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  اإلعدادي الثاني العلوم للصف مذكرة يف

/ ٢٠١٠للعام  الثانيالفصل    م٢٠١١ 

 

  مراجعة عامة 

  )أسئلة محلولة  (
  

  

  

  مجدي المغربي/ أ :  عمل

  مدرس العلوم بمدرسة عراد االبتدائیة اإلعدادیة للبنین

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مملكة البحرین

  وزارة التربیة والتعلیم

  ائیة اإلعدادیة للبنینمدرسة عراد االبتد

 قسم العلوم
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Page 1 of 30 مجدي المغربي                                                                                                                 : إعداد  ١

  الوحدة الرابعة

  )أجھزة الدعامة والحركة واالستجابة ( 

  

  أمامك رسم یوضح أحد أعضاء جسمك ) أ ( : ١س 

  :تأملھ واكتب مصطلح علمي أمام العبارات التي تلیھ

  

  

  

  

                                                                                                                        

  

  

  

  

  

  (                     )  ضاء الجسم ویغطي جمیع أجزاءه الخارجیةالعضو الموجود بالصورة یمثل أكبر أع  ١

  (                     )  تقشر وتتجدد باستمرارالطبقة الخارجیة الرقیقة وتتكون طبقتھا السطحیة من خالیا میتة ت  ٢

          )(                 .ب أخرىطبقة سمیكة تحتوي على األوعیة الدمویة والغدد العرقیة وتراكی  ٣

  (                     )       .طبقة عازلة للجسم وتُُختزن فیھا الدھون الزائدة عن حاجة الجسم  ٤

  (                     )     .مادة كیمیائیة تنتجھا خالیا البشرة وھي صبغة تحمي الجلد وتكسبھ لونھ. ٥

 ٤٣إذا بلغت حرارة اإلنسان . ٦
 ٢٦٫٤لت إلى  س یصاب بنزیف ممیت ماذا لو ق٥

  (                     )  .  س٥

  

  :عدد وظائف الجلد) ب ( 

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

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

٣( .....................................................................................................................   

٤( .....................................................................................................................   

  

 العبارات اآلتیة رتب "  والتخلص من الفضالتیلعب الجلد دورًا مھمًا في تنظیم درجة حرارة الجسم"  ) جـ( 
      )یمكن تكرار مصطلح (  :في المربعات

  } الدم – الطاقة الحراریة – مالیین ٣ – المسامات – العرق – الفضالت – األمالح {

  

   عیة وتتوسع فإن مقدار          وعندما تتمدد ھذه األو                         تساعد األوعیة الدمویة على زیادة 

  

  الطاقة المتحررة عندما تنقبض ھذه  بینما یقل مقدار إلى تحرر                         المتدفق یزداد مما یؤدي 

  

  ًا فعندما تتسع األوعیة الدمویة غدة عرقیة تقریب   خص البالغ على                       تحتوي أدمة الش .عیةاألو

  

  .ویتبخر فیفقد الجسم طاقة حراریة ویبردالعرقیة فیفرز                    المؤدیة إلى الغدد تفتح                        

  

   تطرحا  الزائدة     نھا الماء و                    عندما تتحلل المواد الغذائیة في الخالیا ومنتج                         ت

  

  .الغدد العرقیة خارج الجسم ویشعر اإلنسان بالدوران واإلغماء إذا فقد الكثیر من الماء واألمالح

   في الصفحات األخیرةاألجوبةالحظ 

٢ 

٣ 

٤ 

١ 
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Page 2 of 30 مجدي المغربي                                                                                                                 : إعداد  ٢

  في أثناء شفاء الكدمة ؟وما سبب ظھور اللون األصفر تحدث  وكیف متى تحدث الكدمة) د ( 

  

  ................................................................. ........................................... :تحدث الكدمةمتى 

  ............................................................................................................ : تحدث الكدمةكیف

 ................................................................   ............................................ : الكدمةشفاءعند 

    

  حركة جسم اإلنسان

  ]الجھاز العضلي  [ :أكمل كل مما یأتي) أ ( : ٢س 

  ...................................................... عملیتي لتساعد العضالت الجسم على أداء حركتھ وذلك من خال

   ..........................................................................  أكثر منن عددًا من العضالتاإلنسایشمل جسم 

  . عضلة عندما تعبس................... عضلة عندما تبتسم بینما تحتاج منھا عدد ................... تحتاج منھا عدد 

  ...........................................................ومن أمثلتھا ......... . .........................١أنواع العضالت 

  ...........................................................ومن أمثلتھا . .................................. ٢    

    

  )محلول  ( :أمأل المربعات اآلتیة بما یناسبھا من مصطلحات علمیة) ب (  

   

  كیف تحرك العضالت الجسم ؟   )ج ( 

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

  كیف تتأثر العضالت باألشیاء ؟  

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

  كیف تتغیر العضالت بمرور الوقت ؟

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

  كیف تحصل العضالت على الطاقة الالزمة النقباضھا وانبساطھا ؟

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

  :أكمل الجدول) د ( 
  الفعل             

  الرافعة
  رفع ثقل بالید  رفع الجسم على كف القدم  انحناء الرأس للخلف

  ..................................  ..................................  ..................................  نوع الرافعة

  ..................................  ..................................  ..................................  نقطة االرتكاز

  ..................................  ..................................  ..................................  المقاومة

  ..................................  ..................................  ..................................  قوةال

عضو          ال
  المقارنة

  تصنیف األنسجة العضلیة

  القلبیة  الملساء  یةالھیكل  الشكل

  أین توجد
متصلة بالعظام بواسطة نسیج 

  رابط یسمى الوتر

في األعضاء الداخلیة ومنھا القناة 
الھضمیة واألمعاء والمثانة 

  .واألوعیة الدمویة

  توجد في القلب فقط

  مخططة عرضیًا  غیر مخططة  مخططة  شكلھا

  االنقباض واالنبساط  تعمل على تحریك العظام  كیف تعمل
 مرة في الدقیقة دون ٧٠بض تنق

  توقف ما دام اإلنسان حیًا

  ال إرادیة  ال إرادیة  إرادیة  اإلرادة
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  : اكتب الوظائف الخمسة الرئیسیة للجھاز الھیكلي)أ  ( ٣س 

  

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

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

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

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

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

  

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

  

  – المفصل – الغضروف – السمحاق – العمود الفقري - الھیكل العظمي[ 

   – الجھاز العصبي المركزي –العصبي   التشابك– الخلیة العصبیة –األربطة   

  ]الجھاز العصبي الطرفي   

  

  )      (            .غشاء صلب یغلف سطح العظم الحي. ١

  )      (          .مجموعة من العظام توفر الدعامة للجسم. ٢

  )      (          .ملتقى عظمتین أو أكثر في الھیكل العظمي. ٣

  )      (          .ھو جھاز یتكون من الدماغ والحبل الشوكي. ٤

  )      (       .یة یتركب منھا الجھاز العصبيھي وحدة وظیفیة أساس. ٥

  )      (      .بیة والخلیة التي تلیھاشق صغیر یفصل بین كل خلیة عص. ٦

  )      (      .طبقة ناعمة لزجة سمیكة من األنسجة تغلف أطراف العظام. ٧

  )      (    .وظیفتھا ربط العظام معًا في المفصل وتثبیت العظام في المفصل. ٨

  )      (    .األعصاب التي تربط الدماغ والحبل الشوكي مع أجزاء الجسم األخرى. ٩

  )      (. تتصل معًا بواسطة غضاریف مرنة تحمي النخاع الشوكيمجموعة من العظام. ١٠

  

  )محلول  ( :اكتب أنواع المفاصل) ج ( 

   

  

                                       متحركة                       ثابتة                                                          

                                                                           

            العمود الفقري            الركبة                   الكتف             الذراع                            عظام الجمجمة       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تسمح المفاصل الثابتة 
للعظام بالحركة قلیًال أثناء 
فترة النمو وتصبح بعدھا 

ثابتة ال تتحرك ومنھا عظام 
 .الجمجمة والحوض

  مثًال.  داخل تجویف في عظم ثابتھو المفصل المحوري وقیھ عظم: النوع األول

  .                 عظم الذراع

  ھو المفصل الكروي وفیھ عظم نھایتھ الكرویة تالئم التجویف الكأسي: النوع الثاني

  .مثًال عظم الكتف.                  في عظم آخر

  ویسمح بتحریك العظم إلى األمام والخلف كما: ھو المفصل المفصلي:النوع الثالث

                  في مفصلة الباب مثًال الركبة واألصابع 

  ھو المفصل اإلنزالقي ینزلق عظم فوق عظم آخر في أثناء تحركھ: النوع الرابع

  .                  وتكون الحركة كذلك إلى األمام أو الخلف مثًال فقرات العمود الفقري

 أنواع المفاصل
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   : وأكمل األسئلة التي تلیھا انظر لألشكال اآلتیة)أ  ( ٤س 

  
  

  

  

  

  

  

  

  )ج  ( الشكل                               )ب  ( الشكل             )                             أ ( الشكل                          
  

 ) .................ج ( والشكل رقم .......... ) .......ب ( والشكل رقم ......... ........) أ ( ماذا یمثل الشكل رقم . ١

  

 ....) ...............................ب (  والشكل ..) .............................أ ( في أي أجھزة الجسم یوجد الشكل . ٢

  

 .. ...................٤ ... ....................٣ ..................... .٢ ... ...................١األجزاء ) أ ( في الشكل . ٣

 

 .. ...........................٣ .... ...........................٢ ... ...........................١األجزاء ) ب ( في الشكل . ٤

  

 .... ..................٤ .... ....................٣............. . ......٢. ................... ١األجزاء ) ج ( في الشكل . ٥

 

 ..........................في اتجاه .................................. تنقل الخلیة العصبیة الرسائل عن طریق ما یسمى . ٦

 

 .............................. و ب ...........................یتكون الجھاز العصبي الطرفي من جزأین رئیسین ھما أ. ٧

 

 ........................................ ووظیفة الجھاز ب ھي .......................................وظیفة الجھاز أ ھي . ٨

 

 ..............................و  ................................ و ..............................ما ھي وظائف الغضروف . ٩

  

  : اتبع السھم)محلول  (  عبر الخالیا العصبیة ؟السیاالت العصبیةكیف تنتقل ) ب ( 

                                             
  السیاالت العصبیةتنقل                  تلتقط المستقبالت                                                                                 

           الخلیة الموصلة                                                   الخلیة الحسیة               
إلى المخ                                                                                     السیال العصبيوتحولھا إلى                                     

 
  من المخالسیال العصبيتنقل                                      

   الخلیة الحركیة                                              عضالت الید               
  جابةإلى أعضاء االست                                        

  

  : اكتب المقارنات اآلتیة )  ج(

  

  ........................................................: العظم الكثیف
..............................................................................  

  ....................................................: العظم األسفنجي
..............................................................................  

  .......................................: الجھاز العصبي المركزي
..............................................................................  

  .........................................: الجھاز العصبي الطرفي
..............................................................................  

