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  اإلعدادي الثاني العلوم للصف مذكرة يف

/ ١١٢٠للعام  األولالفصل    م١٢٢٠ 

 

  

  

  مراجعة عامة 
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  الوحدة األولى

   ) والمادةطبیعة العلم( 

  

            .أدناه من بین اإلجابات  اختر إجابة واحدة صحیحة١س

  

  .ت اإلنسانیة القدیمةفرع من فروع العلوم اإلنسانیة یھتم بدراسة أدوات وآثار الحضارا. ١

   علم األحیاء-د     علم الفلك-ج     علم الجیولوجیا-ب     علم اآلثار-أ

    

  .أشیاء صنعھا اإلنسان قدیمًا ولھا أھمیة تاریخیة وثقافیة ومنھا األدوات واألسلحة. ٢

  سماكاأل -د    . الحجارة-ج     القطع األثریة-ب    كائنات بحریة-أ

   

  :ارات القدیمة من خاللیمكن معرفة الكثیر عن الحض. ٣

   جمیع ما سبق-د   سبائك نحاسیة-ج      أوان فخاریة-ب   آثارھم التي خلفوھا-أ

  

  .جدیدة الحیاة والوصول إلى معارف استخدام المعرفة العلمیة إلنتاج أدوات أو أجھزة الستعمالھا في. ٤

   الفرضیة-د   القوانین العلمیة-ج       العلم-ب     التقنیة-أ

  

  :لتقنیات المستعملة في أبحاث اآلثارمن أمثلة ا. ٥

   جمیع ما سبق-د      الرادار-ج     الكیمیائيلالتحلی -ب     الحواسیب-أ

  

  : من خالل قطعھم األثریة التي خلفوھاحضارات قدیمة في مملكة البحرین یدرسھا علماء اآلثارأمثلة على . ٦

  .ق جمیع ماسب-د    حضارة أوال-ج     حضارة تایلوس-ب   حضارة دلمون-أ

  

  :من األشكال الشائعة من التقنیة المستعملة في مجال العلوم. ٧

  .جمیع ماسبق -د     الرادار-ج     آالت التصویر -ب     الحاسوب -أ

  

  :ماعدا في مختبر اآلثار عند تفحص أي قطعة أثریة اجمیع الخطوات اآلتیة ینبغي مراعاتھ. ٨

  .القطعة تسجیل المكان الذي وجدت بھ -ب             ترمیم القطعة-أ

  . رسم الخرائط -د           تنظیف القطعة-ج

  

  )عكسیة-عالقة :(الرسم البیاني الذي یمثل العالقة بین الضغط الجوي واالرتفاع عن سطح البحر ھو .٩

  .بمعنى إننا كلما ارتفاعنا عن سطح البحر قل الضغط الجوي

   

   -ب               -أ

                                                            

  

  

  

   -د              -ج

  

  

  

  

  الحظ اإلجابات في الصفحات األخیرة

 االرتفاع

 الضغط الجوي

 االرتفاع

 الضغط الجوي

 االرتفاع

 الضغط الجوي

 االرتفاع

 الضغط الجوي
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  : علل لما یأتي٢س

  

  یقوم العلماء بعمل مسح بالرادار لباطن األرض في المواقع األثریة فبل مباشرة الحفریات ؟. ١

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

  

  لماذا ترسم خرائط المواقع األثریة القدیمة قبل نقل اآلثار منھا ؟. ٢

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

  

  :ثار عند تفحص أي قطعة أثریة اكتب الخطوات التي ینبغي مراعاتھا في مختبر اآل٣س

  

١. .....................................................................................................................  

٢. .....................................................................................................................  

٣. .....................................................................................................................  

٤. ..................................................................................................................... 

٥. .....................................................................................................................  

  

  

   اذكر الفرعان أو المجاالن األساسیان في علم اآلثار ؟٤س

  

١( ............................................................................................................................ 

  

٢( ............................................................................................................................ 

  

  : في حل المشكالت في المخطط التالي)أسلوب منظم  (  أكمل الخطوات التي ُتكون الطرائق العلمیة٥س

  

 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تلیھااقرأ ھذه القصة الصغیرة وحاول اإلجابة على األسئلة التي  .في ضوء السؤال السابق ) أ ( ٦س

  

 أن نسبة كبیرة من النساء اللواتي یلدن أطفالھن في القسم  یوجد بھا قسمینللوالدة أحد األطباء في مستشفى الحظ
یصبن بمرض خطیر یؤدي إلى الوفاة غالبًا وكانت نسبة الوفیات أكبر بكثیر من القسم الثاني في . األول 

  :اء فصاغ الطبیب المشكلة وحددھا على النحو التاليالمستشفى نفسھ والذي كان یستوعب العدد نفسھ من النس

  ما السبب الذي یؤدي إلى الوفاة في القسم األول؟

   .وبدأ الطبیب بالبحث عن السبب وتفسیر ھذه المشكلة

 تحدید المشكلة. ١

 تنفیذ التجربة. ٦ . ٥ اختبار الفرضیة. ٤

 المالحظة. ٢ . ٣

 االستنتاج. ٨ . ٩ . ٧
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  :أمام كل فعل قام بھ الطبیب من األفعال اآلتیة ٥في س خطوة من الطرائق العلمیة اكتب اسم كل 

  

  ھي موت عدد كبیر من النساء بمرض خطیر في أحد أقسام وبتحدید المشكلةبدأ * ١

  .   المستشفى الذي یعمل بھ الطبیب     

  

  أن نسبة كبیرة من النساء اللواتي یلدن أطفالھن في مستشفى ال في الطبیب الحظ* ٢

  القسم األول یصبن بمرض خطیر یؤدي إلى الوفاة غالبًا وكانت نسبة الوفیات أكبر      

  . من القسم الثاني في المستشفى نفسھبكثیر      

  

  عدد التغیرات الجویة أو  منھا تأثیرات وبائیة سببھا لفرضیاتبابدأ بالتفكیر * ٣

  . أو األطباء أنفسھمالمریضات في كل قسم أو عوامل نفسیة بدخول القس عند الوفاة     

  

    المتغیربتحدیدرفض الفرضین األولین وقام  وإحدى الفرضیاتقام باختبار * ٤

    .المریضات في القسم إذ كان یدق الجرس عند وفاة إحدى     

  

  من بمنع القس قام  وخطط الطبیب لبعض التجاربو رفض الطبیب ھذه الفرضیة* ٥

   الذي كان یختلف فیھ عن القسم الثاني المتغیرضبط ھذا  إذ القسمالدخول في      

  .وأصبح القسمان متشابھان     

  ة األطباء بأن أحدھم جرح أثناء تشریح جثة متوفاة فأصیب بالمرض عزز فرضی* ٦

   تثبت صحة ھذه الفرضیة طلب من األطباء القیام تجربةبتنفیذنفسھ فقام الطبیب      

  . بعملیة التطھیر كاملة قبل دخولھم القسم األول     

  

   یضات وعدد بإجراء المقارنة بین عدد المر كاملة بتحلیل البیاناتقام الطبیب * ٧

   فوجد أن عدد الوفیات قد قل كثیرًا بعد تنفیذ التجربة وإجرائھا مع الوفیات     

  .فأثبت بذلك صحة الفرضیةاألطباء      

  

   مفادھا ضرورة استخدام األطباء المواد المطھرة استنتاجاتوصل الطبیب إلى * ٨

  .ذا موجودًا في السابقلألیدي والمالبس وسواھا قبل معالجة المریض ولم یكن ھ     

  

    تعقیم األدوات واألیدي والمالبس وسواھانوأصبح منذ ذلك الحی تواصل بالنتائج* ٩

  .الطب األساسیة تقلیدًا طبیًا بل إحدى تعلیمات     

  

  :اكتب المصطلح أو المفھوم العلمي الدال علي العبارات اآلتیة) ب ( 

  

  . حولناأسلوب دقیق لفھم العالم من)     (          -١

  سطح السائل مشدودًا مثل الغشاء بسبب قوى غیرظاھرة تجعل)       (   -٢

  .في جزئیات سطح السائل متوازنة  

  . أداة تحول الطاقة الحركیة إلى طاقة كھربائیة)      ( -٣

 .بروتینات تتكون استجابة لمولدات الضد المحددة)       ( -٤
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     :اكتب تعریفًا لكل مصطلح علمي فیما یلي) أ (  ٧س

  

  .................................................................................................................. :الذرة .١

  ............................................................................................................... :العنصر .٢

  ............................................................................................................... :المركب .٣

  ............................................................................................................. :نالبروتو .٤

  .......................................................................................................... :المادة النقیة .٥

  ........................................................................................... :المخلوط غیر المتجانس .٦

  ................................................................................................. :المخلوط المتجانس .٧

    ................................................................................................................ :المذاب .٨

 ................................................................................................................ :المذیب .٩

 ...................................................................................................... :المحلول المائي .١٠

  ...................................................................................................... :أنواع المحالیل .١١

   ........................................................................................ :الرابطة القطبیة التساھمیة .١٢

 ..................................................................................................... :الرابطة األیونیة .١٣

  .............................................................................................................. :الذوبانیة .١٤

  ............................................................................................................... :الراسب .١٥

 ..................................................................................................... :المحلول المشبع .١٦

 ............................................................................................................. : األحماض.١٧

  ............................................................................................................... : القواعد.١٨

 .................................................................................................... :نیومأیون الھیدرو.١٩

 ............................................................................................ :pHدروجیني  الرقم الھی.٢٠

 ............................................................................................................... : الكاشف.٢١

 ................................................................................................................ : التعادل.٢٢

  

  :يمما یأتفي كل ماذا یحدث ) ب ( 

 

  ابتلع شخص عنده حموضة حبة مضادة للحموضة ؟. ١

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

  

  عمل محلول مائي باستخدام حمض قوي ؟. ٢

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

  

  إذا خفضت درجة الحرارة عند ذوبان مادة صلبة في سائل ؟ . ٣

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

  

    :اكتب أھمیة أو الفائدة التي تعود على الكشف عن اآلثار من خالل ) ج( 

  

  ....................................................... .................................................:قالعمل في فری. ١

  

  ....................................................................................................... :العمل ألمختبري. ٢
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  :ضع اسم المصطلح العلمي المناسب فیما یلي: ٨س 

  

   العنصر– الطرائق العلمیة – الذوبانیة –القواعد  – المخلوط غیر المتجانس – المركب الجزیئي –التقنیة 

   طاقة الوضع  – pH الرقم الھیدروجیني - علم اآلثار– المخلوط المتجانس – األحماض –المركب األیوني 

  

                )(         . استخدام المعرفة العلمیة إلنتاج أجھزة الستعمالھا والوصول لمعارف علمیة جدیدة-١

  

(                     )     . فرع من فروع العلوم اإلنسانیة یھتم بدراسة آثار الحضارات اإلنسانیة القدیمة-٢

        

(                     )           . أسلوب منظم یتكون من عدة خطوات لحل المشكالت-٣

            

H(  مواد تطلق أیونات الھیدروجین الموجبة -٤
+

(                     )         . الماءفي ) 

            

(                     )         . مادة ال یمكن تجزئتھا إلى مواد أبسط بعملیات فیزیائیة-٥

            

     (                     )   . جم من المذیب عند درجة حرارة وضغط معینین١٠٠ كمیة المادة التي تذوب في -٦

  

  (                     )        .  في اإللكترونات وینتج عن ھذا التشارك الروابط التساھمیة تتشارك فیھ الذرات-٧

  

OH(  مواد تطلق أیونات الھیدروكسید السالبة -٨
-

(                     )         .في الماء ) 

        

                    ) (     . مركب تفقد فیھ بعض الذرات إلكتروناتھا في حین تكتسب ذرات أخرى إلكترونات -٩

  

  (                     )       . مخلوط تكون المواد فیھ غیر موزعة بانتظام ویسھل فصل مكوناتھ- ١٠

  

  (                     )       .١٤ مقیاس لحمضیة أو قاعدیة المحلول وتتدرج قیمھ من صفر إلى - ١١

  

                      )     (           .في الجسم بسبب موضعھ) كامنة (  طاقة مختزنة - ١٢

  

  :ياختر اإلجابة الصحیحة لكل مما یأت) أ : ( ٩س 

  

  ما الخطوة األولى في الطریقة العلمیة لحل المشكالت ؟. ١

   تحدید المشكلة-د     ضبط المتغیرات-     ج   الوصول إلى االستنتاجات-ب     جمع العینات-أ

  

  أي نوع من المركبات اآلتیة یذوب في الماء ؟. ٢

   المشحونة-د       األیونیة-     ج      غیر القطبیة-ب     القطبیة-أ

  

  ما التقنیة التي تساعد عالم اآلثار على رؤیة مكان مطمور قبل استكشافھ ؟. ٣

   الكامیرا-د     رسم الخرائط-     ج       الرادار-ب     الحاسوب-أ

  

   مل ماء ماذا ُتسمى١٠٠٠لى  الصلب إNaCl جم من كلورید الصودیوم ١٠٠تم تحضیر محلول بإضافة . ٤

