  ول الفصل الدراسي  اال

▪

•  

▪

•  •  
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 قسم العلوم 
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 : حدد أهمية النفرونات ؟  6س                 

 الوحدة األساسية للترشيح و التنقية في الكلية.                      
 
 الكلية؟ : اشرح عملية الترشيح في 7س                 
 والسكر واالمالح والفضالت.الدم معظم الماء  تحدث أول عملية ترشيح في التركيب الكأسي للنيفرون حيث يفقد  .1

والسكر  تحدث عملية الترشيح الثانية في الشعيرات الدموية المحيطة بأنابيب النيفرون حيث يتم اعادة معظم الماء  .2
 الفضالت.الدم مرة أخرى ليغادر الدم من الكلى نظيفا من  مالح إلىواال

 

 : تتمدد المثانة بحيث تتسع لنصف لتر من البول .   مال حظة

 
 :  أمراض الجهاز البولي واختالالته

 
 س : ماذا يحدث للشخص عندما ال تعمل كليته على نحو جيد، أو تتوقف عن العمل ؟

 وم ويحدث عدم اتزان لألمالح فيصاب االنسان : تتراكم الفضالت وتعمل بوصفها سم
  )الحصى(. انسداد القناة البولية أو الحالبين 2الفشل الكلوي ) عدم قدرة الكلية على العمل بشكل جيد (  .1

 
 خطيرة؟ س: لماذا تعد عملية انسداد الحالب أو القناة الهضمية مشكلة 

 كافية.ورة ألنه قد تؤدي لفشل كلوي بسبب عدم التخلص من البول بص
 

 واحدة؟ لماذا يستطيع اإلنسان العيش بصحة جيدة بوجود كلية  س:

 ألن حجم الكلة المتبقية يزداد وتعمل بشكل أكبر لتعويض النقص.
 

:)غسيل الكلى( إذا أصيبت كلتا الكليتين بالفشل فيجب ترشيح دم الشخص المصاب بوساطة الكلية   مالحظة
 االصطناعية. 

 