٢ ١ 

٣ 

١

٢

٣

١

٢

٣

٤

١٢

٣٤
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  )محلول    ( :الفعل المنعكسرد أشرح ) أ  ( ٥س 

  

  ) وغزة إبرة –لسعة نار ( عند الحدث المفاجأ مثًال 

   إلى النخاع الشوكي الذي یرد باالستجابة مباشرًا القادمة من الخلیة الموصلةالسیاالت العصبیةتنتقل * 

  .     دون الرجوع إلى المخ إلى الخلیة الحركیة في العضلة لالبتعاد فورًا عن مكان الخطر

  

  

  إلى العضلة مباشرًا                                 خلیة عصبیة موصلة                                

  

  

  

  

  :لمفاھیم والمصطلحات التالیة إلكمال الخریطة المفاھیمیة للجھاز العصبي في اإلنسانستخدم اا) ب ( 

  

   – الجھاز العصبي المركزي – المخیخ – المخ – خالیا عصبیة – الطرفي الجھاز العصبي – النخاع الشوكي [

  ] النخاع المستطیل – أعصاب –النصفان الكرویان   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

                                              

  

  
  

   ٢٠٦ إن مجموع عدد العظام في جسم اإلنسان )ج ( 

  عظمًا ما نسبة العظام المكونة للعمود الفقري         

  تقریبًا؟        

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

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

          

  جھاز الغدد الصماء* 

  :عرف واكتب دور كل من األعضاء اآلتیة) أ  ( ٦س 

   ..............................................:الغدد الصماء. ١

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

  .................................................: الھرمونات. ٢

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

 الجھاز العصبي
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إعداد
 :

ي                                                                                                                 
ي المغرب

مجد
 

٦

 )
ب 

 (
ي
ب الجدول اآلت

س
ح

صماء 
قارن بین أنواع الغدد ال

 ) :
محلول 

(
  

  صورة لھا

  وظیفتھا

  ماذا تفرز

شكلھا 
  ومكانھا

  الغدة

  

  المقارنة

  
  

الھرمون 
ینظم نمط 

النوم 
واالستیقاظ 

  ان نسلدى اإل

انظر لصورة 
المخ في 

  .وضع أفقي

تفرز ھرمون 
  میالتونین

تشبھ مخروط 
الصنوبر 

الصغیر داخل 
  الدماغ

  الصنوبریة
 )١(   

   
  

عدد كبیر 
من أنشطة 
الجسم بدءًا 

من النمو 
حتى التكاثر 

إذ تنظم 
عمل الجھاز 

التناسلي 
  .لإلنسان

تفرز 
  ھرمونات

حجم حبة 
البازالء 

داخل الدماغ 
وتتصل 
 بمنطقة

  تحت المھاد

  النخامیة
 )٢(   

  

الھرمونات 
تحفز على 

تصنیع 
خالیا محددة 

تقاوم 
  .االلتھاب

تفرز 
  ھرمونات

توجد في 
الجزء 

العلوي من 
الصدر 

خلف عظمة 
  . القص

  الزعتریة
 )٣(   

     

الھرمونات تنظم 
معدل عملیات 

األیض وتتحكم في 
ترسیب أیونات 

الكالسیوم في 
العظام وتعزز 

عي النمو الطبی
  . للجھاز العصبي

  تفرز ھرمونات

توجد تحت البلعوم 
وھي غنیة 

  .باألوعیة الدمویة

  الدرقیة
 )٤(   

    

تنظم مستوى  
أیونات الكالسیوم 

في الجسم لنمو 
العظام كما ھذه 
الغدة ضروریة 

النقباض 
العضالت ونقل 

السیاالت 
  .العصبیة

  تفرز ھرمونات

تتصل بالغدة 
الدرقیة من 

الجھة الخلفیة 
   غدد٤عددھا و

  جارة الدرقیة
 )٥(   

  

بعضھا لھ دور 
في تكیف 
الجسم مع 
الحاالت 
الطارئة 

وبعضھا یحافظ 
على مستوى 
  السكر في الدم

تفرز عدد من 
  الھرمونات

توجد غدة 
واحدة فوق كل 

كلیة ذات 
  .تركیب معقد

  الكظریة
 )٦(   

  

الھرمونات 
تؤدي إلى 

تنظیم مستوى 
  . مالسكر في الد

  

ة انظر لصور
 البنكریاس في

  وضع أفقي

تفرز 
  ھرمونات

یوجد أسفل 
المعدة وبھ 

مئات األنسجة 
الصماء تسمى 

  جزر 

  .زالنجر ھان

  البنكریاس
 )٧(   

  

الھرمون یتحكم 
في الصفات 

الجنسیة 
ویؤدي دورًا 

مھمًا في إنتاج 
الحیوانات 

  .المنویة

ھرمون 
  التستوستیرون

ھما عضوا 
التكاثر في 

  .الذكور

  الخصیتان
 )٨(   

  

تنظم ھذه 
الھرمونات 

الدورة التكاثریة 
وھي كذلك 
مسئولة عن 

الصفات 
الجنسیة 
  . األنثویة

  تفرز ھرمونات

األنثویة مثل 
  اإلستروجین

  البروجسترونو

توجد داخل 
التجویف 

الحوضي في 
  .اإلناث

  المبایض
 )٩(   

P
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  أجھزة التكاثر

  

  صدق اهللا العظیم " فلینظر اإلنسان ممَّ ُخلق" 

  

  :ر إلى أشكال األجھزة واألعضاء التالیة وأجب عن األسئلة التي تلیھا انظ٧س 
  

                                                           

  

  

                                               

  

  

                
  )د )                          ( ج            ( )        ب   (                      )أ  (                        

                       

  .... .....................د. .....................  ج. .....................   ب..................... أ: اكتب أسماء األشكال. ١

  :اكتب أسماء األعضاء) أ ( في الشكل . ٢

       ٤. .....................  ٣. .....................   ٢..... ................١..................... ...  

  ):أ (  في الشكل ٤ما وظیفة العضو رقم . ٣

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

  :ومما یتركب) ب ( اكتب اسم العضو في الشكل . ٤

  : .........................................................................ویتركب من: .................... اسم العضو  

  في داخل أم خارج جسم اإلنسان ؟ ولماذا ؟) أ (  في الشكل ٣أین یوجد العضو رقم . ٥

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

  :اكتب أسماء األعضاء) د ( في الشكل . ٦

       ٤. .....................  ٣. .....................   ٢..................... ١..................... ...  

  كل شھر ومن أین یخرج ؟ وما اسم عملیة إنتاجھ ؟) ج ( كم عدد ما تنتجھ األنثى من العضو . ٧

  : ........................................اسم العملیة: ........................ مكان اإلنتاج: .................... العدد  

  )د (  في الشكل ٢ما خصائص العضو رقم . ٨

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

  على مدى الشھر ؟) د (  في الشكل ٣كیف یعمالن العضوان المشكالن بالرقم . ٩

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

  تحفز على إفراز ھرمونینكما ء عملیة إنضاج البویضة في المبیض التي تفرز ھرمونات تحفز بدالغدة ما . ١٠

  .ریةمن المبیض ما اسمھما ونتیجة لتفاعل ھذه الھرمونات جمیعًا تنتج التغیرات الطبیعیة في الدورة الشھ   

  .............................و : ......................... اسم الھرمونین: ......................... اسم الغدة الصماء  

  یلتف حول كل مبیض أھداب قناة فالوب فما وظیفة ھذه األھداب ؟) د ( في الشكل . ١١

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

  

  )محلول : ( تتبع مراحل الدورة الشھریة في أطوارھا الثالثة. ١٢

  )الحیض ( وفیھ یتدفق الدم فیسبب زیادة سمك بطانة الرحم ویسمى  أیام ٦ – ٤یستمر من : الطور األول

   من بدأ١٤لى عملیة تطور البویضة في المبیض وتحدث اإلباضة في الیوم تعمل الھرمونات ع: الطور الثاني

  . ساعة وتصبح ملقحة٢٤ البویضة خالل الدورة ویجب تلقیح                  

  تستمر الھرمونات المنتجة من المبیض في زیادة بطانة جدار الرحم إذا لم تلقح البویضة فإن بطانة: الطور الثالث

  .لموضح بالشكل في الصفحة التالیة وھذه ا.م تبدأ بالتمزق ویحدث الحیضحالر                  

١

٢

٣

٤

١

٢

٣

٤
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  الطور الثاني             الطور األولث             اإلباضة        ور الثال                                                                    الط
                                                

  ]محلول ) [ الزیجوت (  اكتب في خطوات عملیة اإلخصاب وتكون البویضة المخصبة )أ  ( ٨س 

  :رحلة البویضةعملیة اإلخصاب و* 

  

  .  بویضة في حیاتھا٤٠٠ – ٣٠٠ض واحد بویضة واحدة یخرج من مبیض األنثى ما بین  یوم ینتج مبی٢٨كل . ١

  .بعد تكوین البویضة ووضعھا بساعة أو أكثر قلیًال تذھب إلى قناة فالوب وتتحرك فیھا لمدة یومین. ٢

  . ملیون حیوان منوي إلى عنق الرحم٥٠٠ – ٣٠٠عند الجماع الجنسي یصب الذكر حوالي من . ٣

   . حوالي ملیون واحد فقط في عبور عنق الرحمینجح. ٤

  .یصل مئات منھا فقط إلى قناة فالوبو. ٥

  حیوان منوي واحد ینجح في الوصول إلى البویضة ویخترقھا تاركًا زیلھ خارجًا لیخصبھا داخل قناة فالوب. ٦

  .ویفرز إنزیمًا من تركیب كیسي یوجد في رأسھ.     ولیس خارج القناة

   خلیة في كرة فارغة تسمى ٣٢ة في االنقسام إلى خلیتین ثم تتضاعف إلى أن تصل إلى تبدأ البویض. ٧

  .وھي مجموعة خالیا داخل كیس) خلیة كیسیة     ( 

  ثم تنزل ھذه الخلیة الكیسیة من قناة فالوب بعد عدة أیام تصل إلى رحم األم وتنغمس في الجدار المبطن للرحم. ٨

  .ند اهللا من ع     لیتكون الجنین بأمٍر

  

  : ؟ أكمل الجدول ما الفرق: تختلف طریقة تَكون التوائم المتماثلة عن طریقة تَكون التوائم غیر المتماثلة)ب ( 

  
                          التوائم 

  المقارنات
  التوائم غیر المتماثلة  التوائم المتماثلة

  .............................................  .............................................  عدد البویضات

  .............................................  .............................................  عدد الحیوانات المنویة

  .............................................  .............................................  نوع التوائم

  

  :ضع مصطلح علمي في المكان المناسب لتوضیح عملیة النمو الجنیني) ج ( 

  

  )      (     .تسمى الفترة الواقعة بین إخصاب البویضة حتى حدوث عملیة الوالدة. ١

  )      (    .تعرف المرحلة التي تكون فیھا البویضة المخصبة متصلة بجدار الرحم. ٢

  الل الحبل السري الذي یمد الجنین بالغذاء واألكسیجین من دم األم ویخلصھ منعضو  یتصل الجنین بھ من خ. ٣

  )      (        .الكربون والفضالت وھو عضو إسفنجي التكوین    ثاني أكسید  

  )      (   .غشاء رقیق یتشكل حول الجنین ویكون مملوءًا بسائل وھو كوسادة للجنین. ٤

  )      ( .سم تكونت وھذه المرحلة تسمىبعد مرور شھرین على الحمل تكون أعضاء الج. ٥

  )      (   .یمكن تحدید جنس الجنین من خالل فحص األشعة فوق الصوتیة في الشھر. ٦

  )      (      .وتمزق الكیس األمنیوني عضالت الرحم انقباضتسمى عملیة . ٧

  )      (   لعدم التفاف عضو حول عنقھ ما ھو فحص األم أثناء عبور الجنین قناة الوالدةُت. ٨