   ؟ NaCl    المادة الصلبة 

   مخلوطًا-د       مذیبًا-     ج       مذابًا-ب     محلوًال-أ
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  :یجب إعادة التجربة من أجل. ٥

   تحدید المشكلة-د   تقلیل حدوث خطأ-     ج     تغییر الضوابط-ب    تكوین فرضیة-أ

  

   جم فقط من العینة فما النسبة المئویة ٢٠٠راء التحلیل  كجم من تربة لتحلیلھا تطلب إج٢٫٥جمع جیولوجي . ٦

      لعینة التربة التي سیتم تحلیلھا ؟

   %١٦ -د       %٨٠ -     ج       %٠٫٨ -ب      %٨ -أ

  

 سم٥ جم وحجمھا ١٣٫٥ كتلتھا مماذا سیحدث لعینة من األلومونیو. ٧
   ، عند وضعھا بالماء إذا علمت أن٣

   ؟٣سم/  جم ١    كثافة الماء 

  . تطفو على سطح الماء-     ب          . تنغمر في الماء-أ

  . تطفو ثم تنغمر على سطح الماء-       د          . تعلق في الماء-ج

  

  : یلیھأكمل الجدول الذي pHبالنظر إلى شریط تدریج الرقم الھیدروجیني ) ب ( 

  

  

  

١
٤

  

وم
دی
صو

 ال
ید
س
وك
در
ھی

  

١
٣

  

رن
لف
ف ا

نظ
م

  

١
٢

  

یل
س
لغ
ا ا
ود
ص

  

١
١

  

نیا
مو

األ
  

١
٠

  

ضة
مو

لح
ت ا

دا
ضا

م
  

٩
  

بز
لخ
ا ا
ود
ص

  

٨
  

دم
 ال
ما
الز

ب
  

٧
ي
نق
 ال
اء
لم
  ا

  
  

  

ب
حلی

  

٦
  

وة
قھ

  

٥
  

طم
ما
ط

  

٤
  

خل
  

٣
  

ون
یم
الل

ر 
صی

ع
  

٢
  

ت
ویا

حت
م

دة
مع
 ال

  

١
  

ض 
حم

یك
ور

كل
رو

ید
لھ
ا

  

٠
  

  

  واختر لونھا مع كاشف الملفوف األحمر بوضع دائرة حول اللون  اسم المادة  نوع المادة

   أخضر-  أصفر               جـ-         ب أحمر          -     أ    أقوى حمض

   أحمر-  زھري              جـ- أصفر                  ب-     أ    أضعف حمض

  بنفسجي -  زھري              جـ- أخضر                 ب-     أ    مادة متعادلة

  ضر أخ-  أحمر                جـ- أصفر                  ب-     أ    أقوى قاعدة

   أحمر داكن -  أزرق               جـ- أخضر فاتح           ب-     أ    أضعف قاعدة

  

في المكان المناسب  ) √( صنف مصادر الطاقة في الجدول أدناه وفقًا للمحددات فیھ وذلك بوضع إشارة ) ج ( 
  :كما في المثال المحلول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                     المحددات   
  

  مصادر الطاقة

  غیر متجددة  متجددة

    √  الطاقة الكھرومائیة

      الفحم الحجري

      الطاقة الجوفیة الحراریة

      طاقة المد والجزر

      نواة ذرة الیورانیوم

 حمـــــــــــــــــضي قلــــــــــــــــــوي
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  : الھواء الجوي كما في المخطط أكمل الجدولبمن تركی) أ ( : ١٠س 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رقم بكتابة ، وذلك)ب ( والمصطلح الذي یناسبھا من القائمة ) أ ( طابق بین العبارة من القائمة ) ب ( 

      :المصطلح المناسب في الخانة الیمنى للجدول التالي         

  

 قمالر

  الصحیح
  )ب ( القائمة   )أ ( القائمة 

  العضالت. ١  كیمیائیة بین الذراتطاقة مخزونة في الروابط ال  

  الثوابت. ٢   ٧لھ على مقیاس درجة الحموضة یساوي  pHقیمة الرقم الھیدروجیني   

  التعادل. ٣  عامل یقوم الباحث بتغییره في التجربة   

  الماء. ٤  أصل معظم أنواع الطاقة المستخدمة على األرض جمیعھا  

  لفوالذا. ٥  التفاعل بین حمض وقاعدة ُیدعى تفاعل  

  الطاقة الحركیة. ٦  .العوامل الثابتة دون تغییر أثناء قیام بالتجربة  

  الشمس. ٧  أعضاء تحول الطاقة الكیمیائیة في الجسم إلى طاقة حركیة  

  الكواشف. ٨  .محلول صلب یتكون من فلز الحدید وال فلز وھو الكربون  

  المتغیر المستقل. ٩  .م وكتلتھطاقة الجسم التي ُتعزى إلى حركتھ وتعتمد على سرعة الجس  

  
مركبات تتفاعل مع كل من المحالیل الحمضیة والقاعدیة وتعطي ألوان 

  . لھاpHمعینة حسب الرقم الھیدروجیني 
  الطاقة الكیمیائیة. ١٠

  الطاقة. ١١    

  

  

م 
س
ا

ل 
لو
مح

ال
  

ب
ذی
لم
ا

  

تھ
حال

ب  
ذا
لم
ا

  

تھ
حال

  

حال
ة  ول
حل
لم
ا

  

            

  %٧٨نیتروجین 

 ماء وثاني أكسید الكربون بخار

  %١واألرجون  

  %٢١أكسیجین 
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  : علل أو فسر كل مما یأتي ) أ ( : ١١س 

  

  ض مما ینتج عنھا الطاقة الجوفیة الحراریة ؟ العمق في باطن األردتزداد درجة الحرارة بازدیا. ١  

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

  

   ؟H2CO3 أقوى من حمض الكربونیك HNO3حمض النیتریك . ٢  

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

  

  زیادة سرعة ذوبان المادة الصلبة عندما تفتت إلى قطع صغیرة ؟. ٣  

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

  

  یقوم العلماء بعمل مسح بالرادار لباطن األرض في المواقع األثریة قبل مباشرة الحفریات ؟. ٤  

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

  

   أقل من طاقة كرة البولنج عند حركتھا بالسرعة نفسھا ؟ الكرة الطائرة لھا طاقة حركیة. ٥  

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

    

  :أكمل الخریطة المفاھیمیة باستخدام المصطلحات اآلتیة) ب ( 

  

   الریاح– الكھرومائیة – الشمسیة – المصادر غیر المتجددة –وقود األحفوري  ال– الفحم –النفط 

   الغاز الطبیعي– مجمع شمسي –الكھروضوئیة  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مصادر الطاقة

المصادر المتجددة 
 بال تنض والتي 
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  :للطاقة أشكال مختلفة وتتحول باستمرار من شكل آلخر أجب عن األسئلة اآلتیة) ج ( 

  i - تمتلكھا كل من اآلتیةما شكل الطاقة التي :  

  ..................................................................................... :الریاح المتحركة   -     

  ................................................................... :المیاه الساكنة في أعالي السدود   -     

 ٤٥ الماء درجة حرارتھ كوب من  -       
  ......................................................... : س٥

  ............................................................................................ :النفط الخام   -       

  ......................................................................................... :أنویة الذرات   -       

  ii - ما نوع تحوالت الطاقة التي تحدث في:  

  .............. .......................................:قیادة الدراجة الھوائیة على أرض مستقیمة   -

 ..................................................................................: تحلل كومة السماد -

 ......................................................: سقوط القلم من سطح المكتب إلى األرض -

 .................................................: تسخین سلك فلزي حتى درجات حرارة عالیة -

   

  المادة والحرارة

  

  ....................................................................................................... :ما المادة: ١٢س 

  .................................................................................................. :حاالت المادة            

    

  

  

                                       المادةجسیمات                                          

  

  

  )الحالة الغازیة )                        ( الحالة السائلة )                        ( الحالة الصلبة (               

              ماء                                        ھواءحدید                                                  

  

 .تتكون المادة من دقائق متناھیة في الصغر تسمى جزیئات ال ترى بالعین المجردة .١

 جزیئات المادة الواحدة متشابھة في كل الخواص وتختلف عن جزیئات المادة األخرى  .٢

 :في الحاالت اآلتیة ...  بالمسافات الجزیئیةتسمىجسیمات بین توجد مسافات  .٣

  

  صغیرة جدًا    الحالة الصلبة                      * 

  متوسطة         الحالة السائلة * 

  كبیرة جدًا         الحالة الغازیة* 

  :جسیماتالبین توجد قوى تماسك . ٤      

  

  كبیرة جدًا    الحالة الصلبة                      * 

  طةمتوس         الحالة السائلة * 

  ضعیفة جدًا         الحالة الغازیة* 

  :المادة في حالة حركة وتسمىجسیمات . ٥      

  

  حركة اھتزازیة    الحالة الصلبة                      * 

  انتقالیة محدودة         الحالة السائلة * 

  .انتقالیة واسعة         الحالة الغازیة* 
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١٠

  :عرف كل من) أ ( : ١٣س 

  

o المواد البلوریة :..........................................................................................................  

o المواد الصلبة غیر البلوریة :..........................................................................................  

o اللزوجة: ................................................................................................................... 

o عالقة اللزوجة بالحرارة:................................................................................................  

o التوتر السطحي: ......................................................................................................... 

o سبب ب: كیف ینشأ التوتر السطحي....................................................................................  

o اكتب أمثلة على التوتر السطحي:  

            ١ ....................................................................... 

٢ .......................................................................  

٣ ....................................................................... 

  :يفسر كل مما یأت) ب ( 

 

o الطاقة الحراریة:.......................................................................................................... 

o على ماذا تعتمد الطاقة الحراریة للجسم: 

            ١....................................................................... . 

٢.................................................. ......................  

o درجة الحرارة:............................................................................................................ 

 

o فیما تختلف درجة الحرارة عن الطاقة الحراریة: 

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

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

  

o الحرارة:................................................................................................................... 

 

o كیف تنتقل الحرارة بین األجسام؟ 

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

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

 

o درجة االنصھار:..........................................................................................................  

o درجة التجمد:..............................................................................................................  

o التبخر:...................................................................................................................... 

  ........................................................................ .....................................:أنواع التبخر

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

  

o ھل یمكنك تفسیر الشعور بالبرودة بتبخر العرق من الجسم؟ 

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

o التكاثف: ...................................................................................................................  

o التسامي: .................................................................................................................. 

   ....................................................................................................:كیف یحدث التسامي
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١١

  . مستعینًا بالشكل وبما درستھ. ي أدناه التغیرات التي تحدث عند تسخین الماء وتبریدهیبین الشكل البیان) ج ( 

  .أجب عن األسئلة التالیة        

  :حدد درجة الحرارة في كل من الحاالت التالیة. ١

    ............................: انصھار الجلید-  

   .................................: تبخر الماء-  

   : تكاثف بخار الماء-  

  ما الحالة الرابعة للمادة التي لم تظھر في الشكل البیاني؟. ٢

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

  ما الخاصیة المشتركة بین الحالتین؟. ٣

  .................................:  السائلة والصلبة-  

  .................................:  السائلة والغازیة-  

  

  :ما التغیرات التي تحدث للمادة أثناء تحولھا من الحالة الغازیة إلى الحالة الصلبة. ٤

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

  

  حالة الصلبة إلى الحالة الغازیة دون المرور بالحالة السائلة، ما اسم تلكیمكن لبعض المواد أن تتحول من ال. ٥

      العملیة ؟ وما أسبابھا ؟

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

     

  )سوائل وغازات  ( ـوائعسلـــــــــــوك المــــــــــــ

  

   )Pressure( الضغط 

  :أوًال ضغط المواد الصلبة*** 

  )محلول  (  العوامل التي یتوقف علیھا الضغط-  وحدة قیاس الضغط -  قانون الضغط -  عرف الضغط ١٤س 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  :الھواء الجوي ضغط ثانیًا*** 

  :ضع مصطلح علمي لكل مما یأتي) أ (  ١٥س 

  

  )      (          یحیط بالكرة األرضیة من جمیع الجھات . ١

٢ م١ھو وزن عمود الھواء الذي مساحة قاعدتھ . ٢
 سم١ أو 

٢
        )      (  

  )      (      . كیلو باسكال١٠١٫٣قیمتھ عند مستوى سطح البحر یساوي . ٣

  )  نیوتن      (      . الذي یقع علیھ٢احسب وزن الھواء الجوي المؤثر على المتر. ٤

  .اتالقوة العمودیة المؤثرة علي وحدة المساح: الضغط

                                               

٢متر/ نیوتن                  =   =          الضغط :قانون الضغط
     

                                             المساحة 

  

  باسكال ) = ٢م/ نیوتن : ( وحدة قیاس الضغط ھي

  

   القانونتحٌصلھا من: العوامل التي یتوقف علیھا الضغط

  .یعني كلما زادت القوة المؤثرة زاد الضغط) عالقة طردیة مع الضغط ( القوة  .١

   . یعني كلما زادت المساحة المعرضة للضغط قل الضغط)عالقة عكسیة مع الضغط ( المساحة  .٢

 القوة

- ١٠٠ 

  صفر-

رة 
را

لح
ة ا

رج
د

 )٥
س 

 
(

 

 الطاقة الحراریة
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١٢

  :ما یأتي علل ل)ب ( 

  

 دفع العصیر إلى أعلى عبر الماصة داخل كوب العصیر؟ )١

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

 ال یتحطم جسم اإلنسان رغم وجود الضغط الجوي علیھ من جمیع الجھات؟ )٢

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

 ؟ رغم ثبات كمیة الھواء فیھیتمدد البالون بزیادة االرتفاع عن سطح البحر )٣
.............................................................................................................................  

