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 الوحدة الاويل 

 ممزيات مملكة احليوانالفصل الاول درس:

 *اخلصائص املمزية ململكة احليوان:

 ال حتتوي لكوروفيل.-2عديدة اخلالاي.                          -1

 القفز(.-الس باحة-الطريان-اجلري-دلهيا القدرة عيل احلركة )امليش-4تلهتم الطعام وهتضمه داخل أ جساهما.       -3

 الاوليات والبدائيات يواناحل 

 اكئنات وحيدة اخلالاي اكئنات عديدة اخلالاي

 النبات احليوان

 يس تطيع احلركة والانتقال.-1

 ال حيتوي لكوروفيل.-2

 ال يس تطيع احلركة الانتقالية.-1

 حيتوي لكوروفيل.-2

 الفطرايت احليوان

 سم مث متتص الغذاء املهضوم.هتضم الطعام خارج اجل  تلهتم الطعام مث هتضمه داخل اجلسم.

 )عليل(*احليواانت تطورت من الطالئعيات وحيدة اخللية. 

من خطط بناء اجلسم وتراكيب داخل  غريتج( -  اجلسم.

  خطط بناء اجلسم. أ ساس التصنيف :-
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 شعبة. 28مملكة احليوان حتتوي -
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 الوحدة الاويل

 الاسفنجيات(درس)–الفصل الاول 

سفنج:*اخل  صائص املمزية لل 

 ج(الهنا مليئة ابلثقوب اليت تساعدها يف احلصول عيل الغذاء.      عليل .–الامس العلمي لها)املثقبات( -1

 يعيش مثبت عيل الصخور. -2

 فتات املادة العضوية. –احليواانت ادلقيقة  –الاوليات  -عيل الطحالب ابلرتش يح يتغذي-3

 أ نواع من اخلالاي ويه: 3 اجلسم كييس الشلك يتكون من-4
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 يدخل املاء ايل جسم الاسفنج من خالل عدة ثقوب وخيرج من فتحة واحدة.-5

 ليس هل متاثل وهل مقة وقاعدة.-6

 

 عليل:

 يتشابه الاسفنج مع النبااتت.-

 ج(النه يعيش مثبت عيل الصخور .

 ماذا حيدث يف احلاالت التالية:

 جزاء صغرية.تقطيع الاسفنج ايل ا-1

 : يمنو لك جزء مكوان اكئن جديد.احلدث

 خلط أ نواع خمتلفة من الاسفنج معا.-2

 :سرتتبط خالاي الاسفنج من النوع الواحد املتشاهبة معا. احلدث
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 الوحدة الاويل

 الفصل الاول :درس )الالسعات(.

  

 احليوان الالسع:)اكئن مسلح خبالاي السعة(. 

 

 معظمها تعيش يف املواطن البحرية.)قنديل البحر(        صفات الالسعات:-

 :املعيشة-1

 القليل يعيش يف املياة العذبة.)الهيدرا(                                 

 

 املوطن:"املساحة أ و املاكن اذلي يعيش فيه الاكئن احلي".

 

 ملتصقة بسطح ما )الهيدرا(                 احلركة:-2

 حرة احلركة )قنديل البحر(.                        

 :             البوليب)يعيش ملتصق بسطح مثل الهيدرا(شلك اجلسم-3

 امليدوزا)حرة احلركة مثل امليدوزا(                                  

 دورة احلياة:-4

1 

تعيش حياهتا يف صورة بوليبات مثل 

 شقائق البحر

2 

مث معظم حياهتا تعيش بوليبات فرتة صغرية 

 ميدوزا مثل قنديل البحر

                     3 

تعيش فرتات متساوية من حياهتا بوليبات 

 وميدوزا مثل الهيدرا

 امليدوزا البوليب

 شلك قنديل البحر املتكيف للحياة احلرة. شلك الهيدرا املتكيف للحياة الثابتة

 الامتثل:-5

 م أ و خلف ذلا حتس من مجيع الاجتاهات.شعاعي ولها مقة وقاعدة وليس لها أ ما

 تركيب اجلسم:-6

 يتكون من طبقتني بيهنام مادة هالمية .

 الطبقة اخلارجية تكون خالايها نوع واحد من الانسجة . بيامن الطبقة ادلاخلية تكون نوع اخر من الانسجة.وتتكون الك الطبقتني من أ لياف-

 عضلية بس يطة وأ عصاب.

 .ينكون اجلسم من أ نسجة-

 دلهيا مف مؤدي لتجويف هضمي.-

 الالسعات الاسفنجيات

 دلهيا مف يؤدي للتجويف الهضمي.-1 ليس دلهيا مف يؤدي للتجويف الهضمي-1

 دلهيا أ نسجة-2 ليس دلهيا انسجة-2

 دلهيا لوامس مبطنة خبالاي السعة لدلفاع عن النفس واصطياد الفرائس.-7
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 م.تقوم اللوامس بصعق ومحل الغذاء ايل الف-

 الجنيس)يمت ابلتربمع بواسطة البوليبات( -جنيسالتاكثر : -8

 

 التربمع:"معلية انفصال قطعة صغرية من احليوان يمنو مكوان بوليب جديد"                                                

 تصنيف الالسعات  

 مجموعات رئيس ية: 3اوال حسب مراحل دورة حياهتا :صنفت ايل 

 اجملموعة الثالثة اجملموعة الثانية الاويل اجملموعة

 تشمل قنديل البحر

 يعيش معظم حياته يف طور امليدوزا

 تشمل الهيدرا ومروحة البحر 

حتتوي دورة حياهتا البوليب وامليدوزا 

وتتكون مروحة البحر من بوليبات صغرية 

 متصةل معا

 

 تعيش حياهتا يف صورة بوليبات دقيقة مثل:

 يعيش عيل الشعاب املرجان القرين-1

 املرجانية.