  )      (  . الصحیحاالتجاهعملیة تجرى لصغر حوض األم أو عدم وجود رأس الطفل في . ٩

  )      (        یسمى مكان اتصال الحبل السري بجسم الجنین بـ. ١٠

 بطانة الرحم

 تحطم بطانة الرحم
  بطانة الرحمسمك

 الحیض
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  )محلول (  مراحل النمو الذي یمر بھا اإلنسان منذ والدتھ حتى نھایة عمره؟ باختصاراكتب ) أ (  ٩س 

  

  )مو ــــــــــل النــــــمراح( 

                                                                                                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :اختر اإلجابة الصحیحة لكل مما یلي) ب ( 

  

  أین تحدث عملیة اإلخصاب ؟. ١

   المبیض-د     المھبل-ج       الرحم                    -                ب قناة البیض       -أ

  

  ما المادة الكیمیائیة التي تفرزھا الغدد الصماء. ٢

   اللعاب-د     الھرمون-ج     األنسجة الھدف- اإلنزیم                           ب-أ

  

  أین ینمو الجنین ویتطور. ٣

   المھبل-د     الرحم-ج     المبیض-  ب قناة البیض                     -أ

  

  ماذا یسمى إتحاد البویضة والحیوان المنوي. ٤

   البلوغ-د   دورة الحیض-ج     اإلباضة-  اإلخصاب                       ب-أ

  

  ؟)األمنیوني ( في أي مرحلة یتكون الغشاء الرھلي أو . ٥

   حدیث الوالدة-د  لجنینیة المبكرة ا-ج     الجنینیة المتأخرة- ب البویضة المخصبة             -أ

  

  إحدى الغدد اآلتیة لیست غدة صماء. ٦

   الصنوبریة-د     النخامیة-ج     الزعتریة-                       ب   اللعابیة-أ

  

  أي العبارات التالیة غیر صحیحة فیما یتعلق بالتوائم المتماثلة. ٧

  . ینتجان من بویضة واحدة-أ

  راثیة نفسھا یحتویان على المادة الو-ب

  . قد یختلفان في الجنس-ج

  . لھما الصفات الشكلیة نفسھا-د

  الطفولة المبكرة
  ظھور األسنان* 

  المشي* 

  حب االستطالع* 

 ال یستطیع البقاء* 

على قید الحیاة 
  .وحده

لدیھ القدرة مع * 
 .البیئة خارج الرحم

  الطفولة
  وصول الدماغ   * 

  الطبیعي   حجمھ 

  تستمر إلى سن* 

     البلوغ الجنسي

   عامًا١٢   أو 

  قریبًا  ت 

  حب اللعب* 

یستمر التطور * 
  .والعضليالعفلي 

  الشباب
  توقف النمو* 

     الطولي

     ویتوقف نمو

     العضالت 

   والھیكل العظمي

  بلمستقتخطیط * 

  .أسرةتكوین * 

 ٦٠-٤٥فترة * 

 .متوسط العمر

  الشیخوخة
  یزید العمر عن * 

   عامًا ٦٠   

  ضعف الجسم* 

  تجعد الجلد* 

  ال تتجدد * 

     األنسجة 

  ضعف الذاكرة* 

  تقل مقاومة * 

     األمراض

  المراھقة

  الذكر                    األنثى     
   سنة١٦-١٣ سنة  من ١٣-٩من * 

  تبدأ الغدة النخــــــــامیة في فرز* 

نات تسبب حدوث تغیرات    ھرمو
  .في الجسم في الذكر واألنثى

  یزداد حجم الثدین  یصبح الصوت 

  ویظھر الشعر في  خشن ویزداد 

  مناطق محددة من  نمو العضالت

  . الجسم              وشعر الوجھ
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١٠

  )النباتات ( امسة ـــدة الخـــالوح

  

  )محلول   ( :تالیة باستخدام المفاھیم التالیةال أكمل الخریطة المفاھیمیة) أ : ( ١٠س 

  

   كاسیات– معراة البذور –ت البذریة  النباتا– النباتات الالبذریة – النباتات الوعائیة –النباتات الالوعائیة  [

  – النخیل – السراخس – الحزازیات – نباتات ذوات الفلقتین – نباتات ذوات الفلقة الواحدة –البذور   

  ]  ذیل الحصان– قدم الذئب – العشبة ذات القرون – حشیشة الكبد –  الطماطم– الصنوبریات  

  

                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                       
  

                     

 

   

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  )محلول (  :عائیةبین النباتات الوعائیة والنباتات الالو الفروقأذكر ) ب ( 

  

                     نوع النبات

  وجھ المقارنة
  النباتات الوعائیة  النباتات الالوعائیة

  التركیب
ص الماء عبر غشاء الخلیة والجدار تمت
  .لخلوي وال تستطیع النمو طوًالا

 صتحتوي على تراكیب أنبوبیة الشكل المتصا
  .ونقل الماء والمواد الغذائیة داخل النبات

  لجذور والساق واألوراقا
لھا أشباه جذور وسیقان وأشباه أوراق 

.   خضراء اللون وال تمتلك أزھار إلنتاج البذور

لھا جذور حقیقیة وسوق طولیة وأوراق 
  . كاملة والبذریة منھا لھا أزھار تنتج بذورًا

  طریقة التكاثر
   النباتات البذریة منھا تتكاثر بالبذور  . تتكاثر بواسطة األبواغ

  . النباتات الالبذریة منھا تتكاثر باألبواغ

 المملكة النباتیة

 النباتات الالوعائیة النباتات الوعائیة

 النباتات البذریة

  البذورمغطاة

 النباتات الالبذریة

 معراة البذور

  الصنوبریات

 الحزازیات

 الطماطم النخیل

  السراخس

 حشیشة الكبد

 العشبة ذات القرون

 ذیل الحصان

  قدم الذئب

 الفلقةنباتات ذوات  نباتات ذوات الفلقتین
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١١

  

  . وعالقتھا بالبیئة) العشبة ذات القرون – حشیشة الكبد –الحزازیات ( اكتب ما یمیز النباتات الالوعائیة ) ج ( 

  

  

  

  

  

  

  

   وعالقتھا بالبیئةالنباتات الالوعائیة

  

  

  

  

  

  

  

  )ذیل الحصان   -قدم الذئب   - السرخسیات : ( ة الالبذریة بین النباتات الوعائیما یمیزأذكر ) أ  ( ١١س 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )محلول  ( :استخدامات النباتات الوعائیة الالبذریةب أھمیة النباتات الالبذریة واكت) ب ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لھا أشباه أوراق : الحزازیات
تنمو حول أشباه السیقان التي 
تحمل تراكیب كأسیھ الشكل 

 .األبواغتوجد داخلھا 

ال جذور لھا : حشیشة الكبد
وجسمھا مسطح یشبھ 

األوراق تمتلك عادة أشباه 
 .جذور تتكون من خلیة واحدة

قطرھا : العشبة ذات القرون
 سم وكل خلیة ٢٫٥أقل من 

من خالیاھا تحتوي على 
 .بالستیدة خضراء واحدة فقط

  .ُتحمل أبواغ الحزازیات وحشیشة الكبد بواسطة الریاح. ١

  .تنمو في البیئات الجدیدة أو الغیر مستقرة وتسمى باألنواع الرائدة. ٢

 .لھا القدرة على تحطیم الصخور ببطء مما یؤدي لتكوین تربة جدیدة. ٣

أكبر مجموعات : السرخسیات
النباتات الوعائیة الالبذریة 
. ولھا سیقان وأوراق وجذور

تسمى أوراق السرخسیات 
ألبواغ التي بالسعف وتتكاثر با

توجد على السطح السفلي 
 . ألوراقھا

 لھا أوراقًا إبریة :قدم الذئب
الشكل وتحمل األبواغ في 

تركیب صغیر یشبھ مخاریط 
الصنوبر یوجد في نھایة 

الساق ومھددة باالنقراض في 
بعض المناطق بسبب 

.  استخدامھا في أغراض الزینة

 لھ ساق مجوف :ذیل الحصان
ومحاط بنسیج وعائي حلقي یحتوي 
على عقد تنمو في كل عقدة أوراق 

حول الساق ویتكاثر باألبواغ 
وتوجد في قمة الساق ویحتوي 

الساق على مادة السلیكا لذا یستخدم 
 . في تلمیع األشیاء وشحذھا

  :اكتب أھمیة النباتات الالبذریة

بعد موت الكثیر : تكوین الفحم. ١
من النباتات الالبذریة ُغمرت بالماء 
والطین وتحللت أجسامھا وتعرضھا 

  .للضغط والحرارة تتحول إلى فحم

عندما تموت نباتات : الخث. ٢
المستنقعات یقلل التراب المشبع 

بالماء من سرعة تحللھا وبمرور 
والضغط الشدید تتحول لمادة  الزمن

ص تسمى الخث یستخدم كوقود لرخ
  . ثمنھ

  :استخدامات النباتات الوعائیة الالبذریة

   زراعتھا–تستخدم السرخسیات كنباتات للزینة . ١

  . الخث لتحسین التربة–    لتظلیل منطقة في الحدیقة 

  تستعمل بعض أنواع الحزازیات والسرخسیات في. ٢

 .    تصنیع السالل

  یمكن أكلھا النباتات الوعائیة الالبذریةبعض أجزاء . ٣

 .    كأشباه الجذور واألوراق الصغیرة

  السیقان الجافة في بعض أنواع ذیل الحصان تطحن. ٤

 .    وتحول إلى طحین

  تستخدم النباتات الالبذریة كعالج بعض األمراض. ٥

 .      مثل الحروق واللدغات والحمى وقشرة الرأس
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١٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تركیب الورقة

  

  :صطلح العلمي الدال علي المفاھیم اآلتیةأكتب الم )أ  ( ١٢س 

  

            .ن وتنتج بذورًا تحتوي على الجنینباتات لھا جذور وسیقان وأوراق ونسیجًا وعائیًا. ١

             )     (                                    .العضو الرئیسي في النبات والذي یحدث فیھ عملیة البناء الضوئي. ٢

           (                          )  ن العلوي والسفلي من الورقة تسمىالتي تكون السطحیو  من الخالیارقیقة طبقة. ٣

        (                          )      ة في أوراق بعض النباتات تسمىیغلف البشرة طبقة شمعی. ٤

            (                          )   .سمى بالدخول والخروج للنبات تCO2 و O2فتحات صغیرة تسمح للماء و . ٥

         (                          )   .الثغور وتتحكمان في فتحھ وإغالقھ یسمیان بكل ثغر من انتحیط. ٦

  (                          )  طبقة تحتوي على خالیا طویلة متراصة تحتوي على البالستیدات الخضراء. ٧

  (                          ) . تفصل خالیاھا فراغات ھوائیة بھا أنسجة وعائیةالخالیا الموزعة عشوائیًا طبقة من . ٨

  (                          )  تحمل الفروع واألوراق والتراكیب التكاثریة وینتقل فیھا الماء ومنھا عشبیة وخشبیة. ٩

  (                          )   .ثلسیقان تنمو تحت األرض وتخزن الغذاء للنبات م. ١٠

  (                          )   .سیقان تخزن الماء وتستطیع القیام بعملیة البناء الضوئي مثل. ١١

  (                          )   .سیقان یمكنھا التسلق على النباتات األخرى مثل. ١٢

  (                          )   .ر إلي األوراق مرورًا بالساقنسیج وعائي ینقل الماء واألمالح الذائبة من الجذو. ١٣