 لماذا تشعر بطنین في أذنیك عندما تصعد جبًال عالیًا؟ )٤

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

  

  :الغازات ضغط ثالثًا*** 

   محلول)الحرارة و –الحجم  و-  الضغط  ( وضح عالقات الثالثة مع بعض)أ  ( ١٦س 

  

   :السببزاد حجم الغاز یقل الضغط  إذا عند تثبیت الحرارة

  .تقل عدد تصادمات جسیمات الغاز على الجدران الداخلیة لإلناء الذي یحتوي على الغاز فیقل الضغط الذي تنتجھ

  

  

   إذا زاد حجم الغاز یقل الضغط                                           

  )عالقة عكسیة (                                                     

  

  

  

   :السبب إذا زادت درجة حرارة الغاز زاد الضغط عند تثبیت الحجم

  . د سرعتھا وتزداد التصادمات لھا فیزداد الضغط الذي تنتجھزیادة طاقة حركة جسیمات الغاز فتزدا

  

    

  
  إذا زادت درجة حرارة الغاز زاد الضغط                                                  

  )ة عالقة طردی(                                                       

  

  

  

  

  

  

  )محلول ( اكتب مبدأ أرخمیدس وصغ عالقة ریاضیة توضح ھذا المبدأ ) ب ( 

  
  . قوة الدفع المؤثرة في جسم داخل مائع تساوي وزن المائع الذي یزیحھ ھذا الجسم

  

   وزن الجسم في السائل–وزن الجسم في الھواء = قوة دفع السائل على الجسم 

  وزن السائل المزاح                           نیوتن       =                             

  

   الكرات الصفراء تمثل جسیمات الغاز

 األسھم اللیموني تمثل اتجاه ضغط الجسیمات على جدران اإلناء
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١٣

  )الطفو واالنغمار  ( :السوائل ضغط رابعًا*** 

  

  :ادرس الشكل التالي ثم أجب عن األسئلة التالیة لھ) أ ( ١٧س 

  

  .............................. .............................................................................:عرف قوة الدفع

  

     

                                                    د  

         د   

                                                                           و    د  

        و  

                                            و

         

   )٣(     الشكل        )٢( الشكل         )١(      الشكل 

  

   :فسر...  یمثالن قوة الدفع ووزن الجسم داخل السائل ) و ( ، ) د ( إذا كانا الحرفان 

  

: ینغمر الجسم بالكامل في السائل ) ١( في الشكل 

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

  

 :یطفو الجسم في السائل ) ٢( في الشكل 

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

  

  :یعلق الجسم في السائل ) ٣( في الشكل 

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

  

  :علل لما یأتي) ب ( 

  

  قوة ؟ للفلماذا حباه اهللا مضختا . القلب مسئول عن حركة الدم في الجسم . ١

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

  لماذا؟. بعد سحب الھواء من علبة معدنیة فارغة وإغالقھا بإحكام لوحظ أن العلبة تبدو وكأنھا تھشمت تمامًا. ٢

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

   تصبح مرآة الحمام ضبابیة خالل االستحمام بالماء الساخن؟لماذا. ٣

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

  .لالستفادة من المصادر البدیلة للطاقةتسعى دول العالم . ٤

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

  .تخرج مادة معجون األسنان من األنبوب عند الضغط علیھ. ٥

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

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

  . الغنیة باأللیافینصح بتناول أنواعًا مختلفة من األطعمة النباتیة. ٦

...........................................................................................................................  
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١٤

  قام طالب بتجربة الستقصاء أثر درجة الحرارة في ذوبانیة بعض المواد ومثل بیانیًا النتائج التي حصل) ج ( 

  :ا كما قي الشكل أدناه مستعینًا بالشكل وبما درستھ أجب عن األسئلة التالیةعلیھ        

  

  i - ٦٠ ما مقدار ذوبانیة السكروز عند درجة حرارة 
   س؟٥

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

  

  ii -في ھذه التجربة حدد كًال من :  

  ........................: المتغیر المستقل -

 ...........................: المتغیر التابع -

  :الفرضیة التي اختبرت -

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

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

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

  : النتیجة المستخلصة من التجربة  -       

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

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

  iii -ما نوع محلول السكروز من حیث كونھ   

  صلبًا أو سائًال أو غازیًا ؟    

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

  

  iv -ساخن كمیة أكبر أو أقل من كلورید البوتاسیوم ؟ فسر إجابتك ؟ ھل یحوي ماء المحیط ال  

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

  

  . یة لھا اكتب تعریف للكثافة وصغ عالقة ریاضعلى توقع طفو الجسم أو انغماره؟الكثافة معرفة كیف تساعد 

  

  الكثافة ھي مقدار ما یتجمع في وحدة الحجوم من مادة

                          

                      

   =   الكثافة   

  الحجم                  

  

  

  بجانب ما تطفو أو تغوص من ھذه المواد في الماء علمًا بأن كثافة الماء تساوى ) √(ضع عالمة ) د( 

٣سم/  جم ١                                                                                                                    
:  

  تغوص  تطفو   )٣سم/ جم ( كثافتھا   المادة

      ٠٫٧  الخشب

      ٩٫٧  الحدید

      ٠٫٢٤  الفلین

      ٨٫٨  النحاس

      ٢٫٧  األلمنیوم

  .ثافة المائع فإن الجسم ینغمرإذا كانت كثافة الجسم أكبر من كالكتلة

  .إذا كانت كثافة المائع أكبر من كثافة الجسم فإن الجسم یطفو

  .عند تساوي الكثافتین یبقى الجسم معلقًا عند مستواه قال ینغمر وال یطفو

 ) س ٥( درجة الحرارة 

ة 
انی

وب
لذ
ا

 )
ب

مذا
م 
را

ج
/

١٠
٠

ء 
ما

م 
را

 ج
(

 

٤٤٠  
  

٣٦٠  

  

٢٨٠  

  

٢٠٠  

  

١٢٠  

  

٤٠ 

         ٢٠         ٤٠           ٦٠          ٨٠  

 كلورید البوتاسیوم

 السكروز



Page 15 of 34                                                مجدي المغربي                                                                : إعداد

   

١٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 جھاز باسكال

  :ربة توضح ھذا المبدأ اكتب مبدأ باسكال واشرح تج١٨س 

  مبدأ باسكال) أ ( 

  . تنتقل بالتساوي إلى جمیع أجزاء السائلةالزیادة في الضغط على سائل محصور الناتجة عن قوة خارجی

  عند ضغط ) الماء (  سلوك المائع ارسمفي جھاز باسكال في الرسم 

  )ب (  في الشكل المكبس من الوضع أ إلى الوضع ب

  

  الكثافة والطفو واالنغمار ومبدأین أرخمیدس وباسكالمسائل على الضغط و

  

   نیوتن ١٠٠احسب الضغط الناشئ عن جسم یؤثر بقوة مقدارھا  ١مثال 

  . متر مربع٢علي مساحة مقدارھا 

  ......................................................................... :الحل

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

  

  فیحدث علیھا ضغطا ،  نیوتن علي أرضیة١٥٠٠یرتكز جسم وزنة  ٢مثال 

  ثم یقلب الجسم نفسھ بحیث یرتكز علي ،  باسكال٥٠٠ همقدار

  :أحسب.أرضیة مساحتھا ضعفا مساحة األرضیة األولي

  )ب ( الشكل   جسممساحة األرضیة األولي التي یرتكز علیھا ال)  أ (

  مقدار الضغط المؤثر علي األرضیة الثانیة)  ب (

  ................................................................................................................... :الحل

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

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

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

  

   نیوتن ووزنھ في الماء٦٫٥ في تجربة عملیة لقیاس قوة الدفع وجد أن وزن الجسم في الھواء یساوي ٣مثال 

  :احسب.  نیوتن ٦یساوي            

  قوة الدفع للماء علي الجسم  

  وزن الماء المزاح   

  ................................................................................................................... :الحل

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

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

  

 سم٣أحسب كثافة الحدید إذا كان حجمھ .  جرام ٢٣٫٧كتلتھا من الحدید قطعة  ٤مثال 
  تطفو أو وبین ھل ٣

٣سم/  جم ١الماء تساوى تنغمر في الماء علمًا بأن كثافة           
   

  ................................................................................................................... :الحل

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

  

   لرفع السیارات كانت القوة المؤثرة في الطرف األیسر من المكبس في أحد المكابس الھیدرولیكیة٥مثال 

٢ م١وتن على مساحة  نی٥٠٠تساوي 
 احسب قوة الرفع في الطرف األیمن إلى أعلى من المكبس إذا 

  ٢ م٢٠كانت مساحتھ تساوي 
.  

  ................................................................................................................... :الحل

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

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

  

أ

ب
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١٦

 سم٧٫٤٠ وحجمھا  جم١٠٢عینة من الزئبق كتلتھا ) أ  ( ٦مثال 
٣

  ھل تطفو في الماء؟ . 

 سم٥ جم وحجمھا ١٣٫٥عینة من األلومنیوم كتلتھا ) ب (   
٣ 

  ھل تطفو في الماء؟. 

  

  ................................................................................................................... :الحل

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

  

   ؟ وكیف یتغیر الضغط إذا٢ م٢ نیوتن في مساحة مقدارھا ٥ ما الضغط الذي ینشأ عن تأثیر قوة ٧مثال 

   ؟٢ م١بح  نیوتن؟ وماذا یحدث إذا تغیرت المساحة لتص١٠ازدادت القوة لتصبح 

  

  ................................................................................................................... :الحل

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

  

  احسب مقدار.  نیوتن ٢٠یزن )  سم ١٠ سم ، ١٥ سم ، ٢٠( متوازي مستطیالت من الخشب أبعاده  ٨مثال 

  .الضغط الذي یؤثر فیھ على سطح األرض في كلتا الحالتین الموضحتین في الشكل أدناه

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  ...................................................... .............................................................:الحل

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

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

  

  في المكان المناسب ثم اذكر ) √(  صنف المواد في الجدول أدناه وفقًا للمحددات فیھ وذلك بوضع إشارة  )ب( 

  السبب في تصنیف المواد إلى عنصر أو مركب أو مخلوط متجانس أو مخلوط غیر متجانس كما في        

  : المثال المحلول       

  

  المحددات         نقیةمادة غیر   مادة نقیة

  

  مركب  عنصر  المادة
  مخلوط 

  متجانس

مخلوط غیر 
  متجانس

  سبب التصنیف

  √        سلطة الخضار
المواد فیھا غیر موزعة بانتظام ، نسب المواد تختلف 

  .من موضع آلخر ، غالبًا ما یمكن فصل مكوناتھ

            الماء

            الھیدروجین

            الماء المالح

  

  سم١٥

  سم٢٠

  سم١٠

  سم١٠

  سم١٥

  سم٢٠
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١٧

  

  أجھزة جسم اإلنسان

  

  )محلول (  تجلط الدم – مكوناتھ –من وظائفھ ) نسیج الحیاة ( كل ما یتعلق بالدم اكتب ) أ (  ١٩س 

  

  

  وظائفھ            

  

  

  

  

  

  دمــــمكونات ال

  

  

  

  

  

  

  

  اشرح كیف تتم عملیة تجلط الدم عندما یصاب الشخص بجرح ما ؟) ب ( 

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

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

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

  

  ابتھم بجروح یسیرة ؟مھددة لمجرد إص) الھیموفیلیا ( لماذا تصبح حیاة مریض ) ج ( 

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

عضو          ال
  المقارنة

  الصفائح الدمویة  خالیا الدم البیضاء  خالیا الدم الحمراء  البالزما

  الشكل
  الجزء السائل من الدم

  الدمتشكل أكثر من نصف حجم 
  قرصیة الشكل

  لھا أشكال وأحجام عدیدة

  ذات شكل شفاف

أجزاء خلویة غیر 
  منتظمة الشكل 

  معظمھ من الماء  التكوین
  تحتوي على الھیموجلوبین

   ال تحتوي على نواة 

  التحتوي على الھیموجلوبین

  تحتوي على نواة  

 أشبھ لیست خالیا كاملة

  .مستدیرة صغیرةبقطع 

نسبة 
  وجوده

  م الدممن حج % ٥٥

 مالیین ٣ – ٢تنتج بمعدل 

خلیة في الثانیة وتتحلل 
  . تقریبًا بنفس المعدل

 الواحد ٣ریحتوي الملیمت
خلیة   ١٠٠٠٠ - ٥٠٠٠على 

   الواحد٣ریحتوي الملیمت

   صفیحة٤٠٠٠٠٠على 

  مكان إنتاجھ

) الشفاف ( ھو السائل الھالمي 

الذي تسبح فیھ بقیة مكونات 
الدم من خالیا دم حمراء 

  .بیضاء وصفائح دمویةو

في نخاع العظم الطویل 
مثل عظام الفخذ ویحتوي 

 ٥ الواحد على ٣رالملیمت
  مالیین خلیة    

  

  في نخاع العظم

  

  في نخاع العظم

  الوظیفة

تذوب فیھا األكسیجین واألمالح 
والمواد الغذائیة لیتم نقلھا إلى 

  . خالیا الجسم

كما تذوب فیھ الفضالت لیتم 
  .جسم منھاتخلیص خالیا ال

الھیموجلوبین یحمل 
األكسیجین لینقلھ من 

  الرئتین إلى خالیا الجسم

 لینقلھا CO2یحمل بعض 
   .من خالیا الجسم للرئتین

تھاجم البكتیریا والفیروسات 
واألجسام الغریبة التي تغزو 

  الجسم 

  تساعد على تجلط الدم

  إیقاف النزیف 

إنتاج مواد كیماویة 
  تساعد على تكوین خیوط 

  فایبرین ال

 دمــــــــــال

  . من خالیا الجسم إلى الرئتین لیتم التخلص منھCO2 ونقل منقل األكسجین من الرئتین إلى خالیا الجس. ١

  .م إلى الكلیتین لیتم التخلص منھانقل الفضالت الناتجة عن خالیا الجس. ٢

  .نقل المواد الغذائیة ومواد أخرى إلى خالیا الجسم. ٣

  .الدفاع عن الجسم من إصابتھ باألمراض المعدیة والمساعدة على التئام الجروح. ٤

  

  

 صورة لھا
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١٨

   )محلول  ( اكتب أسباب وأعراض وعالج كل منھما ؟) اللوكیمیا ( و ) األنیمیا (  من أمراض الدم ٢٠س 

  
   العوارض    

  

  لمرضا
  عالجال  عراضاأل  أسباب

  األنیمیا

 أو نقص فدان كمیات كبیر من الدمف
عنصر الحدید أو نقص بعض أنواع 

  تالفیتامینا

 . شحوب في الجلد والوجھ
سرعة التنفس خاصة عند عمل 

  القلب  خفقان فيو.مجھود
  . الخمول والتعبو

تزوید الجسم بالفیتامینات والمواد 
  یدالغذائیة الغنیة بعنصر الحد

  اللوكیمیا

إنتاج خالیا بكمیات كبیرة غیر 
مكتملة ولیست فعالة تمأل ھذه 

الخالیا نخاع العظم فتعیق عملیات 
إنتاج الخالیا األخرى الحمراء 

  والبیضاء والصفائح الدمویة

  الم وتورم في أجزاء مختلفة للجسم

صداع وقیئ وعدم القدرة في التحكم 
  في العضالت 

  التشنجات الصرعیة 

مل بعض األدویة وعملیة نقل تستع
  الدم وزراعة النخاع

  

  :  واجب على األسئلة التي تلیھاABO انظر إلى ترتیب فصائل الدم في نظام ٢١س 

  

  

  

      

                                        

  

  

    

   

  

  

  

  

  : كل مما یأتيأكمل

   

  أما فصیلة....................... تسمى لحمراء  مواد كیمیائیة في خالیا الدم اAB و B و Aتحتوي فصائل الدم . ١

  .متخصصة في البالزما.......................... لى بینما تحتوي فصائل الدم األربعة ع  فال تحتوي علیھاO    الدم 

  

  .تحلل المواد الغریبة عن الجسم................ بارة عن األجسام المضادة ع. ٢

  

  ............................................................................ فصائل الدم المختلفة لماذا ال یمكن مزج بعض. ٣

  

   .....................................................................B مع الفصیلة Aماذا یحدث عندما تنقل فصیلة الدم . ٤

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

  .............................................................  المانح العام؟ Oلماذا یطلق على الشخص الذي فصیلة دمھ . ٥

  

  ............................... .....................................؟فصائل األخرى جمیع الABولماذا تقبل فصیلة الدم . ٦

  

A B AB O الكلطيتعـــــ  

  فقططيتعـــــ AB A B AB تعــــــــــطي

 O تعــــــــــطي

AB 

A O 

O B B 

A 

 AB طيتعـــ طيعـــت

 AB A طيتعـــ طيعـــت

B 

O 

O 
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١٩

  یوجد على خالیا الدم الحمراء بشقیھ السالب والموجب ................ ھو عالمة كیمیائیة وراثیة أخرى في الدم . ٧

  

  .موجب العامل الریزیسيماذا تتوقع عندما تكون األم سالبة العامل الریزیسي وتحمل بطفل . ٨

  

  :ما المكونات الرئیسیة لجھاز الدوران) أ (  ٢٢س 

  

  ..........................................القلب ویتكون من . ١  

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

  : .............................األوعیة الدمویة وتنقسم إلى. ٢  

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

  ..........................و : .............. الدم ویتكون من. ٣  

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

   

  : الرسملرحلة الدم من وإلى القلب من خالأكمل ) ب ( 

  

  ئتین والجسم عن یعود الدم إلى األذین األیمن من الر

  .......................٢ و................... ....١ طریق

  لینقبض ویذھب................... ٣ثم یدخل الدم إلى 

  لیتم..................... ٤طریق  عن الرئتین إلىالدم 

   .......................٦و  ...................٥بین غازي  التبادل الغازي          

   .................................٧طریق  النقي عنثم یرجع الدم 

  فع  ویندإلى األذین األیسر ثم یدخل إلى البطین األیسر لینقبض

  شریان أكبر شرایین  طریق منھ الدم إلى جمیع أجزاء الجسم عن

  ...............................٨الجسم وھو

  

  دورات الدم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الدورة القلبیة
  

  .نسیج القلب وإلیھ تدفق الدم من:معناھا

  والمواد األكسیجین بتزوید القلب: كیف

  الفضالت وتخلیصھ من الغذائیة        

  حدوث انسداد في ھذهوعند         

   القلبیة ال یستطیعالدورة        

          األكسیجین والمواد الغذائیة

          الوصول إلى جمیع خالیا القلب

   مما یؤدي إلى اإلصابة بالذبحة       

  .        القلبیة

   حجرات ٤ركب القلب من یت: مالحظة

      أذین أیمن وأذین أیسر وبطین أیمن 
 .وبطین أیسر وصمام أحادي االتجاه

  الدورة الجسمیة
  الدورة الدمویة الكبرى

  

  یندفع الدم المحمل باألكسیجین: معناھا

             إلى جمیع أجزاء الجسم ما عدا

             القلب والرئتین وعودتھ إلى

  .           القلب

   یتدفق الدم حامًال األكسیجین:كیف

  بر        والمواد الغذائیة من القلب ع

          الشرایین لیصل بھم إلى جمیع

          خالیا الجسم ولیبادلھم معھا

           ویأخذ منھا فضالتھا وثاني

           أكسید الكربون ثم یعود الدم إلى

 .             القلب عبر األوردة

  الدورة الرئویة
  الدورة الدمویة الصغرى

  

   إلى الرئتینالقلب تدفق الدم من: معناھا

             وعودتھ إلى القلب مرة أخرى

  یعود الدم من الجسم إلى الجھة: كیف

  من القلب محمًال         الیمنى 

  ثم ) co2(         بالفضالت الخلویة 

          إلى الرئتین لتحدث عملیة

   ثم یعودo2 بـ co2        االنتشار یتبدل 

          الدم إلى الجھة الیسرى من القلب

          ثم ینقبض البطین األیسر فیدفع

          الدم إلى جمیع أجزاء الجسم عن

  .      ن األورطي        طریق شریا



Page 20 of 34                                                مجدي المغربي                                                                : إعداد

   

٢٠

  :قارن بین كل من الشریان والورید) أ (  ٢٣س 

  

  :ياختر اإلجابة الصحیحة لكل مما یأت ) ب( 

  

  األكسیجین االنتشار عبره إلى خالیا الجسم المواد الغذائیة وعیبلغ سمك جدارھا خلیة واحدة فقط وتستطی. ١

   القلب-د     الشعیرات الدمویة-جـ     األوردة-ب   الشرایین-أ

  

  :زئبق. ملم  الضغط الطبیعي للجسم. ٢

   )١٠٠/ ١٢٠ ( -د     ) ١٠٠/٨٠ ( -جـ    )١٤٠/٩٠ ( -ب   ) ١٢٠/٨٠(  -أ

  

  :من أسباب مرض تصلب الشرایین مادة تترسب على جدرانھا وھي. ٣

   األمالح-د       الدھون-جـ     القواعد-ب  األحماض  -أ

  

  :عدم القدرة على االنقباض واالنبساط بسھولة یصاب اإلنسان  فقد مرونتھا و بسبب تصلب الشرایین و. ٤

   األنفلونزا-د       اللوكیمیا-جـ     األنیمیا-ب   ارتفاع ضغط الدم -أ

  

  :الوقایة من أمراض القلب واألوعیة یتم بـ. ٥

  . جمیع ما سبق-د     ممارسة الریاضة-جـ   التغذیة السلیمة-ب  اد عن التدخیناالبتع -أ

  

  أي األمراض التالیة غیر معٍد ؟. ٦

   االیدز-د       السرطان-جـ    المالریا-     ب     السیالن-أ

  

  األشخاص الذین یستطیعون استقبال دم دون حدوث تجلطات من ) B( األشخاص الذین یملكون فصیلة الدم . ٧

  :فصیلة دمھم    

    ).B ، AB ( -د       )B ، A ( -ـج   )B ، O ( -ب          )A ، O ( -أ

  

  :من وظائف الجھاز اللمفي. ٨

  . یدخل اللمف إلى األوعیة اللمفیة-ب           اللمف سائل نسیجي مصدره الخالیا -أ

  . جمیع ما سبق-د      . تساعد الخالیا اللمفیة على مكافحة األمراض-جـ

  

  :ما یأتيفسر ل) ج ( 

   ؟ داخل القلبوجود صمامات أحادیة االتجاه بین األذین والبطین. ١  
................................................................................................................................................  

  ایین ال تحتوي علیھا؟ احتواء األوردة على صمامات بینما الشر. ٢
................................................................................................................................................  

     انقباض العضالت الھیكلیة المحیطة بھا؟ انقباض العضالت الملساء في األوعیة اللمفیة و. ٣
 ................................................................................................................................................  

  الورید  الشریان  وجھ المقارنة

  ...............................................  ...............................................  الجدار

 ............................................... ...............................................  الصمامات

 ............................................... ...............................................  اتجاه الدم بالنسبة للقلب



Page 21 of 34                                                مجدي المغربي                                                                : إعداد

   

٢١

  .اشرحھا باختصار) المناعة  ( اهللا سبحانھ وتعالى زود جسم اإلنسان بأسلحة دفاعیة خارجیة وداخلیة ٢٤س 

  

  :م ضد األمراضخطوط دفاع الجس

  

   )األنزیمات+ اللعاب  + الشعیرات الدموع+ المخاط + الجلد (      ھم  :لدفاعات الخارجیةا

  إذا نجحت المیكروبات في عبور الدفاعات الخارجیة فھناك دفاعات داخلیة                              

  

  األكولة                                                                            :الدفاعات الداخلیة

  الدم البیضاء ومنھا  ) خالیا( خالیا وھي       

  اللیمفاویة                                                                                                   

  .لحرارة ویشعر اإلنسان با)مولدات الضد  ( تلتھم المیكروبات: األكولة

  )األجسام المضادة ( تفرز أجسام متخصصة حسب نوع المیكروب المھاجم ویطلق علیھا  :اللیمفاویة

  . األكولة ابتالعھاالخالیاحیث تجمع ھذه الكائنات بعد وقف نشاطھا في كتل لیسھل على 

  

  ه الحالة یعتبرإذا لم یجدي ھذا كلھ وتغلبت المیكروبات على خالیا الدم األكولة واللیمفاویة في ھذ* 

     اإلنسان قد أصیب بالمرض وعلیة الذھاب إلى الطبیب لیعطي لھ أسلحة دفاعیة خارجیة وھي ما

  ).المضادات الحیویة  (   تسمى بـ 

   

  . مواد كیمیائیة ذات تأثیر ضار على البكتیریا وتمنع تكاثرھا أو تعمل على قتلھا:المضادات الحیویة

  . یة أو باستخدام كائنات حیة دقیقة كالفطریاتممكن تحضیرھا من مواد كیمیائ

   )البنسیلین(   مضاد حیوي اسمھفطر البنسلیوم إلنتاج

  