  (                          )   .نسیج وعائي ینقل الغذاء المصنوع في األوراق إلي األجزاء األخرى فیھ. ١٤

  (                          )   .ي تمتص الماء واألمالح من التربةتحتوي على األنسجة الوعائیة الت. ١٥

  (                          )  . تعادل في النبات األوعیة الدمویة في جسم اإلنسان من شرایین وأوردة. ١٦

  (                          )   .فیزید ُسمك السیقان والجذورنسیج یصنع معظم خالیا الخشب واللحاء باستمرار . ١٧

                         )(      .الطبقة التي تمنع فقد الماء من سطح الورقة. ١٨

  

  ما وظائف الجذور في النبات؟) ب ( 

  

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

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

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

 النباتات البذریة

 ذورمعراة الب  البذورمغطاة

٨

٢

٧

١٤

٣
٤

٦

٥

١٣

١٦

(                          ) 

١
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١٣

  النباتات معراة البذور. ١

  

  )محلول   ( :أكمل الجدول اآلتي لشرح مقارنة بین النباتات معراة البذور) أ  ( ١٣س 

  

   . تتكون داخل المبیضالتكون بذورھا غیر محاطة بثمار ونباتات وعائیة   تعریفھا

  .ال تكون أزھار وأوراقھا في معظم أنواعھا إبریة الشكل أو حرشفیة  خصائصھا

   . الشجر األحمر– التنوب –  العرعر– الجنكو – السیكاد –الصنوبر   أنواعھا

  تكاثرھا
شجرة الواحدة وتعد المخاریط ھي بالمخاریط األنثویة والمخاریط الذكریة التي توجد على ال

  .تراكیب التكاثر في المخروطیات وتنمو البذور في المخاریط األنثویة ال في المخاریط الذكریة

  

  النباتات مغطاة البذور. ٢

  

  .ر وتنمو الثمرة من الزھرةداخل الثمابذورھا نباتات وعائیة ُتكون أزھارًا وتتكون   تعریفھا

  .ة تضم أكثر من نصف النباتات المعروفة الیومالنباتات الزھری  خصائصھا

  . الخوخ– الفانیال – الفراولة –التفاح   أنواعھا

  . األزھار ھي عضو التكاثر وتحتوي على الثمار التي تحوي البذور التي یمكن زراعتھا ثانیة  تكاثرھا

  

   )محلول (  :الجدولقارن بین نباتات ذوات الفلقة الواحدة ونباتات ذوات الفلقتین كما في ) ب ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وجھ المقارنة

  النباتات
  عدد أغلفة الزھرة  شكل تعرق الورقة  شكل الحزم الوعائیة  الفلقات

  ذوات الفلقة الواحدة

  فلقة واحدة

  

  

  

  

   ومضاعفاتھا٣  تعرق متوازي  حزم مبعثرة

  ذوات الفلقتین

   ومضاعفاتھا٥ أو ٤  متفرع تعرق  حزم حلقیة  فلقتین

  البذورمغطاة

 الفلقة الواحدةنباتات ذوات  نباتات ذوات الفلقتین

 – الشعیر – الذرة –األرز 
 – الزنبق – أناناس –الموز 

 . النخیل– التمر –األوركیدا 

 الحمص – الفاصولیا –الفستق 
 – البلوط – البرتقال – التفاح –

 . الطماطم– العنب –اللوزیات 
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١٤

   دورة حیاة النباتات المغطاة البذورتصنیف) ج (                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                  

  أھمیة النباتات البذریة) د ( 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النباتات الحولیة

نباتات تكتمل دورة 
حیاتھا خالل سنة واحدة 
وھي تنمو من البذور كل 

 عام مثل نبات البتونیة

  النباتات المعمرة

  :النباتات المعمرة العشبیة. ١
تظھر وكأنھا تموت في كل فصل شتاء 

  .ولكنھا تنمو وتكون أزھارًا كل ربیع

  :اتات المعمرة الخشبیةالنب. ٢

ومنھا األشجار المثمرة فتنتج أزھارًا 
وثمارًا كل عام لسنوات عدیدة ومنھا 

شجرة الجوز التي تنتج األزھار 
 .والبذور سنة بعد سنة

  النباتات ذات الحولین

تخزن كمیات كبیرة من 
الطعام تحت األرض في 

الجذر أو الساق خالل السنة 
األولى لتستخدمھ في نموھا 

الل السنة الثانیة وتنتج ھذه خ
النباتات األزھار والبذور فقط 

في السنة الثانیة من النمو 
 .ومنھا البقدونس

 األھمیة االقتصادیة لمنتجات النباتات البذریة

 ریةالمنتجات المشتقة من النباتات البذ

 النباتات المغطاة البذور معراة البذورالالنباتات 

 – الورنیش – الصابون – الورق –الخشب 
  األدویة- الصنوبر – العطور – الشمع –الدھان 

 المطاط – الكتان – القطن – الشوكوالتة –السكر 
 القرفة – األدویة – العطور – الزیوت النباتیة –
  األصباغ - الخشب – النكھات –

 معراة البذورالالنباتات 

ُتعد المخروطیات ھي مصدر معظم الخشب . ١
  .المستخدم في عملیات البناء وصناعة الورق

تفرز المخروطیات مادة شمعیة تسمى . ٢
الراتینج تستخدم في تصنیع مواد كیمیائیة تدخل 

 ومواد التلمیع في صناعة الصابون والدھان

 .  وبعض األدویة

 النباتات المغطاة البذور

تشكل أساس الوجبات الغذائیة لمعظم . ١
الحیوانات وھي أول النباتات الذي زرعھا 

اإلنسان كالشعیر والقمح والبقولیات كالحمص 
  .والعدس

المستخدمة كما ُتعد مصدرًا للعدید من األلیاف . ٢
 .في صناعة المالبس كألیاف القطن والكتان
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١٥

  لوثـــــوالتئة ـــــالبی

  

  )یمكن تكرار الكلمة (    :أكمل العبارات اآلتیة بما یناسبھا من كلمات) أ  ( ١٤س 

  

  العوامل الالحیویة* 

  

   – البناء الضوئي – درجة الحرارة – الھواء – األوزون – أعلى – الضغط الجوي – التربة – تلوث الھواء  

  . البیئة– الالحیویة – الحیویة - % ٣ – الماء -  % ٩٧ –الضوء   

  

  .........................و ......................... تعتمد المخلوقات الحیة على عوامل مكونات البیئة بنوعیھا وھما . ١

  ..................و .........  ........و .................  و .................  و ................. العوامل الالحیویة مثل . ٢

  من مجموع كمیة الماء الموجودة على سطح األرض كالبحار.................  نسبة  المالحیشكل الماء. ٣

  .فقط من كمیة الماء الموجودة على سطح األرض .................  نسبةالماء العذب فیمثل والمحیطات أما    

  الطاقة والتي تحول........................... تي تقوم بعملیة للنباتات الخضراء ال عامل مھم .................... ٤

  .طاقة كیمیائیة ضروریة للعملیات الالزمة للحیاة الشمسیة إلى    

  .المنطقة أنواع النباتات والحیوانات التي من الممكن أن تعیش فیھا .......................  عاملحددیمكن أن ی. ٥

  . وغازات أخرىCO2 و غاز O2 و Nمل ھام أیضًا ویتكون من خلیط من الغازات تضم عا. ................... ٦

   كم عن سطح األرض حیث تعمل على حمایة المخلوقات الحیة٥٠ – ٢٠تبتعد حوالي ................... طبقة . ٧

  .    من اإلشعاعات الضارة

  .عندھا أقل........... ........كان ................... كلما كان ارتفاع المنطقة . ٨

  من كمیة الرمل والطمي والطین التي تحتویھا ألن نوع النباتات في منطقة................... یمكن تحدید عامل . ٩

  .    ما یساعد في تحدید األنواع األخرى من المخلوقات الحیة والتي یمكن أن تعیش في ھذه المنطقة

  .ر في منطقة معینة على صحة وبقاء المخلوقات الحیة التي تعیش فیھایؤث............................  .١٠

  

  :أكتب المصطلح العلمي الدال علي المفاھیم اآلتیة )  ب(

  

  العوامل الحیویة* 

  

    )    ( لتوفیر االحتیاجات الخاصة للحیاة الحیة على المخلوقات الحیة األخرى اعتماد المخلوقات. ١

    )    (         في مستویات حیویة یسمىالالحیویةالحیویة و ترتیب العوامل . ٢

    )    (       .جمیع أفراد النوع الواحد التي تعیش في المكان والوقت نفسیھما. ٣

    )    (   .جماعات من أنواع مختلفة تتفاعل فبما بینھا بطریقة ما للحصول على احتیاجات الحیاة. ٤

    )    (   .حة ما والتي تتفاعل مع بعضھاجمیع المجتمعات الحیویة والعوامل الالحیویة في مسا. ٥

    )    (  . منطقة واسعة تحوي نباتات وحیوانات تكیفت مع التربة والمناخ في ھذه المنطقة. ٦

   األرضیة وجمیع المسطحات المائیة السطح العلوي من القشرةجزء من األرض الذي یدعم الحیاة ویتضمن. ٧

  ریب من سطح األرض وجمیع األنظمة والمناطق الحیویة     التي تغطي سطح األرض والغالف الجوي الق

    )    (                 .التي تتضمنھا) األقالیم     ( 

    )    (         .ھي عوامل حیویة والحیویة تحدد أعداد أفراد الجماعة. ٨

    )    (  . صراع على مصادر البقاء یزداد التنافس بین األفراد على المصادر في البیئة مع زیادة. ٩

  . النوع الواحد الذین تستطیع البیئة دعمھم وتوفیر متطلبات بقائھم لمدة طویلة من الزمنبر عدد من أفرادأك. ١٠

                      )    (    
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١٦

  العالقات بین المخلوقات الحیة* 

  

    )    (     . أو تفاعل بین نوعین مختلفین من المخلوقات الحیة أو أكثر متبادلةعالقةأي . ١١

  فید فیھا نوعین مختلفین من المخلوقات الحیة من بعضھما بعضا ویتبادالن المنافع مثًال عالقة تكافلیة یست. ١٢

  تعتمد الزھرة على الفراشة في تلقیح أوراقھا وتعتمد الفراشة على الزھرة .        العالقة بین الفراشة والزھرة

    )    (         .       كمكان حمایة ووضع البیض وكمصدر لتغذیة یرقاتھا

  ستفادة أحد المخلوقین من اآلخر دون أن یتأثر المخلوق الثاني كالدیدان المفلطحة عندما تعیش داخل خیاشیما. ١٣

    )    (  .      سرطان الماء وتتغذى على بقایا طعامھ وفي الوقت نفسھ ال یتأثر السرطان بوجودھا

   مثًال تتطفل نبات الھدال.ضرر الثانيعالقة تكافلیة بین نوعین من المخلوقات الحیة بحیث یستفید األول ویت. ١٤

    )    (  . على النباتات األخرى حیث تنمو جذوره داخل أنسجتھا ویأخذ المواد الغذائیة منھا       

    )    (.البوم یفترس الفئران. ھو قتل واصطیاد المخلوقات الحیة األخرى للحصول على الغذاء. ١٥

    )    (        .لحي في النظام البیئيیقوم بھ المخلوق االدور أو العمل الذي . ١٦

    )    (   .المكان الذي یعیش فیھ المخلوق مثًال مكان دودة األرض ھو التربة ھذا المكان یسمى. ١٧

    )    (           .معدل الظروف الجویة لمنطقة محددة عبر الزمن. ١٨

  

  

  

  

  )محلول (   أشرح مصادر التلوث المختلفة لكل من الھواء والماء والتربة؟) أ  ( ١٥س 

  

  

  

  

  العملیات المسببة لھا  ملوثات الھواء  )التلوث ( ة كلمش  المالحظات

یسبب التھاب العیون وصعوبة 
في التنفس ویمكن التقلیل منھ 

 الناس وسائل النقل إذا استعمل
  العام بدًال من السیارات الخاصة

  

  الضباب الدخاني
  

ینتج من تفاعل ضوء 
الشمس مع الملوثات 

احتراق الناتجة عن 
  الوقود

عوادم السیارات واحتراق 
  .الوقود األحفوري

  .ارتفاع درجة حرارة المنطقة
الدفیئة أو االحتباس 

  االحتراري
  ثاني أكسید الكربون

  الوقود األحفوريو 

الحرائق المتعددة والقطع 
  .المستمر ألشجار الغابات

زیادة نسبة األفراد المصابین 
بسرطان الجلد بالمنطقة نتیجة 

اید األشعة فوق البنفسجیة تز
  .المنبعثة من الشمس

  استنزاف األوزون
  )CFCs ( غازات

  كلوروفلوروكربون

استخدام مبردات الھواء 
وأجھزة التبرید مثل 

  الثالجات

وھو غاز ال لون لھ وال رائحة 
غاز سام جدًا ویسبب أمراض 
  .خطیرة قد تؤدي إلى الموت

  أول أكسید الكربون
المصانع واألفران 

  عوادم السیاراتو
  ینتج من احتراق الوقود

غاز مشع نحصل علیھ من 
بعض أنواع الصخور والتربة 

  .ولیس لھ رائحة أو لون
  الرادون

یتسرب إلى األساسات 
  والطوابق السفلیة للمباني

یتسبب الرادون في سرطان 
  الرئة

 التـــــــــــــــــــلوث

 ھواءتلوث ال. ١
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١٧

  

  

  

  

  المیاة السطحیة

  الملوثات
األسمدة الكیمیائیة التي 

  مزارعیتم رشھا في ال
  زیادة أعداد الطحالب  الزئبق وبعض العناصر الثقیلة

  األضرار
تؤدي لموت األسماك 
والسالحف والضفادع 
  .التي تعیش في الماء

تنتقل في أنسجة األسماك التي 
تأكلھا األشخاص والطیور 
  والحیوانات فتتضرر منھا 

عند موت الطحالب وتحللھا 
یؤدي ذلك الستھالك 

  الماءاألكسیجین الذائب في 

  میاة البحار والمحیطات

  الملوثات
میاة المصانع ومحطات 

  المعالجة
  تسرب النفط  عملیات اإلبحار

  األضرار
یؤدي لتسمم وموت األنواع المختلفة لألحیاء البحریة من أسماك وطیور ونقص ألنواع 

  .  عدیدة منھا كما تنتقل لإلنسان والحیوان عندما یتناول تلك األحیاء البحریة

  میاة الجوفیةال

  كیف تتكون
المیاة الجوفیة تتجمع بین جزیئات التربة والصخور وتأتي من تساقط األمطار ومن المیاة 

  الجاریة التي تتسرب في التربة 

  الملوثات
وتتلوث ھذه المیاة بتسرب المواد الكیمیائیة المخزنة تحت األرض  وتؤثر ملوثات الماء 

  .الجوفیةالتي تتسرب تحت األرض في المیاة 

  

  

  

  

  العالج  كیفیة التخلص منھا  الملوثات

  النفایات الصلبة
تطمر في مكان النفایات لمنع وصول الھواء والماء 
  الیھا منع تسرب الملوثات إلى التربة المحیطة وتبطئ

  من عملیة التحلل الطبیعیة

تقلیل كمیة النفایات التي 
تنتج یومیًا یقلل من حاجتنا 

  یدةإلى مكاب نفایات جد

  النفایات الخطرة
تسبب الضرر لصحة اإلنسان 
  .أو التسمم للمخلوقات الحیة

 األدویة – النفط - البطاریات -تشمل المواد الكیمیائیة 
  النوویةالفضالت المشعة لمحطات الطاقة بقایا الطالء و

  . في مكاب النفایات فقد تتسرب إلى التربةُطمرتإذا 

تفصل النفایات الخطرة عن 
 وُتعالج بطرائق القمامة

  تمنع تلوث البیئة

  

  :أكمل كل مما یأتي بكلمات مناسبة) ب ( 

  

  .أي شيء حي في البیئة.......................................  .١

 ....................................... المواد التي تلوث البیئة نسمى  .٢

 ....................................... یسمى المكان الذي یعیش فیھ المخلوق الحي في النظام البیئي  .٣

 ....................................... جزء من األرض یدعم الحیاة  .٤

 .......................................   العالقة المتبادلة بین نوعین أو أكثر  .٥

  

 تلوث الماء. ٢

 تلوث التربة. ٣
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١٨

  )الحركة والتسارع ( الوحدة السادسة 

  

 ةسادر بسھولة سنقوم ب ) قوانین فیزیائیة (ھذه الوحدة التي تعتمد علىعزیزي الطالب لدراسة : ملحوظة
    :قانون صور لكل ثالثة

  )التعریف أو المصطلح العلمي  ( الصورة اللفظیة للقانون .١

  الصورة الریاضیة للقانون .٢

  .حل مسائل على القانون .٣

  الحركة

  )محلول  ( :اكتب مفھوم لكل من) أ : ( ١٦س 

  

 . قطة التي من خاللھا نستطیع تحدید ما إذا كان موقع شيء ما قد تغیر أم الھي الن: نقطة اإلسناد .١

  .محددة) إسناد ( الجسم المتحرك یتغیر موقعھ إذا تحرك بالنسبة إلى نقطة مرجعیة : الحركة النسبیة .٢

  )نقطة بدایة ونقطة نھایة (  .ھي طول المسار بین نقطتین :المسافة .٣

 .ایة ونقطة البدایة ویكون اتجاھھا من نقطة البدایة إلى نقطة النھایةھي البعد بین نقطة النھ :اإلزاحة .٤

 .وحدة قیاس المسافة في النظام العالمي للوحدات ویرمز لھ بالرمز م: المتر .٥

  

  . محمد رایح یشتري حلویات من البرادة من عند البیت وھو المكان الواقف فیھ الحین: مثال للتوضیح

نرید أن نحسب .  شماًال متر٣٠ والثاني طولھ  شرقًا متر٤٠سوف یمشي شارعین األول طولھ 
   . المسافة التي سوف یمشیھا محمد للبرادة واإلزاحة التي سوف یبعد بھا محمد عن مكانھ الحین

  

                                                           ب

                                                          

  

  

  

                                                                              أ

  

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

  

   :تكون ) ١(  كما في الشكل  متر ووقف ولم یذھب للبرادة٤٠ھایة شارع الـ لو محمد مشى شرقًا حتى ن* 

  شرقًا متر ٤٠= واإلزاحة من مكانھ إلى نھایة الشارع     متر٤٠= المسافة التي قطعھا 

  :تكون ) ٢(  متر شماًال كما في الشكل ٣٠لو محمد كمل للبرادة ومشى كمان شارع الـ * 

   كیف نحسبھا ؟.شمال الشرق متر ٥٠= واإلزاحة من مكانھ للبرادة   تر  م٧٠ = المسافة التي قطعھا  

 )٣٠(   =  )أب ( تحسب اإلزاحة   
٢

 ) + ٤٠( 
٢

  .فیثاغورث .شمال الشرق متر ٥٠ = ٢٥٠٠    =

  :تكون ) ٣( شارعین موازین للشارعین اللي راح منھم كما في الشكل لو محمد راح البرادة ورجع من * 

  . ألنھ رجع مكانھ.شرقًاصفر متر = واإلزاحة إلى مكانھ األول    متر١٤٠= ھا المسافة التي قطع  

  

  ):الصورة اللفظیة للقانون  ( :عرف كل من) ب ( 

   ...................................................................................................................:السرعة .١

  ..................................................................................................... :السرعة المتوسطة .٢

  ........................................................................................................ :السرعة اللحظیة .٣

 ........................................................................................................ :السرعة المتجھة .٤

 برادة ال

  متر٤٠شارع طولھ 

ھ 
ول

 ط
رع

شا
٣

٠
تر
 م

 

×

 برادة ال

  متر٤٠شارع طولھ 

ھ 
ول

 ط
رع

شا
٣

٠
تر
 م

 

   م٥٠

 برادة ال

  متر٤٠شارع طولھ 

ھ 
ول

 ط
رع

شا
٣

٠
تر
 م
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١٩

  

  )محلول  (  ): للقانونالصورة الریاضیة: ( أكمل القوانین) أ : ( ١٧س 

  

         المسافة                   

  الثانیة/   متر    = السرعة  

            الزمن                   

  المسافة الكلیة                             

  الثانیة/    متر             =             السرعة المتوسطة 

                      الزمن الكلي                             

  

  :التمثیل البیاني للحركة) ب ( 

  

  في نھایة كل ثانیة منتي قطعھا الجسم والجدول التالي یبین المسافات ال‘ تحرك جسم من السكون  ) ١( 

  :الثواني الخمس األولي        

  

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ٠  )الثانیة ( الزمن  

  ٢٠  ١٦  ١٢  ٨  ٤  ٠  )المتر ( المسافة 

  

  : أجب عن األتي

  مثل بیانیًا حركة الجسم  -١

 .ما مقدار السرعة المتوسطة للجسم خالل فترة حركتھ -٢

 ما الذي یدل علیھ الشكل الناتج -٣

 .كون التسارع الذي یسیر بھ الجسمكم ی -٤

  :الحل

  

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

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

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

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

  

   لكل ساعة لقطار سب السرعة المتوسطة بالكیلو متراح ) ٢( 

  .ساعة٣٦ في  كم٧٢٠٠یقطع مسافة مقدارھا         

  

  :الحل

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

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

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

  

   ثانیة أخري وأخیرًا٢٠ متر لمدة ٨٠٠ ثانیة، ثم مسافة ٢٠ متر لمدة ٦٠٠یطیر طائر النورس مسافة  ) ٣( 

  .طائرالسرعة المتوسطة لحركة ال:  ثواني، احسب١٠ متر لمدة ٥٠٠       

  :الحل

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

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

  التمثیل البیاني                                                 
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٢٠

   ثواني وصمم صدیقك أن یتحرك أسرع منك فبدأ حركتھ٨ث لمدة / م١٫٥ إذا تحركت إلى األمام بسرعة  )٤( 

  ارسم منحنى.  ثواني أخرى٤ث لمدة / م١ ثواني ثم تباطأ فأصبحت سرعتھ ٤ث لمدة / م٢        بسرعة 

  مسافة أكبر ؟وبین أیكما قطع .  الزمن لحركتك وحركة صدیقك–        المسافة 

      :الحل

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

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

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

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

  

  

   م في اتجاه الشمال من الخلیة ثم٢٥تطیر نحلة مسافة  ) ٥( 

   م في٥ م في اتجاه الشرق ثم مسافة ١٠        تطیر مسافة 

  .  م في اتجاه الجنوب١٠        اتجاه الغرب ثم 

  .        ما موقعھا اآلن بالنسبة للخلیة ؟ فسر إجابتك

  

      :الحل

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

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

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

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

  