  .یقوم بھا الجسم بإنتاج األجسام المضادة استجابة لمولد الضد: المناعة الطبیعیة. ١* 

  

  )التحصین ( وم المناعة االصطناعیة الطع. ٢

                                                                                                                               

                                                                                                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  المخدرات + تولیاالكح+ أضرار التدخین اكتب عن . ٣

                                                                                                                   

  التدخین                                      الكحولیات                                    المخدرات               

  

  

  

  

  

  اللقــــــــــــــــاح
 

  )مقتول ضعیف أو ( یحتوي على المیكروب المسبب * 

  .للمیكروب المضادة الجھاز المناعي إلنتاج األجسام تحفز *

  لقاح الحصبة: یعطى بالحقن* 

  لقاح شلل األطفال: یعطى بالفم   

  مفعولة ممتد مدى الحیاة مثل حالة الحصبة ویسمى* 

 )مناعة إیجابیة ( 

  المــــــــــــــــــــصل
 

  . جاھزة یحتوي على األجسام المضادة للمیكروب بصورة* 

   على ھذا النوع من المناعة من أمھیحصل الطفل* 

  .وتمنع إصابتھ ببعض األمراض لمدة محدودة   

  .بعدھا یبدأ الجھاز المناعي للطفل في العمل* 

  مفعولة ذات فترة زمنیة محدودة لمدة أسبوعین ویسمى* 

 )مناعة سلبیة ( 

   ضعف حاسة التذوق-١

   تلف الحویصالت الھوائیة-٢

   زیادة ضغط الدم-٣

 والرئتین اإلصابة بمرض سرطان -٤

   تعطیل التفكیر-١

 ضعف عضالت القلب وفقدان -٢

  .التوازن

   تلف خالیا الكبد-٣

 . تلف خالیا المخ-٤

   اضطراب الدورة الدمویة-١

   الشلل التنفسي-٢

  العقلیة والعاطفیة ضعف القوى -٣

   تلف المخ والكبد-٤

 . تلف الخالیا العصبیة-٥
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٢٢

  )محلول  ( عرف األمراض المعدیة ومسبباتھا ؟) أ (  ٢٥س 

  

  تسمى األمراض المعدیة الناتجة عن البكتیریا و الفیروسات والطالئعیات و الفطریات

  )المخلوقات المسببة للمرض (  :الكائنات الحیة الدقیقة

ا ما ھو یسبب األمراض نحن ھنا كائنات حیة صغیرة جدًا ال یمكن رؤیتھا بالعین المجردة منھا ما ھو مفید ومنھ
  سوف ندرس ما ھو مسبب لألمراض

  المسببة لألمراضالمخلوقات 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  " مرض اإلیدز  في مقدمة األمراض وأخطرھا) " ب ( 

  

  ............................................................. ...........................ماذا یقصد بمرض اإلیدز ؟ .١

  ................................................................................طرق اإلصابة بمرض اإلیدز؟ما 

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

  ....................................................... لمكافحة المرض ؟التي یمكن أن تتبعھا ما اإلجراءات  .٢

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

  

  یة ؟ما ھو مفھوم األمراض غیر المعد) أ (  ٢٦س 

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

  .............: .............................................................................................................أمثلتھا

  

  : للجھاز البولياكتب وظیفة كل عضو من األعضاء التالیة) ب ( 

  :كیف یساعد الجھاز على التحكم في حجم البول. ١   
  …………………………………………………………………………………………………  

  :النفرون. ٢  
…………………………………………………………………………………………………  

  :الحالب. ٣
…………………………………………………………………………………………………

  :المثانة. ٤  

…………………………………………………………………………………………………  

  البكتیریا
  

  :أشكالھا

  حلزونیة- كرویة –عصویة 

  :وتسبب األمراض

سمومھا أو : عن طریق
  مھاجمتھا لخالیا الجسم

  :األمراض ھي

  التیتانوس* 

  السل* 

  التیفوئید* 

  التھاب الحلق* 

  التھاب الرئة البكتیري* 

  الطاعون* 

  الفیروسات
  

  :أشكالھا

  اسطوانیة– دائریة –بلوریة 

ال تستطیع الحیاة بمفردھا 
ة كائنات بل في أنسج

  .أخرى

  :األمراض ھي

  األنفلونزا* 

  شلل األطفال* 

  االیدز* 

  الجدري* 

  التھاب الرئوي المزمن* 

 

  الطالئعیات
  

  اإلنتامیبا تسبب الدوسنتاریا

 البالزمودیوم یسبب

  :األمراض ھي

  المالریا* 

  مرض النعاس* 

 

  الفطریات
  

تنمو في األماكن الرطبة 
  والمظلمة

  :األمراض ھي

  اضيمرض قدم الری* 

  القوباء الحلقیة* 

  التھابات الجلد* 

  التھابات األغشیة* 

 المخاطیة في الفم   
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٢٣

  :حدد أھمیة أو فائدة واحدة لكل مما یلي) ج ( 

  

  .............................................................................................................. :الجھاز اللمفاوي. ١

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

  

  .......................................................................................................................... :اإلنزیم. ١

  

  ......................................................................................................................... :یمالتطع. ٣

  

  )محلول  ( :األمــــراض غــــــیر المعـــــدیةأكمل الجدول اآلتي عن  ) د( 

  

               المرض   
  المظاھر

  السرطان  السكري  الحساسیة

   بالمرضالتعریف
ھي تفاعل جھاز المناعة بشدة 

  ضد المواد الغریبة
ارتفاع وراثي نتیجة مرض 

   في الدمالسكر عن حدة الطبیعي

عدم السیطرة على نمو الخالیا في 
  أي عضو من الجسم

  األسباب
 – حبوب اللقاح –بعض األطعمة 

  الغبار
مستویات نتیجة خلل في 
   في الدماألنسولین

 المسرطنات  والكحولینالتدخ
 والمعادن الثقیلة االسبست مثل

  األشعة النوویة والفوق بنفسجیة

  الخصائص
یكون أجسام مضادة ویفرز الجسم 

تعمل على  التي مادة الھستامین
  احمرار األنسجة وتورمھا

 في الدم غیاب ھرمون األنسولین
  الذي یعمل على دخول سكر

دم للخلیة لحرقھ الجلوكوز من ال
ذا الھرمون وھاج الطاقة وإنت

  ینتجھ عضو البنكریاس

  عدم السیطرة على نمو الخالیا . ١

  ال تعمل ھذه الخالیا كجزء من. ٢

   جسمك   

  تضغط الخالیا على األنسجة. ٣

   وتعیق عملھا   

  تنتشر الخالیا في الجسم. ٤

  تنتج الخالیا ورمًا ونموًا غیر. ٥

  .طبیعي في أي جزء من الجسم   

  احمرار األنسجة وتورمھا  األعراض

اإلعیاء والعطش والتبول المتكرر 
 أطراف  فيوالشعور بالخدر في

  الیدین والقدمین

 سقوط شعر الرأس -ھزال عام 

  أورام في بعض أنحاء الجسم

  .شحوب في لون الجسم

  یعطى مضادات الھستامین  العالج
  حقن مریض السكر باألنسولین

  إتباع نظام غذائي منظم

  میائي أو الجراحيالعالج الكی

االمتناع عن التدخین 
  والمشروبات الكحولیة المحرمة

  

  : للجھاز التنفسياكتب وظیفة كل عضو من األعضاء التالیة ) ھـ( 

  :األنف في عملیة التنفس. ١
.................................................................................................................................................  

  ):اللھاة ( لسان المزمار . ٢  
.................................................................................................................................................  

  :الحنجرة. ٣

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

  :الغشاء المخاطي واألھداب داخل القصبة الھوائیة. ٤  
.................................................................................................................................................  

  :الحویصالت الھوائیة. ٥
.................................................................................................................................................  

  :الحجاب الحاجز. ٦
.................................................................................................................................................  
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٢٤

  یعتبر الجھاز الھضمي من أھم أجھزة الجسم الذي یزودنا بالطاقة لممارسة األنشطة الیومیة ) " أ(  ٢٧س 

  :  أجب عما یلي"ختلفةالم                    

  : لدیك المصطلحات التالیة أكمل الخریطة المفاھیمیة للجھاز الھضمي-١

  ) البنكریاس – الكبد – المعدة – اللسان – المريء – األسنان – األمعاء الدقیقة –الغدد اللعابیة ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  م داخل الجھاز الھضمي ؟ وكیف تتماشرح عملیة الھض ) ب( 

  

  المواد الغذائیة الھضم عملیة یقوم بھا الجھاز الھضمي من خالل إحداث تغیرات فیزیائیة وكیمیائیة في: ریفتع

  .واالستفادة منھا وتحویلھا إلى وحداتھا البنائیة األساسیة التي یمكن للجسم امتصاصھا          

  

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالھض

  

  

  

  كیمیـــــــــــائي                                                                             میكانـــــــیكي            

  أماكن ھضم الغذاء                                                                حركة الفم والمعدة واألمعاء      

   یھضم في الفم واألمعاء:النشا        ذائیة                                                تقطیع المادة الغ:الفم      

   في المعدة واألمعاء الدقیقة:البروتین        لطحن الغذاء                                                    :األسنان      

   تھضم في األمعاء الدقیقة:الدھون                                       انقباض عضالتھا                 :المعدة      

   حركتھا الدودیة تساعد :األمعاء      

  على خلط الغذاء بالعصارة      

  

  ................... األساسیة ؟  تكسیر جزیئات المادة الغذائیة إلى وحداتھا البنائیة فیھیتم نوع الھضم الذي ١:س

  

  ........................................ ھضمھ بواسطة العصارة الصفراویةن المواد الغذائیة التالیة یتم أي م٢: س

 الجھاز

 القناة الھضمیة

 عشر اإلثنى  األمعاء الغلیظة الفم

 ملحقات القناة الھضمیة
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٢٥

  ......................................... ................................ ماذا تسمى الوحدات األساسیة للبروتین ؟٣: س

  

  .................................................................................................. ما وظیفة الخمالت ؟ ٤: س

  

  ........................................................................................ ؟  لماذا یشعر اإلنسان بالعطش٥: س

  

  وكلوریك بھا ؟ لماذا ال تتآكل المعدة برغم وجود حمض الھیدر٦: س

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

  

   ما دور اإلنزیمات في عملیة الھضم٧: س

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

  

   ما وظیفة البكتیریا الموجودة في الجھاز الھضمي ؟٨: س

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

  

   لماذا تعد الدھون مخزونًا جیدًا للطاقة ؟٩: س

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

  

   عرف األمالح المعدنیة ووضح مدى استفادة الجسم منھا ؟١٠: س

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

  

   أوصف مكونات الوجبة الغذائیة الصحیة لإلنسان؟١١: س

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

  

  اكتب عدد من أجھزة اإلخراج في جسم اإلنسان داخل المخطط التالي؟) أ  ( ٢٨س 
            

           دخول الماء واألمالح                                                   دخول األكسیجین              دخول الطعام والسوائل

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  :عدد أمراض الجھاز التنفسي واختالالتھ ) ب( 
  ........................................................................................................................................  - أ

  ........................................................................................................................................  - ب

  ........................................................................................................................................  - ت

 ........................................................................................................................................  - ث

  

الماء والملح الزائدین 
 الھضم وفضالت 

الملح وبعض المواد 
 العضویة

ثاني أكسید الكربون 
 والماء

الماء وبقایا الطعام 
 غیر المھضوم

ق
ری
 ط
عن

ج 
خر

ی
 

ق
ری
 ط
عن

ج 
خر

ی
 

ق
ری
 ط
عن

ج 
خر

ی
 

عن
ج 

خر
ی

ق
ری
 ط

 

 :الجھاز :الجھاز :الجھاز :الجھاز
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٢٦

  : وأكمل البیانات التي تلیھمتأمل مكونات أجھزة جسم اإلنسان ) أ(  ٢٩س 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :على الرسممن أكمل البیانات 

                                                                                               

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

    

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

  

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

  

  

  :لتنفس الخلويعملیة ا العبارات اآلتیة في شرح رتب ) ب( 

  

  الترتیب  العبارة

    .  وطاقةCO2داخل الخالیا یتم التنفس الخلوي حیث حرق الجلوكوز باألكسیجین وینتج ماء و . ١

    .عائدًا إلى الرئتین بمساعدة جھاز الدوران) الماء وثاني أكسید الكربون ( یحمل الدم فضالت الخلیة . ٢

    .ن الرئتین عن طریق الزفیرتخرج الفضالت وثاني أكسید الكربون م. ٣

    . إلى خالیا الجسم ویذھب بھمیحمل الدم األكسیجین من الرئتین والجلوكوز من الجھاز الھضمي. ٤

    .یدخل األكسیجین إلى الرئتین عن طریق الشھیق. ٥

  

  :عدد أمراض الجھاز البولي واختالالتھ) ج ( 
........................................................................................................................................  