  :عرف التسارع) أ  ( ١٨س 

  

  )الذي حدث فیھ التغیر ھو التغیر في سرعة الجسم المتجھة مقسومًا على الزمن (  :التسارع

  .تغیر اتجاه حركتھ. ٣تناقصت سرعتھ أو . ٢تزایدت أو . ١یحدث تسارع للجسم المتحرك إذا   

  عندما تزید سرعة الجسم یكون التسارع موجبًا. ١    

   تقل سرعة الجسم یكون التسارع سالبًاعندما. ٢    

  .صفرًا= عندما تثبت سرعة الجسم یكون التسارع . ٣    

  

  السرعة                       

٢الثانیة /   متر                             = التسارع 
 

   الزمن                          

  ُیحسب التسارع في الحركة في خط مستقیم من 

  :ةالمعادل

   ١  ع-  ٢                   ع

    ٢ث/ متر =                        أو     ت 

                         ز

  :الرسمعلى 

  

  عند أ التسارع موجب ألن السرعة تزداد

  عند ب التسارع صفرًا ألن السرعة منتظمة

  .عند ج التسارع سالب ألن السرعة تتناقص

  

                        التمثیل البیاني                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ب                          

  

  

         ج                            

                                         أ

١٢ 

١٠ 

٨ 

٦ 

٤ 

٢ 

٠ 

٦٥٤٣٢١

 )ث ( الزمن 

 م
ة 
رع

لس
ا

/
ث
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٢١

  :مسائل على التسارع) ب ( 

  

   ثانیة ؟١٢٠ث خالل / م١٧ث إلى / م٧ أوجد تسارع قطار تزایدت سرعتھ من .١

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

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

  

  أحسب تسارع الدراجة؟. ث خالل ثانیتین/ م٦تسارعت دراجة من السكون حتى أصبحت سرعتھا . ٢  

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

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

  

   بعد ثانیتین من بدأ حركتھ ؟٢ث/ م٩٫٨یسقط من السكون بتسارع احسب سرعة جسم . ٣  

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

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

  

  ث عند/صفر م: سرعة عَداء في أثناء السباق على النحو اآلتيتتغیر :  الرسم البیانيماستخد. ٤  

   ث ،٦ث عند الزمن / م١٠ ث ، ٤ث عند الزمن / م٧ ث ، ٢ث عند الزمن / م٤الزمن صفر ث ،        

   الزمن لحركة ھذا–ارسم منحنى السرعة .  ث١٠ث عند الزمن / م١٠ ث ، ٨ث عند الزمن / م١٢    

  الزمنیة كان تسارعھ موجبًا ؟ وفي أي منھا كان تسارعھ سالبًا ؟ وھل ھناكفي أي الفترات .  الَعداء   

  . فترة یكون تسارعھ فیھا صفرًا ؟    

  

   :الرسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 

  

  

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

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

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

  

١٠ 

١٢ 

٨ 

٦ 

٤ 

٢ 

٠ 

١٤ 

١٠ ٩ ٢ ١ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ 

ة 
رع

س
ال

/م( 
)ث 

 

 )ث ( الزمن 
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٢٢

  لقوة وقوانین نیوتنا

  

  )محلول  ( : مفھومًا كل مناكتب) أ  ( ١٩س 

  

  .ھو ذلك المؤثر الخارجي الذي یعمل على تغیر حركة األجسام :القوة

  كیف نحسب القوى المحصلة ؟..... وھي مجموع القوى المؤثرة في جسم ما: القوة المحصلة

  

  

    

                                                                            +=  
  

  

  

  

  +  =  
  

  

  إذا أثرت قوتان أو أكثر في جسم وألغت أثر بعضھما بعضا ولم تحدث تغیرًا في السرعة المتجھة :القوى المتزنة

  . وتكون القوة المحصلة تساوي صفرًا.                    للجسم فإن ھذه القوى تسمى قوى متزنة

  

  إذا أثرت قوتان أو أكثر في جسم وال تلغي القوى أثر بعضھما بعضا وتتغیر السرعة :متزنةالقوى غیر ال

  وتكون القوة المحصلة ال تساوي.                           المتجھة للجسم فإن ھذه القوى تسمى قوى غیر متزنة

  .      صفرًا

  القانون األول لنیوتن. ١

  وإذا كان الجسم متحركًا فإنھ یبقى. ي جسم ما تساوي صفرًا یبقى ساكنًاإذا كانت القوة المحصلة المؤثرة ف" 

  "    متحركًا في خط مستقیم بسرعة ثابتة 

  

 ولو أثرت علیھا . لو عندك سیارة لعبة واقفة على الطاولة ولم تؤثر علیھا بالقوة طبعًا ستتم واقفة:معنى القانون

بل ألن ھناك قوة .. لماذا وقفت ؟ لم تقف ألنك بعدت یدك عنھا البقوة ستتحرك في خط مستقیم قلیًال ثم تقف لكن 
أوقفتھا وھي قوة االحتكاك بینھا وبین الطاولة وھي قوة معاكسة لحركتھا طیب لو فرضنا أنھ ال توجد قوى 

  . نیوتنقالھوھذا ھو ما . احتكاك من أي نوع توقف السیارة إذن ستبقى متحركة إلى أن توقفھا أنت

  

  . ھي قوة ممانعة تنشأ بین سطوح األجسام المتالمسة وتقاوم حركتھا لبعضھا بالنسبة لبعض:حتكاك قوة االعرف

  .الشيء المشترك بین جمیع أشكال قوة االحتكاك ھي نقصان سرعة جسم متحرك مسببة توقفھ في النھایة

  

  القانون الثاني لنیوتن. ٢

   فیھ على كتلتھ ویكون اتجاه التسارع في اتجاه یساوي ناتج قسمة محصلة القوة المؤثرةتسارع جسم ما"  

   .   القوة المحصلة

  

 لو أثرت بقوة على السیارة ستتحرك السیارة بسرعة معینة طیب لو زودت أو قللت قوتك علیھا :معنى القانون
 متغیرة  ولو كانت السیارة ثقیلة أو خفیفة یعني كتلتھاستتغیر سرعتھا وبالتالي سیكون لھا تسارع موجب أو سالب

یكون التسارع یعتمد على كتلة الجسم والقوة المحصلة المؤثرة فیھ وال یعتمد . قوتك وتسارعھاسیتأثر بھا كل من 
     .ونضعھم في قانون) التسارع  – الكتلة –القوة ( ببساطة عالقة بین ثالثة على السرعة التي تتحرك بھا  

 ٢ق ١ق
 ق المحصلة

 ٢ق ١ق

  الكبیرة٢ في اتجاه ق١ ق– ٢ق

 ق المحصلة
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  ) ت ھي التسارع – ك ھي الكتلة –ق ھي القوة ( حیث ت      × ك  = )محصلة (  ق   :الصورة الریاضیة للقانون

  

  لنیوتن بالـ ا) ق ( وحدة قیاس القوة 

   .٢ث/ م١ كجم أكسبتھ تسارعًا مقداره ١ نیوتن بأنھ مقدار القوة المحصلة التي إذا أثرت في جسم كتلتھ ١ وُیعرف

  .٢ث/ بالـ متر ) ت ( وحدة قیاس التسارع 

  .ھي وحدة الكتلة في النظام الدولي للوحدات ویرمز لھا بالرمز كجم:  بالكیلو جرام)ك  ( الكتلةوحدة قیاس 

  

  )عالقة طردیة ( ن الثاني لنیوتن ھل القوة الالزمة لتغییر حركة جسم تعتمد على كتلتھ ؟  اإلجابة نعم من القانو

  

  :تجاه بعض تعتمد ھذه القوة على توجد قوة الجاذبیة بین أي جسمین مثًال بین الجسمین أ و ب في ا:الجاذبیة

  . كلما زادت الكتلة لھما زادت قوة الجاذبیة بینھما)عالقة طردیة ( كتلة كل من الجسمین . ١    

  .كلما زادت المسافة بینھما قلت الجاذبیة بینھما )عالقة عكسیة ( البعد بین الجسمین . ٢    

  

                                                                   

  

                       تزداد الجاذبیة                                                         تقل الجاذبیة

  

  

  

                         

  تزداد الجاذبیة                         تقل الجاذبیة                                                      

  

  .ھو قوة جذب األرض لألجسام نحو مركزھا: الوزن

  :یحسب الوزن على سطح األرض من المعادلة التالیة

  

   ٢ث/ م٩٫٨× الكتلة = الوزن 

  

  

  )محلول  ( :اكتب الفروق بین كل من الكتلة والوزن في الجدول اآلتي) ب ( 

  

  الكمیة 

  الفروق
  الوزن  الكتلة

  قوة جذب األرض لألجسام نحو مركزھا  یھ الجسم من مادةكل ما یحتو  التعریف

  المیزان الزنبركي والمكبس الھیدرولیكي   المیزان ذو الكفتین والمیزان الحساس  جھاز القیاس

  النیوتن  الكیلو جرام   وحدة القیاس

  یتغیر بتغیر المكان  ثابتة ال تتغیر بتغیر المكان  التغیر في القیمة

  

  سم٦ أ ب  سم٣ أ ب

٢ 
 كجم

٢ 
 كجم

٥ 
 كجم

٥ 
 كجم
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  :انون الثانيمسائل على الق) ج ( 

  

   نیوتن فما١ كجم على سطح طاولة فإذا كانت القوة المحصلة المؤثرة في الكتاب تساوي ٢ُدفع كتاب كتلتھ . ١

  تسارعھ ؟    

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

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

  

   ؟٢ث/ م٤٠ كجم إذا كانت تتحرك بتسارع ٠٫١٥صلة المؤثرة في كرة بسبول كتلتھا احسب القوة المح. ٢

  

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

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

  

  القانون الثالث لنیوتن. ٣

  "ل مساٍو لھ في المقدار ومعاكس لھ في االتجاه لكل فعل رد فع" 

  

تؤثر السیارة األولى بقوة في السیارة الثانیة وفي الوقت نفسھ .  إذا اصطدمت سیارة بسیارة أخرى:نمعنى القانو
  .تؤثر السیارة الثانیة بالقوة نفسھا في السیارة األولى ولكن في اتجاه معاكس

     

  :تطبیقات على القانون الثالث

  . ال تالحظ الفعل ورد الفعل إذا كان الجسمین ذو كتلة كبیرة.تغیر في الحركة یعتمد على الكتلةال

  .إن الغازات الساخنة تؤثر في المحرك بقوة دفع إلى أعلى: إطالق الصواریخ

  

  السقوط الحر وانعدام الوزن

  

  . المؤثرة في الجسمالسقوط الحر لجسم ما یعني أن تكون قوة الجاذبیة األرضیة ھي القوة الوحیدة

  

لو كنت واقف على میزان داخل مصعد یسقط سقوطًا حرًا تكون أنت والمیزان في حال سقوط حر وألن القوة 
الوحیدة المؤثرة فیك ھي قوة الجاذبیة األرضیة فإن المیزان لن یؤثر فیك بقوة إلى أعلى وحسب قانون نیوتن 

  .صفرًا وستبدو بال وزن لذا تصبح قراءة المیزان الثالث فإنك لن تؤثر في المیزان بقوة إلى أسفل

  

  .إن انعدام الوزن ھو الحالة التي تحدث في السقوط الحر عندما یبدو وزن جسم ما صفرًا

  

  انعدام الوزن في المدار

  