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

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

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

 د

 ھـ

 ج

 ب

 أ

 و

 أ

 ب

 ج

 د

 ھـ

 و

 ......................: اسم الجھاز. ٢ ......................: اسم الجھاز. ١

 د

 ھـ

 ج

 ب

 أ

 و

 د

 ھـ

 ج

 ب

 أ

 و
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٢٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )                        ٣(                           )٢                  (        )١(   

  

  : السابقة وأكمل األسئلة التالیة الثالثةالوحدات العضویةتأمل أشكال ) أ (  ٣٠س 

  

  :الثالثةالوحدات العضویة اكتب أسماء . أ
 )٣ ( ....................... ) ٢ ( .......................  )١ ( .......................  

  

   :في أي أعضاء أكبر توجد ھذه الوحدات العضویة الثالثة. ب

 )٣ ( ....................... ) ٢ ( .......................  )١ ( .......................  

     

  :في أي أجھزة من أجھزة جسم اإلنسان یكون كل عضو جزءًا بھ. ج
  .................... في الجھاز  )٣( العضو  و .................... في الجھاز  )٢( العضو  و .................... في الجھاز  )١( العضو 

  

  :وحداتالذي یتعامل مع الثالثة ) العضو الرابع ( الدم ھو العامل المشترك أو . د
   .......................................... ا وماذا یأخذ منھ..........................................  )١( رقم  للوحدةعطي الدم ماذا ُی

   ...................................... ا منھ وماذا یعاد إلیھ.......................................... ) ٢(  رقم للوحدة الدم ُیدخلماذا 

   .......................................... ا وماذا یأخذ منھ.......................................... ) ٣( رقم  للوحدةعطي الدم ماذا ُی

  

  :الثالثة الوحدات اكتب نبذة عن وظیفة كل وحدة عضویة من. ھـ

  ....................................................................................................................... ) ١( وظیفة الوحدة 

  ....................................................................................................................... ) ٢( وظیفة الوحدة 

  ....................................................................................................................... ) ٣( وظیفة الوحدة 

  

  احسب معدل جریان الدم. كل خمس دقائق تقریبًا) جمیع الدم في الجسم (  لترات من الدم ٥یمر بالكلیتین ) ب ( 

  في الكلیتین باللتر لكل دقیقة ؟         

  

  ................................................................................ ...............................................:الحل

  

  عندما یدخل الطعام أو أي جسم إلى القصبة الھوائیة فإن مجرى الھواء بین الرئتین والفم والتجویف األنفي) ج ( 

  ).الدفع البطني (  كیف یتم مساعدة المصاب بعملیة  یغلق ؟       
....................................................................................................................... 

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

.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  
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٢٨

  أجوبة األسئلة

  

  

    

  

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :١ج 
       أ. ١

  ب. ٢

     د. ٣

      أ. ٤

     د. ٥

     د. ٦

  د. ٧

  د. ٨

    ب. ٩

  : ٢ج 

  للتوصل إلى عمرھا وأھمیتھا التاریخیة واعتبار ھذه المواقع. ٢.  إلجراء بحث للمنطقة للكشف عما في باطنھا.١

  .     مواقع أثریة ال یجوز االعتداء علیھا بالبناء أو التغییر أو التقاط قطع منھا

  : ٣ج 

  الھیئة التي. ٤. تسجیل تاریخ المكان. ٣. تسجیل المكان الذي تم فیھ العثور على القطعة. ٢عة أثریة  ترقیم كل قط.١

  .   تنظیف القطعة األثریة بأدوات ومواد خاصة منھا فرشاة الصباغة واألسنان. ٥    وجدت علیھا القطعة 

  : ٤ج 

  دراسة التمدن الذي طرأ على البشریة منذ البدء. ٢ .خدراسة الحضارات اإلنسانیة التي عاشت فبل كتابة التاری. ١

  . في تدوین األعمال وتسجیلھا   

   ٥ج 
  وضع الفرضیة . ٣

  التخطیط للتجربة. ٥
  تحلیل البیانات. ٧

  .التواصل بالنتائج. ٩

   )أ  ( ٦ج 
  تحدید المشكلة. ١

  المالحظة. ٢

  وضع الفرضیة. ٣

  اختیار الفرضیة . ٤

  التخطیط للتجربة. ٥

  تنفیذ التجربة. ٦

  تحلیل البیانات. ٧

  ستنتاجاال. ٨
  .التواصل بالنتائج. ٩

  

  )ب ( 
  العلم. ١

  التوتر السطحي. ٢

  المولد الكھربائي. ٣

  األجسام المضادة . ٤

   )أ  ( :٧ج 

  .ھي الوحدة البنائیة للمادة: الذرة.١

  .مادة ال یمكن تجزئتھا إلى مواد أبسط بعملیات فیزیائیة: العنصر.٢

  .لھ تركیب ثابت أي نسبة الذرات فیھ ثابتةیتكون من اتحاد عنصرین أو أكثر كیمیائیًا و: المركب .٣

  .جسیم موجب الشحنة یتواجد في أنویة الذرات: نالبروتو .٤

  .ھي المادة التي لھا التركیب والخصائص نفسھا وال یمكن تجزئتھا إلى مادة أبسط: المادة النقیة.٥

  .وناتھمخلوط تكون المواد فیھ غیر موزعة بانتظام ویسھل فصل مك: المخلوط غیر المتجانس .٦

  ھو المخلوط الذي یحوي مادتین أو أكثر خلطت بانتظام على المستوى الجزیئي: المخلوط المتجانس .٧

  .دون أن یرتبط بعضھا مع بعض ویطلق علیھ أیضًا اسم المحلول

  ھي المادة التي تذوب وتتوزع جزیئاتھا بانتظام في الماء مشكلة محلوًال  : المذاب .٨

 .یب المذاب وفي حالة محلول السكر تكون ھي الماءھي المادة التي تذ: المذیب .٩

 . یكون فیھا المذیب ھو الماء ویوصف الماء بأنھ مذیب عام لقدرتھ إذابة مواد كثیرة: المحلول المائي.١٠

  ).المحالیل السائلة والغازیة والصلبة ( حالة المحلول تحددھا حالة المذیب : أنواع المحالیل .١١

  .یھ الذرات في اإللكترونات وینتج عن ھذا التشارك الروابط التساھمیةتتشارك ف: الرابطة التساھمیة .١٢

 .مركب تفقد فیھ بعض الذرات إلكتروناتھا في حین تكتسب ذرات أخرى إلكترونات: الرابطة األیونیة .١٣

  . جم من المذیب عند درجة حرارة وضغط معینین١٠٠كمیة المادة التي تذوب في : الذوبانیة.١٤

  .مادة الصلبة التي تنتج عن خلط بعض المحالیل وحدوث تفاعل كیمیائي بینھایطلق على ال: الراسب .١٥

 .ھو المحلول الذي یحتوي كل ما یمكنھ إذابتھ من المذاب ضمن الظروف المتاحة: المحلول المشبع .١٦

H( مواد تطلق أیونات الھیدروجین الموجبة : األحماض .١٧
+

 .في الماء ) 

OH( ید السالبة مواد تطلق أیونات الھیدروكس: القواعد .١٨
-

 .في الماء ) 

H3Oاتحاد أیون الھیدروجین مع جزئ ماء ولھ شحنة موجبة وصیغتھ ھي : أیون الھیدرونیوم .١٩
+

.  

  .١٤مقیاس لحمضیة أو قاعدیة المحلول وتتدرج قیمھ من صفر إلى  :pHالرقم الھیدروجیني  .٢٠

  لھاpHعطي ألوانًا معینة حسب مركبات تتفاعل مع كل من المحالیل الحمضیة والقاعدیة وت: الكاشف .٢١

  .تعادالن فیھ الحمض مع القاعدةض مع قاعدة وینتج عنھ ملح وماء ویتفاعل حم: التعادل .٢٢

  ) ب  ( ٧ج 

  .الحبة المضادة للحموضة تعمل على تعادل الحمض الزائد في المعدة فیشعر الشخص بالتحسن. ١

  . لھpHتزداد أیونات الھیدرونیوم لسھولة إطالقھا من الحمض في المحلول ویقل الرقم الھیدروجیني . ٢

  ).  عالقة طردیة ( قل سرعة ذوبان المادة الصلبة بانخفاض درجة الحرارة وتزید بزیادة الحرارة ت. ٣

  ) جـ  ( ٧ج 
  . لبذل جھود مشتركة ودقیقة بین أفراد الفریق في رسم الخرائط والرصد والتنقیب والترمیم:العمل في فریق. ١

  . ترقیم القطع األثریة وتسجیل مكان العثور علیھا وتاریخھ وتنظیفھا بأدوات ومواد خاصة: العمل ألمختبري. ٢

  )أ  ( ٩ج 

  د . ١

  أ . ٢

  ب. ٣

  ب. ٤

  ب. ٥

  أ. ٦

  أ. ٧
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   ٨ج 
 يالمركب الجزیئ. ٧ الذوبانیة. ٦ العنصر. ٥  األحماض. ٤ الطرائق العلمیة. ٣ علم اآلثار. ٢ التقنیة. ١

 طاقة الوضع. ١٢  pHالرقم الھیدروجیني . ١١ ر المتجانسالمخلوط غی. ١٠ المركب األیوني. ٩ القواعد. ٨

  )ب  ( ٩ج 
  واختر لونھا مع كاشف الملفوف األحمر بوضع دائرة حول اللون  اسم المادة  نوع المادة

   أخضر- أصفر               جـ-                   بأحمر -    أ  الھیدروكلوریك  أقوى حمض

   أحمر-              جـزھري - أصفر                  ب-  أ    الحلیب  أضعف حمض

  بنفسجي - زھري              جـ- أخضر                 ب-    أ  الماء النقي  مادة متعادلة

   أخضر- أحمر                جـ-                  بأصفر -    أ  ھیدروكسید الصودیوم   أقوى قاعدة

   أحمر داكن - أزرق               جـ-           بأخضر فاتح -    أ  لدمبالزما ا  أضعف قاعدة

  )أ  ( ١٠ج 
اسم 

  المحلول 
  وحالتھ/ المذاب   حالتھ/ المذیب 

حالة 
  المحلول

الھواء 
  الجوي

  غاز/ أكسیجین . ١  غاز/ النیتروجین 
  غاز/ بخار ماء . ٢

  غاز/ ني أكسید كربون ثا. ٣

  غاز/ األرجون . ٤

  الغازیة

  )ب  ( ١٠ج 
   الرقم الصحیح

١٠  

٤  

٩  
٧  
٣  

٢  

١  

٥  

٦  
٨  

  ) أ  ( ١١ج 
 نتیجة انحالل أنویھ ذرات مشعة في باطن األرض.  ١

 حمض الكربونیكتریك یطلق أیونات الھیدروجین في الماء بسھولة أكثر من حمض النیألن . ٢

 لزیادة مساحة سطح المذاب المعرضة للمحلول فتزداد سرعة الذوبان. ٣

 لمعرفة ما إذا كانت تلك المواقع ذات أھمیة أثریة والكشف عما في باطنھا قبل الحفر. ٤

 كتلة الكرة الطائرة أقل من كتلة كرة البولنج ألن الطاقة الحركیة تزداد بزیاد كتلة الجسم و. ٥

  )ب  ( ١١ج 
  المصادر المتجددة

  .الشمس والكھرومائیة والریاح

  الكھروضوئیة ومجمع شمسي: الشمس

  المصادر غیر المتجددة
  الوقود األحفوري والفحم 

  یعي والنفطوالغاز الطب

   ١٢ج 
  . ھي كل ما یشغل حیزًا ولھ كتلة:المادة

  صلبة وسائلة وغازیة والبالزما: حاالت المادة

  )أ  ( ١٣ج 

  ).ملح الطعام ( ھي مواد صلبة متكررة ثالثیة األبعاد مثل كلورید الصودیوم : المواد البلوریة

  . تترب جسیماتھا بصورة متكررة ثالثیة األبعاد منھا المطاط والبالستكال: المواد الصلبة غیر البلوریة

وھي   بین طبقة من السائل والطبقات المالمسة لھا وتقاوم حركة األجسام فیھا) المقاومة ( قوى االحتكاك : اللزوجة
   .خاصیة طبیعیة للسائل

  لزوجتھالسائل تقل عني كلما تزداد حرارة ی) عالقة عكسیة  ( عالقة اللزوجة بالحرارة

  وكلما زادت لزوجة السائل قلت سرعة جریانھ

  .الخاصیة التي تجعل سطح السائل یعمل كغشاء مرن مشدود: التوتر السطحي

  .الجسیمات داخل السائل بسبب تأثیر جزیئات سطح السائل بقوى تختلف عما تؤثر في: كیف ینشأ التوتر السطحي

   عنكبوت یتحرك على سطح ماء. ٢ برة تطفو على سطح ماءإ. ١ :اكتب أمثلة على التوتر السطحي

  تكور قطرات الماء على السطوح الملساء. ٣                                         

  )أ  ( ١٥ج 

  الضغط الجوي. ٢الغالف الجوي . ١
   باسكال١٠١٣٠٠. ٤الضغط الجوي . ٣

    × √. ٣)      ج  ( ١٧ج 

٤        ×      √. ١ .    ×√  

٥           √×   . ٢ .   ×√  

  )ج  ( ٩ج 
  غیر متجدد

  متجدد

  متجدد

  غیر المتجدد

  ) ج  ( ١١ج 

i- ما شكل الطاقة التي تمتلكھا كل من اآلتیة:  
  .حركیة: الریاح المتحركة

  .وضع: المیاه الساكنة في أعالي السدود

  .حراریة:  س٥ ٤٥كوب من الماء درجة حرارتھ 

  .كیمیائیة :النفط الخام

  .نوویة: أنویة الذرات

  )ج  ( ١١ج 

ii- ما نوع تحوالت الطاقة التي تحدث في:  
  .من كیمیائیة إلى حركیة وحراریة: قیادة الدراجة الھوائیة على أرض مستقیمة

 .كیمیائیة إلى حراریة: تحلل كومة السماد

 .لى حركیةوضع إ: سقوط القلم من سطح المكتب إلى األرض

 .حراریة إلى إشعاعیة: تسخین سلك فلزي حتى درجات حرارة عالیة
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  )ب  ( ١٣ج 

  . ھي مجموع طاقة الوضع والطاقة الحركیة لجمیع جسیمات الجسم:الطاقة الحراریة للجسم

  الطاقة في كل جزيءكمیة. ٢ المادةعدد الجزیئات في . ١ : الحراریة للجسمعلى ماذا تعتمد الطاقة

  . ھي متوسط الطاقة الحركیة لجسیمات الجسم:درجة الحرارة

  :فیما تختلف درجة الحرارة عن الطاقة الحراریة

  .الطاقة الحراریة ھي مجموع الطاقات للجسیمات لكن درجة الحرارة ھي متوسط الطاقات لھا

   عصیر مثلج وكوب شاي ساخنكوب: المث

  

  

  

  

  . نقول أن متوسط الطاقة الحركیة لجسیمات العصیر المثلج أقل من متوسطھا للشاي الساخن

  . ھي انتقال الطاقة الحراریة من مادة درجة حرارتھا أعلى إلى مادة درجة حرارتھا أقل:الحرارة

  تزداد درجة حرارتھ. ٣تتحرك جسیماتھ بسرعة أكبر . ٢ ریة أكبرطاقة حرا. ١ :الجسم الحار لھ كیف تنتقل الحرارة بین األجسام؟

   درجة حرارتھتنخفض. ٣ببطء تتحرك جسیماتھ . ٢ طاقة حراریةیفقد . ١: الجسم البارد لھ                                         

  

  

  

  

  

  .  لةھي الدرجة التي یتم عندھا تحول المادة من الصالبة إلى السیو: درجة االنصھار

  . ھي الدرجة التي یتم عندھا تحول المادة من السیولة إلى الصالبة:درجة التجمد

٥عند صفر: مثًال) لكل مادة درجة خاصة بھا ولیست واحدة لكل المواد ( درجة انصھار المادة ھي درجة تجمد نفس المادة * 
 

  : س یحدث للماء تغیرین ھما 

  .تجمد الماء ویتحول إلى ثلجأو ی. ٢    ینصھر الثلج ویتحول إلى ماء. ١

 ١٠٠عند : مثًال) لكل مادة درجة خاصة بھا ولیست واحدة لكل المواد ( درجة تبخر المادة ھي درجة تكاثف نفس المادة * 
٥
 

  : س یحدث للماء تغیرین ھما 

  . البخار ویتحول إلى ماءفأو یتكاث. ٢    یتبخر الماء ویتحول إلى غاز. ١

  دة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازیة عملیة تحویل الما:التبخر

الدرجة حیث یتحول كل   عند درجة الغلیان وتثبت ھذهأجزاء السائلیحدث التبخر من كل : النوع األول. ١ :أنواع التبخر
 الجزیئات أن بسبب دون الوصول لدرجة الغلیان سطح السائلیحدث باستمرار على : النوع الثاني. ٢ .السائل إلى بخار

  . الحركیة وتستطیع اإلفالت من سطح الماءطاقتھا بسببوجودة على السطح تتغلب على قوة التجاذب بینھا الم

  تفسیر الشعور بالبرودة بتبخر العرق من الجسم

  .تتبخر الجزیئات األسرع من سطح الجلد وتبقى الجزیئات األبطأ األبرد فیبرد سطح الجلد

  ئل بإطالقھ الطاقة الحراریة التي سبق أن اكتسبھا عند عملیة یتحول فیھا الغاز إلى سا:التكاثف

  .تحولھ إلى غاز وتغیر جسیماتھ من ترتیبھا وتتحول إلى الحالة السائلة            

 .السائلةحالة الغازیة دون المرور بالحالة  عملیة تحول بعض المواد من الحالة الصلبة إلى ال:التسامي

  .سیمات سطح المادة الصلبة طاقة كافیة لتصبح غازًا نتیجة اكتساب ج:كیف یحدث التسامي

 شاي ساخن عصیر مثلج

 بارد حار

  الحرارة تنتقل من الحار إلى البارد

 ولیس العكس

  )ب  ( ١٥ج 
  . ة إلى أعلىألن الضغط الجوي للھواء المؤثر في سطح الشراب یدفعھ إلى أسفل فیرتفع في الماص. ١

  .ألن  الضغط الناتج عن السوائل داخل الجسم یعادل الضغط الجوي الواقع علیھ. ٢

  . ألن الضغط الجوي المؤثر في البالون من الخارج قل فأصبح لجسیمات الھواء داخلھ حریة أكبر في االنتشار. ٣

  ھا فتسمع صوت خروجھ كالطنین   ألن الضغط الجوي یقل عن الضغط الجوي داخل األذن فیخرج بعض الھواء من. ٤

  .ھي قوة دفع المائع لألجسام إلى أعلى: قوة الدفع) أ  ( ١٧ج 

  .لجسم               ینغمر الجسم ألن قوة دفع السائل أقل من وزن ا

  .               یطفو الجسم ألن قوة دفع السائل تساوت من وزن الجسم

  .               یعلق الجسم ألن ضغط السائل من أعلى تساوت مع قوة دفع السائل لألعلى
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  .٢ م٣= ٥٠٠÷١٥٠٠= الضغط ÷ القوة = المساحة. ٢            باسكال٥ =٢ ÷ ١٠٠= المساحة ÷  القوة =الضغط . ١     )أ  ( ١٨ج 

   باسكال          ٢٥٠ =٦÷ ١٥٠٠= المساحة ÷ القوة =               الضغط                                                                                             
    وزنھ في الماء   -وزن الجسم في الھواء = قوة الدفع . ٣

 وزن الماء المزاح=  نیوتن ٠٫٥ = ٦ – ٦٫٥                =   

  .كبر من كثافة الماءوتنغمر ألن كثافتھا أ. ٣سم/ جم٧٫٩ = ٣ ÷ ٢٣٫٧= الحجم ÷ الكتلة = الكثافة . ٤

  . نیوتن١٠٠٠٠ = ٢٠ × ٥٠٠= المساحة × الضغط =  باسكال وقوة الرفع في الطرف األیمن ٥٠٠ = ١ ÷ ٥٠٠= الضغط في الطرف األیسر . ٥

  . االثنین ینغمران ٣سم/جم٢٫٧ = ٥ ÷ ١٣٫٥=  والعینة الثانیة كثافتھا ٣سم/ جم١٣٫٧ = ٧٫٤ ÷ ١٠٢= العینة األولى كثافتھا . ٦

  .      باسكال٥ باسكال وإذا تغیرت المساحة یثبت الضغط عند ٥=  باسكال الضغط الجدید ٢٫٥ = ٢ ÷ ٥= الضغط . ٧

  .        باسكال١٣٣٣٫٣ = ٠٫٠١٥ ÷ ٢٠=  باسكال والضغط الثاني ٦٦٦٫٧ = ٠٫٠٣ ÷ ٢٠= الضغط األول . ٨

  )ب  ( ١٧ج 

مضختا قوة إحداھما تدفع الدم من القلب إلى الرئتین لیحصل على األكسیجین واألخرى تدفع الدم الغني باألكسیجین من . ١
  . فیزید ضغط الھواء علیھا من الخارج فتتھشمیقل ضغط الھواء داخل العلبة. ٢. القلب إلى باقي أعضاء الجسم

  .ألن بخار الماء الساخن یتكاثف على سطح المرآة البارد ویتحول من الحالة الغازیة إلى الحالة السائلة. ٣

یفسر ذلك مبدأ باسكال حیث أن الزیادة في الضغط . ٥ ).ال تنضب ( بسبب أنھا أكثر أمانًا وأقل إضرارًا بالبیئة ومتجددة . ٤
ألن ھناك أنواعًا مختلفة من األلیاف . ٦ .أجزاء السائل على سائل محصور الناتجة عن قوة خارجیة تنتقل بالتساوي إلى جمیع

  .وألنھا ضروریة للمحافظة على الجھاز الھضمي وتسھیل عملھ

  ) ج ( ١٣ج 

  .مستعینًا بالشكل وبما درستھ. دهیبین الشكل البیاني أدناه التغیرات التي تحدث عند تسخین الماء وتبری

  . أجب عن األسئلة التالیة
   :حدد درجة الحرارة في كل من الحاالت التالیة. ١

  س٥صفر:  انصھار الجلید-

 ١٠٠:  تبخر الماء-
  س٥

 ١٠٠:  تكاثف بخار الماء-
  س٥

  ما الحالة الرابعة للمادة التي لم تظھر في الشكل البیاني؟. ٢

  البالزما -

 خاصیة المشتركة بین الحالتین؟ما ال. ٣

  .لھما حجم ثابت:  السائلة والصلبة-

  .لھما شكل متغیر:  السائلة والغازیة-

  :ما التغیرات التي تحدث للمادة أثناء تحولھا من الحالة الغازیة إلى الحالة الصلبة. ٤

  عندما یبرد الھواء تقل سرعة جسیماتھ ویقترب بعضھا من بعض شیئًا فشیئًا 

  .وتغیر الجسیمات من ترتیب نفسھا في أثناء فقدانھا للطاقةالطاقة الحراریة، ویطلق 
  یمكن لبعض المواد أن تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازیة دون المرور بالحالة السائلة، ما اسم تلك. ٥

      العملیة ؟ وما أسبابھا ؟

    .ات سطح المادة الصلبة طاقة كافیة لتصبح غازًاتحدث نتیجة اكتساب جسیم:  أسبابھاالتسامي: اسم العملیة
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 الطاقة الحراریة

  )ج  ( ١٧ج 
قام طالب بتجربة الستقصاء أثر درجة الحرارة في ذوبانیة بعض المواد ومثل بیانیًا النتائج التي حصل علیھا كما قي الشكل أدناه مستعینًا بالشكل 

  :وبما درستھ أجب عن األسئلة التالیة
i- ؟ س٥ ٦٠ ما مقدار ذوبانیة السكروز عند درجة حرارة   

                 ٢٨٠   
ii-في ھذه التجربة حدد كًال من : 

  .درجة الحرارة: المتغیر المستقل

 .الذوبانیة: المتغیر التابع

  :الفرضیة التي اختبرت

  تؤثر درجة الحرارة في ذوبانیة المواد 

  .أو ال تؤثر درجة الحرارة في ذوبانیة المواد
 : النتیجة المستخلصة من التجربة

  .وبانیة بعض المواد بزیادة درجة الحرارةتزداد ذ
iii-صلبًا أو سائًال أو غازیًا ؟  ما نوع محلول السكروز من حیث كونھ 

 )المذیب سائل والمذاب مادة صلبة ( نوع المحلول سائل 
iv- ھل یحوي ماء المحیط الساخن كمیة أكبر أو أقل   

 من كلورید البوتاسیوم ؟ فسر إجابتك ؟

  كمیة أكبر ألن ذوبانیة كلورید البوتاسیوم یحوي ماء المحیط 

  .تزداد بزیادة درجة الحرارة
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  )ب  ( ١٨ج 
        المحددات   قیةمادة غیر ن  مادة نقیة

  
  المادة

  مركب  عنصر
  مخلوط 
  متجانس

مخلوط غیر 
  متجانس

  سبب التصنیف

  √        سلطة الخضار
المواد فیھا غیر موزعة بانتظام ، نسب المواد تختلف من موضع آلخر ، غالبًا ما 

  .یمكن فصل مكوناتھ

  النسبة بین الذرات المكونة لھ ثابتة      √    الماء

  ن الذراتیحتوي على النوع نفسھ م        √  الھیدروجین

  .یحتوي مادتین خلطت بانتظام على المستوى الجزیئي دون أن یرتبط بعضھا مع بعض    √      الماء المالح

  )ب  ( ١٩ج 
  .الصفائح الدمویة وعوامل تجلط أخرىُ تكون جلطة دمویة تسد أوعیة الدم المتضررة مكونة شبكة تحتجز خالیا الدم والبالزما

  .وفیلیا یخلو دمھم من أحد عوامل التجلطألن مرضى الھیم) ج ( 

   ٢١ج 

األجسام المضادة في . ٤نتیجة وجود أجسام مضادة في الفصائل األربعة . ٣بروتینات . ٢ أجسام مضادة –مولدات الضد . ١
A تھاجم خالیا الدم Bح ألنھا غریبة عنھا مما یؤدي إلى تجمع خالیا الدم الحمراء وتجلطھا والعكس صحی.  