إن المكوك الفضائي في أثناء حركتھ في مداره حول األرض یكون ھو وجمیع األجسام التي في داخلھ في حالة 
حیث یسقطون في مسار منحني حول األرض بدًال من سقوطھم في خط مستقیم إلى أسفل ونتیجة سقوط حر 

  .لذلك تبدو األجسام داخل المركبة عدیمة الوزن

  

  فسر العالقة بین نیوتن والحقیبة الھوائیة في السیارة ؟) د ( 

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

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

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

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



Page 25 of 30 مجدي المغربي                                                                                                               : إعداد
   

٢٥

  أمثلة على تطبیق الریاضیات

   ٢٠س 

  

   سم ؟٢٫٤ سم وقطره ١٢أحسب حجم عظم طولھ . ١

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

  

 سم٦٢٫٨ كان حجم عظم إذا. ٢
٣

   سم فما قطره ؟٢٠ وطولھ 

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

  

  السكر مقارنة بشخص سلیمعبر باستعمال النسبة ما مقدار الزیادة في كمیة السكر في دم الشخص المریض ب. ٣

   على تناول اإلفطار ؟لتر دم/  جم ١٫٢ والسلیم ٢٫٥ واحدة علمًا بأن سكر الدم للمریض      بعد مرور ساعة

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

  

  ارسم مخطط بیاني یمثل تغیر جماعة الغزالن عبر السنوات ضع عدد. ٤

  .    عدد الغزالن على المحور الصادي والسنوات على المحور السیني

  )الحل في الخلف     ( 

  

  .توقع ما قد حدث وأدى إلى تغیر أعداد الجماعة   *   

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

  

  إذا استمر م ١٩٤٠كیف تتوقع أن تكون أعداد جماعة الغزالن عام      * 

          نزوحھا بالكیفیة نفسھا ؟

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

   

   .٢ث/  م ٢  كجم تتحرك بتسارع١٥٠٠ما القوة المحصلة المؤثرة في سیارة كتلتھا . ٥

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

  

  كتلتھا ؟ نیوتن فما  ٣٠٠لمؤثرة فیھا تساوي  فإذا كانت القوة المحصلة ا٢ث/  م ١٥٠٠تتحرك كرة بتسارع . ٦

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

  

  تسارعھ ؟  كجم فما٢ نیوتن في جسم كتلتھ ٨إذا أثرت بقوة محصلة مقدارھا . ٧

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

  

   نیوتن فما مقدار القوة التي یؤثر بھا الحائط في یدیك ؟٥إذا دفعت الجدار بقوة تساوي . ٨

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

  

  احسب القوة المحصلة المؤثرة فیھ ؟ . ٢ث/  م ٢م بتسارع مقداره  كج٠٫٤یتحرك جسم كتلتھ . ٩

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

  

  احسب قوة االحتكاك المؤثرة في الكتاب إذا. ن نیوت٤ كجم على سطح طاولة بقوة مقدارھا ٢ُدفع كتاب كتلتھ . ١٠

   ؟٢ث/  م ١٫٥       كان تسارعھ 

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

   

  جماعة الغزالن

  السنة
  عدد الغزالن 

   ھكتار٤٠٠لكل 

٥٫٧  ١٩٠٥  

٣٥٫٧  ١٩١٥  

١٤٢٫٩  ١٩٢٠  

٨٥٫٧  ١٩٢٥  

٢٥٫٧  ١٩٣٥  
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  وبةاألج

  

  

     

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١ج 

  ) أ ( 

  توقف القلب أو الموت. ٦. المیالنین. ٥الطبقة الدھنیة . ٤ طبقة األدمة. ٣طبقة البشرة . ٢الجلد . ١

  ) ب ( 

  .)غطاء طبیعي لإلنسان (  المحافظة على األجزاء التحتیة لجسم اإلنسان من الصدمات أو الجراثیم -١:وظائف الجلد

وھذا الفیتامین  بنفسجیةعند تعرضھا لألشعة الفوق ) د ( ن في الطبقة الدھنیة التي تتحول إلى فیتامی) د (  تكوین فیتامین -٢
 التحكم في درجة حرارة الجسم عن -٤.  المحافظة على كمیة الماء-٣. عنصر الكالسیوم في عظام اإلنسانضروري المتصاص 

 ٣٧رق حتى تثبت عند طریق الع
  . درجة سیلیزیة٥

  ) جـ ( 

   الترتیب

  . األمالح–  الفضالت–  العرق– المسامات –  مالیین٣ -  الطاقة الحراریة- الدم -الطاقة الحراریة 

   )د ( 
  .عندما ُتسحق األوعیة الدمویة الصغیرة تحت الجلد المتضرر:متى تحدث الكدمة       

  واألحمر رر ھیموجلوبین الدم ویتحطم إلى الصبغات المكونة لھ وتظھر األلوان األزرق یتح:كیف تحدث الكدمة       

  .واألرجواني                                

  الصبغة إلىادة تكسیر الصبغات الحمراء وعودة  تتحول منطقة اإلصابة إلى اللون األصفر نتیجة زی:عند الشفاء الكدمة       

 .مجرى الدم من جدید ثم تختفي الكدمة تمامًا                              

  ٢ج 
   عضلة ٤٣ – عضلة ١٣ – عضلة ٦٠٠ – االنقباض واالنبساط) أ ( 

  .  عضالت الوجھ-عضالت األطراف : اإلرادیة ومن أمثلتھا. ١

  . القلب– التنفس –عضالت القناة الھضمیة : الالإرادیة ومن أمثلتھا. ٢

  ) ج ( 
  . فعند انقباض واحدة تنبسط األخرى أو تعود إلى طولھا الطبیعيالعضالت الھیكلیة تعمل معًا في أزواج* 

  . العضالت تعمل دائمًا على سحب األشیاء ال على دفعھا* 

  .  العضالت یزداد حجمھا أو تصغر مع مرور الوقت اعتمادا على مدى استعمالھا أو تدریبھا* 

  رر الطاقة الكیمیائیة المخزنة في جزیئات الدم الواصل لھا وتتحول إلى طاقة میكانیكیة عند انقباضفي الخلیة العضلیة تتح* 

  .   العضلة وتحافظ الطاقة الحراریة الناتجة عن انقباض العضالت على درجة حرارة الجسم ثابتة

  لراحة یعود الدم لیزود الخالیا العضلیة بمزید   عندما تنفذ الجزیئات الغنیة بالطاقة في العضالت فإن العضلة تتعب وخالل فترة ا

  .الجزیئات المخزنة للطاقة    من

  )د ( 
  الفعل                 

  الرافعة
  رفع ثقل بالید  رفع الجسم على كف القدم  انحناء الرأس للخلف

  النوع الثالث  النوع الثاني  النوع األول  نوع الرافعة

  عضلة الكتف  القدمعضلة أصابع   عضلة العتق  نقطة االرتكاز

  الثقل المرفوع  الجسم   الرأس  المقاومة

  عضلة الذراع  عضالت الساق  الرأس  القوة

   ٣ج

  .تحمي العظام األعضاء الداخلیة. ٢. یعطي الجسم الشكل والدعامة. ١ :الوظائف الخمسة الرئیسیة للجھاز الھیكلي) أ ( 

  .تتكون خالیا الدم في نخاع العدید من العظام. ٤. تتصل العضالت الرئیسة بالعظام وتساعدھا على الحركة. ٣

  . تخزن فیھ كمیات كبیرة من مركبات الكالسیوم والفسفور وھاتان المادتان تكسبان العظام صالبتھا. ٥

التشابك  – الخلیة العصبیة - الجھاز العصبي المركزي - المفصل –  الھیكل العظمي-السمحاق  :المصطلحات بالترتیب) ب ( 
   .العمود الفقري - الجھاز العصبي الطرفي - األربطة –  الغضروف–ي العصب
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   ٤ج

 نواة الخلیة –زوائد شجریة . ٣.  الجھاز الھیكلي–الجھاز العصبي . ٢.  العظم الطویل– عظمة الركبة –الخلیة العصبیة . ١) أ ( 
  . تجویف النخاع– السمحاق – عظم كثیف –وعاء دموي . ٥.  أربطة– غضروف –عظم . ٤.  محور اسطواني– جسم الخلیة –

تنظیم جمیع األنشطة الحیویة في ) أ . ( ٨.  الجھاز العصبي الطرفي–الجھاز العصبي المركزي . ٧.  واحد–السیال العصبي . ٦
 تقلیل – یجعل الحركة أسھل –امتصاص الصدمات . ٩. ربط الدماغ والحبل الشوكي مع أجزاء الجسم األخرى) ب . ( الجسم

   . العظام بالضرر نعمل عمل وسادة تمنع إصابة –االحتكاك الذي قد ینتج عن حركة العظام 

  )ج ( 

یكسب العظم الصالبة ویحتوي على : العظم الكثیف
  .  والفسفورالكالسیوم

یوجد على أطراف العظم الطویل : العظم األسفنجي
  .ویحتوي على مسامات تجعل العظم أخف وزنًا

یتركب من الدماغ والحبل : الجھاز العصبي المركزي
  . طة الجسمالشوكي والدماغ ھو مركز تنظیم جمیع أنش

 زوجًا ١٢یتركب من : الجھاز العصبي الطرفي

  .  زوجًا أعصاب شوكیة٣١أعصاب دماغیة و 

   ٥ج

  . كي والمخ بھ النصفان الكرویان والمخیخ والنخاع المستطیلالنخاع الشو+ بھ المخ ) یمین ( الجھاز العصبي المركزي ) ب ( 

   .خالیا عصبیة+ بھ أعصاب ) یسار (         الجھاز العصبي الطرفي 

   عظمة٢٦= العمود الفقري موجود في الظھر وعدد عظام الظھر ) ج ( 

  تقریبًا % ١٢ = ١٠٠×  ) ٢٠٦ ÷ ٢٦= (         نسبة العظام المكونة للعمود الفقري 

  )أ  ( ٦ ج
  غدد ال قنویة تفرز ھرمونات خاصة مباشرة في الدم الذي یعمل بدوره على نقلھا إلى النسیج الھدف ویوجد: الغدد الصماء. ١

  .    النسیج الھدف عادة في أجزاء أخرى من الجسم بعیدًا عن الغدة الصماء التي تفرز الھرمون

زھا الغدد الصماء في الدم ألداء وظیفة محددة وھي زیادة أو تقلیل سرعة عملیات خلویة ھي مواد كیمیائیة تفر:  الھرمونات.٢
   . وتغیر نشاطھاةمحددة وتؤثر في أنسجة محددة كما سبق فتستجیب الخالیا التي تحمل مستقبالت كیمیائیة للھرمونات المفروز

  ٧ج 
  .الجھاز التناسلي األنثوي. د. بویضة أنثویة. ج). الحیوان المنوي ( الخلیة التناسلیة الذكریة . ب. الجھاز التناسلي الذكري. أ. ١

رأس وذیل : الحیوان المنوي ویتركب من. ٤. إنتاج الحیوانات المنویة. ٣.  الخصیة– البربخ – غدة البروستات –المثانة . ٢
یوجد خارج . ٥. یحتوي الرأس على المادة الوراثیة التي تكون موجودة داخل النواة ویساعد الذیل في حركة الحیوان المنوي

من درجة حرارة بقیة الجسم مما یساعد على إنتاج كمیات كبیرة من جسم اإلنسان ألن درجة حرارة الخصیتین تكون أقل 
كیس عضلي . ٨.  اإلباضة– المبیض –بویضة واحدة . ٧.  عنق الرحم– المبیض – الرحم – البیضقناة . ٦. الحیوانات المنویة

یقوم المبیضان . ٩. ق الرحمكمثري الشكل یمتاز بجدرانھ السمیكة تتطور فیھ البویضة المخصبة ویوجد في نھایتھ السفلیة عن
بإنتاج بویضة واحدة كل شھر بالتناوب بینھما فینتج أحد المبیضین بویضة ھذا الشھر وینتج المبیض اآلخر بویضة ثانیة في 

تساعد على تحریك البویضة عبر قناة البیض . ١١.  اإلستروجین و البروجسترون–الغدة النخامیة . ١٠. الشھر الذي یلیھ وھكذا
  .اه الرحمفي اتج

  )ب  ( ٨ج 

  التوائم                   

  المقارنات
  التوائم المتعددة  التوائم غیر المتماثلة  لتوائم المتماثلةا

   أو أكثر ٣  ٢  ١  عدد البویضات

  عدد مكافئ  ٢  ١  عدد الحیوانات المنویة

  مختلفة  ذكرین أو أنثیین أو ذكر وأنثى   ذكرین أو أنثیین  نوع التوائم

  )ج ( 
   –الشھر الرابع . ٦ –طور الجنین . ٥ –) األمنیوني  ( س الرھليالكی. ٤ –المشیمة . ٣ –المرحلة الجنینیة . ٢ –الحمل . ١

   . السرة. ١٠ –العملیة القیصریة . ٩ –الحبل السري . ٨ –الطلق . ٧
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  :الحل. ١) ب  ( ١٧ج 

  كیف ؟                                                         :   تمثیل حركة الجسم بیانیًا -١

  األفقي تمثلنضع أرقام مناسبة علي المحور السیني وھو المحور * 

   )   ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ ، ٠(  الزمن    

  تمثلوھو المحور الرأسي الصادي نضع أرقام مناسبة علي المحور * 

   ) ٢٠ ، ١٨ ، ١٦ ، ١٤ ، ١٢ ، ١٠ ، ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٢ ، ٠( المسافة    

  نرسم نقطة تجمع كل رقمین من المسافة والزمن ثم نصل النقاط مع* 

  .                                        یم یمثل ما یسمي منحني السرعةیظھر خط مستق. بعض   

 =   سرعة الجسم خالل فترة حركتھ  -٢

 . ثانیة/  متر ٤ = ٥ ÷ ٢٠= الزمن ÷ المسافة 

 الذي یدل علیة الشكل أن الجسم یسیر بسرعة منتظمة  -٣

  )مسافات متساویة في أزمنة متساویة( 

 . ر بسرعة منتظمةالتسارع یساوي صفرًا ألنھ یسی -٤

  

  

  

   ٩ج 

  )                  ب ( 
 ٧ ٦ ٢ ٣ ٥ ٤ ١ ج ج ج ج أ أ أ

   ١٢ج 
 الطبقة اإلسفنجیة – الطبقة العمادیة – الخلیتان الحارستان – الثغور – طبقة الكیوتیكل – البشرة – الورقة –النباتات البذریة ) أ ( 
 الكامبیوم – األنسجة الوعائیة – الجذور – اللحاء – الخشب –وك  سیقان الھال– سیقان الصبار – درنات البطاطس – السیقان –
  . طبقة الكیوتیكل–

  :وظائف الجذور في النبات) ب ( 
  .تحتوي على األنسجة الوعائیة التي تمتص الماء واألمالح المذابة في التربة وتنقلھا عبر الساق إلى األوراق. ١

  .تدعم أجزاء النباتات األخرى الموجودة فوق سطح التربة. ٣. أو المیاة الجاریةتثبت النباتات وتمنع اقتالعھا بفعل الریاح . ٢

  .  تستطیع أنسجة الجذور بامتصاص األكسیجین لعملیة التنفس الخلوي. ٥. تخزن الطعام في بعض النباتات ویأكل مثل الجزر. ٤

   ١٤ج 

  :العوامل الالحیویة) أ ( 

  .البناء الضوئي - الضوء. ٤.  %٣ -  %٩٧. ٣. التربة – الھواء – درجة الحرارة - الضوء – الماء. ٢. الالحیویة – الحیویة. ١

   .       تلوث الھواء. ١٠. التربة. ٩. الضغط الجوي - أعلى. ٨. األوزون. ٧. الھواء. ٦. درجة الحرارة. ٥

  :العوامل الحیویة) ب ( 
 الغالف –) اإلقلیم (  المنطقة الحیویة – النظام البیئي –تمع الحیوي  المج– الجماعة – مستویات التنظیم –العوامل الحیویة 

  . القدرة االستیعابیة– كثافة الجماعة – العوامل المحددة –الحیوي 

  :العالقات بین المخلوقات الحیة

  .  المناخ– الموطن – الحیز البیئي – االفتراس – التطفل – التعایش – التقایض –التكافل 

   .    التكافل. ٥ –الغالف الحیوي . ٤ –الموطن . ٣ –الملوثات . ٢ –المخلوق الحي . ١) ب  ( ١٥ج 

  )ب  ( ١٦ج 
  ):الصورة اللفظیة للقانون : ( عرف كل من) ب ( 

  ھي المسافة التي یقطعھا جسم ما في وحدة الزمن: السرعة. ١

  . رك مقسومة على الزمن الالزم لقطع المسافاتھي معدل المسافات التي یقطعھا الجسم المتح: السرعة المتوسطة. ٢

  .ھي سرعة الجسم عند لحظة محددة: السرعة اللحظیة. ٣

 ھي مقدار سرعة الجسم واتجاه حركتھ: السرعة المتجھة. ٤
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   الزمن الكلي÷المسافة الكلیة = السرعة المتوسطة  :الحل. ٢) ب  ( ١٧ج 

  ساعة/  كم ٢٠٠ = ٣٦ ÷ ٧٢٠٠=                                                     

   ١٩٠٠                ٥٠٠ + ٨٠٠ + ٦٠٠         المسافة الكلیة                                    :الحل. ٣

     ث/  م ٣٨= ـــــــــــــــــــــــــــــــ       =ـــــــــــــــــــــــــــــــ =  ـــــــــــــــــــــــــــــــ =                السرعة المتوسطة 

  ٥٠                 ١٠ +   ٢٠   +    ٢٠                            الزمن الكلي                              

      : الحل.٤) ب  ( ١٧ج 

   م١٢ = ٨ × ١٫٥ = ١ن × ١ع = ١ف

  م٨ = ٤ × ٢ = ٢ن × ٢ع = ٢ف

   م٤  =٤ × ١ = ٢ن × ٢ع = ٢ف

   م١٢= ٤ + ٨) = ٢( ف الكلیة للصدیق

  .االثنین قطعوا نفس المسافة
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      :الحل. ٥) ب  ( ١٧ج 

 تطیر النحلة حسب الرسم الموضح 

  م في اتجاه الشرق١٠م في اتجاه الشمال ثم ٢٥

 .م في اتجاه الغرب٥ثم 

  م من الشرق ونرجع تصبح المسافة الباقیة٥نطرح 

  في اتجاه الجنوب١٠م ثم ٥

  :تكون اإلزاحة من الخلیة إلى مكانھا الحالي تحسب

)أب ( 
٢

 ) = ١٥( 
٢

 ) + ٥( 
٢
   

  . م شمال الشرق من الخلیة١٥٫٨١= تكون النحلة على بعد 

  

  

  

                                     

   ..٥..... ب                             

  
                           ١٥        ١٥٫٨١   

                                       أ

 الخلیة

٥ 

٢٥

١٠ 

   .٢ث/  م٠٫٠٨ = ١٢٠÷  ) ٧ – ١٧= ( ز ÷  ) ١ ع – ٢ع = ( التسارع . ١ )ب  ( ١٨ج 

   .٢ث/  م٣ = ٢÷ )  صفر – ٦= ( ز ÷  ) ١ ع – ٢ع = ( التسارع . ٢                 

              .ث/  م ١٩٫٦ = ٢ × ٩٫٨= ز × ت = ز     ع ÷ ع = ت . ٣       

  :الرسم. ٤) ب  ( ١٨ج 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  . كان التسارع موجب٤ ، ٣ ، ٢ ، ١في الفترات    :الحل

  . كان التسارع سالب٥في الفترة 

  .ال توجد فترة كان التسارع فیھا یساوي صفرًا
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  نتھت المراجعة بحمد اهللا

com.hotmail@elmaghraby-magdy  

  ،،،، تحیاتي ،،،مع

  مجدي المغربي

  

   .٢ث/  م ٠٫٥ = ٢ ÷ ١= ك ÷ ق = التسارع . ١  )ج ( ١٩ج 

  . نیوتن٦ = ٤٠ × ٠٫١٥= ت × ك = القوة . ٢                 

  :العالقة بین نیوتن والحقیبة الھوائیة في السیارة) د ( 

ركتھ إلى األمام بنفس سرعة السیارة قبل الحادث إن الحادث یوقف السیارة لكنھ ال یوقف الراكب في الحال فیستمر الراكب في ح
إذا كانت السیارة ال تحوي حقائب ھوائیة أو إذا لم یكن واضعًا حزام األمان سوف یرتطم بأجزاء السیارة الداخلیة بالزجاج 

لة حركة وسیستمر في األمامي مثًال أو مقود السیارة أو المقاعد األمامیة ألنھ حسب القانون األول لنیوتن مازال الراكب في حا
             .   حركتھ ما لم تؤثر فیھ قوة مثل حادث تتعرض لھ السیارة

 

   ٢٠ج 
٢نق × Л= الحجم . ١

 سم٥٤٫٢٥ = ١٢ × ١٫٤٤ × ٣٫١٤= ع  × 
٣

.   

٢نق × Л= الحجم . ٢
٢نق × ٣٫١٤ = ٦٢٫٨= ع  × 

٢ إذن نق٢ نق٦٢٫٨ = ٢٠ × 
 سم١ = ٦٢٫٨ ÷ ٦٢٫٨ = 

 
   

  . سم٢ = ١ + ١= إذن القطر .  سم١= و نق 

  . لتر/  جم ١٫٣ = ١٫٢ – ٢٫٥= الفرق في مستوى السكر . ٣

   %.١٠٠× كمیة السكر عند الشخص السلیم ÷ الفرق بین كمیة السكر = النسبة 

   %١٫٠٨ % = ١٠٠ × ١٫٢ ÷ ١٫٣= نسبة ال

من الممكن أن الغزالن قد تعرضت إلى عملیات الصید الجائر أو تغیر موطنھا مما أدى إلى انخفاض أعدادھا بمرور : التوقع. ٤
                                                                                . إذا استمر نزوحھا بالكیفیة نفسھا سینخفض أعدادھا أكثر. الزمن
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السنوات

  . نیوتن٣٠٠٠ = ٢ × ١٥٠٠= ت × ك = ق . ٥

  . كجم٠٫٢ = ١٥٠٠ ÷ ٣٠٠= ت ÷ ق = ك . ٦

   .٢ث/  م ٤ = ٢ ÷ ٨= ك ÷ ق = ت . ٧

  . نیوتن٥= القوة التي یؤثر بھا الحائط في یدیك . ٨

  . نیوتن٠٫٨ = ٢ × ٠٫٤= ت × ك = ق . ٩

   نیوتن٣=  ١٫٥ × ٢= القوة المؤثرة . ١٠

  .   نیوتن١ = ٣ – ٤=       قوة االحتكاك 
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