   Rhالعامل الریزیسي . ٧.  ال تحتوي على أجسام مضادةABألن فصیلة . ٦ ال تحتوي على مولدات الضد Oألن فصیلة . ٥

  . ُیكون جسمھا أجسام مضادة تھاجم دم الجنین مما یؤدي إلى تحلل خالیا دمھ. ٨

  )أ  ( ٢٢ج 
ویفصل صمام أحادي ) بطین أیمن وأیسر ( لیتان و حجرتان سف) أذین أیمن وأیسر ( حجرتان علویتان . أربعة حجرات. ١

  . االتجاه بین األذین والبطین الذي یقع في أسفلھ ویفصل الجھة الیمنى عن الیسرى جدار یمنع اختالط الدم

  .بالزما وخالیا حمراء وخالیا بیضاء وصفائح دمویة. ٣.شرایین وأوردة وشعیرات دمویة. ٢

  )ب  ( ٢٢ج 

لوي الورید األجوف الع. ١
الورید األجوف السفلي . ٢
  القلب . ٣
  الشریان الرئوي . ٤

  األكسیجین . ٥

  ثاني أكسید الكربون. ٦
  الورید الرئوي . ٧

  .األورطي. ٨

   )أ ( ٢٣ج 
  الورید  الشریان  وجھ المقارنة

  الجدار
سمیك لیتحمل الضغط العالي 
  للدم المندفع إلیھا من القلب

  فیھارقیق نظرًا للضغط المنخفض للدم 

  ال یحتوي على صمامات  الصمامات

یحتوي على صمامات تمنع رجوع الدم إلى 
الشعیرات الدمویة مرة أخرى الحتوائھ على ثاني 
  أكسید الكربون وبذلك یسیر الدم في اتجاه واحد

اتجاه الدم 
  بالنسبة للقلب

من القلب إلى جمیع أجزاء 
  الجسم

  من جمیع أجزاء الجسم إلى القلب

  )ب ( ٢٣ج 

  ج. ١

  أ. ٢

  ج. ٣

  أ. ٤

  د. ٥

  د. ٦

  

   )ج ( ٢٣ج 

تضمن تحرك الدم في اتجاه القلب فإذا رجع للخلف فإن ضغط . ٢. لضمان تحرك الدم في اتجاه واحد من األذین إلى البطین. ١
  . ألن األوعیة اللمفیة تركیبھا ال یشبھ تركیب القلب یضخ اللمف عبرھا. ٣الدم یغلق الصمامات 

   )ب ( ٢٥ج 

  .یھاجم الخالیا اللیمفاویة ویتكاثر فیھا ) HIV (مرض فقدان المناعة المكتسبة یسببھ فیروس یسمى . ١

  تعاطي المخدرات عن طریق اإلبر الملوثة بالفیروس - ینقل الفیروس من األم الحامل إلى الجنین - االتصال الجنسي الخاطئ. ٢

  .استخدام شفرة حالقة لشخص مصاب - معملیات نقل الدم من شخص مصاب إلى شخص سلی

  االبتعاد عن المخدرات وما یمكن أن تؤدي إلیھا من استخدام أدوات ملوثة بالفیروس. ٢فحص الدم قبل عملیة نقلھ . ١: المكافحة

  .عدم استعمال أدوات الغیر من شفرات حالقة وخالفھ. ٤تجنب االتصال الجنسي الغیر شرعي . ٣  
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  الحساسیة والسكري والسرطان: ألمراض غیر المعدیة التي ال تنتقل من شخص إلى آخر أمثلتھا ا) أ ( ٢٦ج 

یرسل . ٥. صاص من األمعاءالخمالت تعمل على زیادة مساحة االمت. ٤األحماض األمینیة . ٣الدھون . ٢ الكیمیائي. ١  )ب ( ٢٧ج 
ألن الخالیا التي . ٦. الجسم رسالة إلى الدماغ ینتج عنھا الشعور بالعطش لیحافظ الجسم على اتزانھ الداخلي من درجة الحرارة والھضم الخ

میائیة في الجسم من ُ تسرع معدل التفاعالت الكی.٧. تبطن جدار المعدة من الداخل تفرز مادة المخاط التي تحمي جدار المعدة من التآكل
تتغذى على بقایا الطعام غیر المھضوم ومنھ السیلیلوز وتصنع بعض . ٨. خالل تقلیل كمیة الطاقة الضروریة لبدأ التفاعالت الكیمیائیة

مى المواد الغذائیة تس: األمالح المعدنیة. ١٠ .تمد الجسم بالطاقة أكثر من المواد الغذائیة األخرى. ٩. الفیتامینات مثل فیتامین ك وفیتامین ب
 نوعًا منھا منھا ما یحتاجھ بكثرة مثل الكالسیوم ١٤یحتاج الجسم إلى . غیر العضویة التي تنظم العدید من التفاعالت الكیمیائیة في الخالیا

لكربوھیرات والدھون الوجبة الغذائیة الصحیة ھي التي تحتوي على البروتینات وا. ١١. والفسفور ومنھا ما یحتاجھ بقلھ مثل النحاس والیود
  . والفیتامینات والمعادن وتناول وجبة تشتمل علیھا

    )ب ( ٢٦ ج

عند ارتفاع الماء في الدم تقل كمیة الماء المعاد امتصاصھ في الكلیة : یساعد الجھاز البولي على التحكم في حجم الماء. ١
  .بواسطة كمیة قلیلة من ھرمون ُیفرز من منطقة تحت المھاد في الدماغ

الح والفضالت ثم عملیة الترشیح الثانیة وفیھا یعاد یقوم بعملیة ترشیح أولى للدم حیث یغادر الماء والسكر واألم: النفرون. ٢
  . معظم الماء والسكر واألمالح إلى الدم مرة أخرى ویعود الدم النقي إلى جھاز الدوران والماء الزائد والفضالت تخرج في البول

  . أنبوب ینتقل فیھ البول من منطقة المحقن في الكلیة إلى المثانة: الحالب. ٣

  .عضلي مرن یخزن البول لحین إخراجھ من الجسمعضو : المثانة. ٤

  )ج  ( ٢٦ج 
  یخلص األنسجة من السائل النسیجي أو جمع اللمف وإعادتھ مرة أخرى مجرى الدم أو :الجھاز اللمفاوي. ١

  .                           مساعدة الجسم على محاربة األمراض المعدیة عن طریق القضاء على مسببات المرض

  .یسرع معدل التفاعالت الكیمیائیة في الجسم :اإلنزیم. ١

  .یمنح مناعة طبیعیة ضد مرض معین أو الوقایة من اإلصابة بالمرض :التطعیم. ٣

   :وظیفة) ھـ  ( ٢٦ج 
   شعیرات صغیرة تخلص الھواء مما یعلق بھ من الشوائب والغبار وفیھ أیضًا یتم ترطیبھ وتدفئتھبھ: األنف في عملیة التنفس. ١

  . یبطن التجویف األنفي غدد مخاطیة تفرز المخاط یلتقط الشوائب وبھ أھداب تحرك المواد العالقة إلى الخلف ثم إلى الحلق لبلعھا

  .د البلع مما یمنع دخول السوائل والطعام إلى المجاري التنفسیةیغلق المجرى التنفسي عن: )اللھاة ( لسان المزمار  .٢

  بھا أربعة أزواج من األنسجة تسمى األوتار الصوتیة تھتز وتصدر الصوت عندما نتكلم تعمل العضالت على شد: الحنجرة .٣

  .سان والخدود واألسنان والشفاهاألوتار الصوتیة أو إرخائھا كما ینسق الدماغ حركة العضالت في القصبة الھوائیة وبمشاركة الل

یلتقط الغشاء المخاطي الغبار والبكتیریا وحبوب اللقاح ویمنعھا من : الغشاء المخاطي واألھداب داخل القصبة الھوائیة .٤
  مالدخول إلى الرئتین أما األھداب فتحرك المخاط إلى أعلى مما یساعد على إخراجھ لبلعھ أو طرده خارج الجسم من األنف أو الف

  .فیھا تتم عملیة التبادل الغازي بین األكسیجین وثاني أكسید الكربون عن طریق الدم: الحویصالت الھوائیة. ٥

  یقوم بتغیر حجم التجویف الصدري بانقباضھ وانبساطھ ومن ثم ضغط الھواء بداخلھ مما یساعد على حركة: الحجاب الحاجز. ٦

  .الھواء من الرئتین وإلیھا

الفم والمريء والمعدة واإلثنى عشر و األمعاء الدقیقة و الفم فیھ اللسان : الجھاز الھضمي القناة الھضمیة تتكون من  )أ ( ٢٧ج 
  .و األسنان وملحقات القناة ھي الغدد اللعابیة والكبد والبنكریاس

    )أ ( ٢٨ج 
  . الجھاز الھضمي– الجھاز التنفسي – الجلد –الجھاز البولي 
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  )أ  ( ٢٩ج 

   المثانة- حالب أیمن و- الكلیة الیمنى ھـ- اإلحلیل د- حالب أیسر جـ- الكلیة الیسرى ب-أ: الجھاز البولي. ١

  . الرئة الیمنى- القصبة الھوائیة م-م ھـ البلعو- الرئة الیسرى د- الحنجرة جـ- األنف ب-أ: الجھاز التنفسي. ٢

  )ب  ( ٢٩ج 

  :الترتیب

 ٣-٢-١-٤-٥   

  )أ  ( ٣٠ج 

  ةالخمیل. ٣النفرون . ٢الحویصلة الھوائیة . ١

  .األمعاء الدقیقة. ٣الكلیتین . ٢الرئتین . ١

  .الجھاز الھضمي. ٣الجھاز البولي . ٢الجھاز التنفسي . ١

  .یعطي الدم ثاني أكسید الكربون ویأخذ األكسیجین

  . إلیھ معظم الماء والسكر واألمالحیدخل الماء والسكر واألمالح والفضالت ویعاد

  .ال یعطي الدم شيء ویأخذ الغذاء بعض ھضمھ

  وظیفة الحویصلة الھوائیة والنفرون محلول سابقًا

  . تعمل على زیادة مساحة االمتصاص من األمعاء:الخمالتوظیفة 

  )ب  ( ٣٠ج 

   = ٥ ÷ ٥= معدل جریان الدم 

   لتر لكل دقیقة١          =             

  :الدفع البطني) ج ( 
یقوم المسعف بدفع الحجاب الحاجز إلى 
أعلى بقوة بوقوفھ خلف المصاب ولف 

ذراعھ حولھ في اتجاه أعلى البطن 
وقبضة یده تحت األضالع ویبدأ بحركة 

  .قویة ویجب تكرار ذلك عند الضرورة

  )ب  ( ٢٨ج 

  :أمراض الجھاز التنفسي وإختالالتھ
  .بأنواعھا یسبب فیروس الرشح احتقان البلعوم وتھیجھ وتھیج القصبة الھوائیة والشعیباتالرشح واألنفلونزا . ١

  .احتقان وتھیج الشعیبات وتنتج الكثیر من المخاط ثم تتعافى خالل عدة أسابیعیسبب االلتھاب الشعیبي المزمن . ٢

ینتج ھذا المرض عن زیادة حجم الحویصالت في الرئة ثم تحمر وتنتفخ یفرز إنزیم یسبب تحطم جدرانھا وھذا انتفاخ الرئة . ٣
  .سید الكربون وھبوط في معدل التنفس ثاني أكیؤدي إلى دخول كمیات قلیلة من األكسیجین إلى مجرى الدم وزیادة كمیة

  . یعد القطران الناتج عن التدخین سببًا رئیسیًا لإلصابة بسرطان الرئة وللتدخین عالقة بسرطان الفم والحلقسرطان الرئة. ٤

     باتعدم القدرة على التنفس والسعال وفیھ تنقبض الشعیبات بسرعة ویعالج باستنشاق دواء یعمل على ارتخاء الشعی الربو. ٥

  ) ج  ( ٢٩ج 

   : الجھاز البولي وإختالالتھأمراض

إذا لم تعمل الكلیة بشكل سلیم تتراكم الفضالت ُوتكون سمومًا ویحدث عدم اتزان لألمالح إلى أن تتوقف الكلیة : الفشل الكلوي
    .تساعد الكلیة الصناعیة على تعویض بعض نشاطات الكلیة المصابة وتخلیص الدم من الفضالت: الغسیل الكلوي. عن العمل