املرجان ابين الشعاب :تعيش يف صورة -2

مس تعمرات ودلهيا هيلك صلب من كربوانت 

 الاكلس يوم .

 شقائق البحر)احليواانت الزهرية(-3

 جتدالاسامك ماكن لالختباء بني لوامسها.

 اثنيا حسب ماكن املعيشة:

 السعات املاء العذب مثل الهيدرت-1

 املاحل مثل قنديل البحر. السعات املاء-2

 الشعاب املرجانية:-

 تعيش يف املياة ادلافئة للبحار واحمليطات وتعترب مأ وي للعديد من الاكئنات احلية.-

 مهنا احلاجز املرجاين العظمي املوازي لساحل اسرتاليا.-

 تغطي سطح الشعاب ابلبوليبات الصغرية وللك مهنا هيلك صلب.-

 ملرجان اجلديد احلي حمل املرجان القدمي امليت.تتكون الشعاب عندما حيل ا

 تتكون الشعاب املرجانية الضخمة لوجود الطحالب اليت تقوم بتكوين الغذاء وامداد املرجان به.-

 عليل:

 تعيش املرجانيات يف املياة الضحةل.-

 حيت تس تطيع الطحالب احلصول عيل الضوء.-

 بوليبات اجلديدة حمل القدمية.ملواثت احمليط اكن لها اثر عيل عدم احالل ال -

 من الشعاب املرجانية:-

                                      -احللقية                                           -الهدابية احلاجزية.
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 الشعاب املرجانية:

 دلافئة"."مس تعمرات من البو ليبات ادلقيقة اليت تتحد معا لتلتصق يف معق مياه احمليطات ا

 م.ͦ  32ايل  25تعيش يف املياة الاس توائية ادلافئة اليت تمتزي بشفافية عالية يف درجة حرارة ترتاوح من -

 هيلكها مكون من اجلري )كربوانت الاكلس يوم(.-

 تعترب مأ وي للعديد من الاكئنات احلية.-

 (لضامن وصول الضوء للطحالب اليت تٌمدها ابلغذاء.تعيش الشعاب املرجانية يف مياه تمتزي بشفافية عالية.       ج-1عليل: -

 أ مهية الامواج القوية للشعاب املرجانية.                   ج(لتجديد الاكسجني وغسلها من الرواسب املتبقة من الغذاء.-2

 أ مهية الطحالب للشعاب املرجانية   .            ج( توفري الغذاء لها.-3

 املياه وزايدة درجة ملوحة املاء تقلل من منو الشعاب املرجانية.قةل الضوء و زايدة تعكري -
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 الوحدة الاويل

 الفصل الاول: درس )ادليدان(

 : أ كرث أ نواع ادليدان يف مملكة احليوان.ديدان الارض-

 لها متاثل ثنايئ جانيب.-1:اخلصائص*

 كون عضالت حقيقة.حيث ت  الطبقة الوسطي )املزيوديرم( طبقات أ مهها 3 الاجنة تتكون من-2

 تس تطيع احلياة يف مجيع املواطن.-3

 

 " دلهيا أ بسط تعيض للجسم" أ وال ادليدان املفلطحة:

 طبقات. 3الاجنة تتكون من -2دلهيا اعضاء متطورة.               -1: *اخلصائص

 : ا ما ان تكون مس تقةل املعيشة أ و متطفةل.املعيشة-4جتويف هضمي بفتحة واحدة.               دلهيا -3

 ال يوجد هبا سليوم. -5

 مس تقةل املعيشة.-2ديدان املياه العذبة.                -1:  أ وال : البالانراي  *الامثةل:

 دلهيا )بقع عينية ( لالحساس ابلضوء-4التغذية: تتغذي عيل احليواانت ادلقيقة.                   -3

 يدخل الغذاء وخترج الفضالت من فتحة الفم.-6صبية ت كون مخ بس يط الرتكيب.               اخلالاي الع -5

 ثنائية اجلنس.                                         -7

تصنيف الديدان

 الديدان الحلقية
 االمثلة

العلق الطبي –دودة االرض 

 الديدان االسطوانية
 االمثلة

االنكلستوما-االسكارس 

 الديدان المفلطحة
 االمثلة:

الديدان -البالناريا-الديدان المثقبة
الشريطية



دليل الطالب للصف الثامن)الفصل الدراسي الثاني(االستاذة/مروة أحمد


 9الصفحة  مع أطيب االمنيات بالنجاح      االستاذة /مروة أحمد                     ملحوظة : الرجاء مراجعة الرسومات من الكتاب المدرسي 



 :حيث يمت التاكثر بني البالانراي وبعضها.     : أ (جنيسالتاكثر-8    

ما أ ن يمت تقطيع ادلودة ل جزاء صغرية.   ب(الجنيس:  أ و      تقس مي اجلسم ايل نصفني حيث يمنو لك نصف مكوان دودة جديدة. ا 

 اثنيا:

 

 

 اذا تناول اكئن قطع من ادليدان الرشيطية حمتوية عيل بيض.-1*ماذا حيدث : 

 وتعيش يف الامعاء.احلدث: بفقس البيض 

 ال يوجد جتويف هامض يف ادليدان الرشيطية.     ج(الهنا متتص الغذاء املهضوم من عائلها.-*عليل: 

 دلهيا أ نبوبة هامضة ذات فتحتني.-2دلهيا شلك مدور.          -1* اخلصائص:    اثنيا : ادليدان الاسطوانية:

 فصالن.اجلنسان من -4دلهيا سليوم اكذب.             -3

 *كيف يدخل الغذاء ايل جسم ادلودة الاسطوانية؟؟؟؟

 الغذاء            الفم             الانبوبة الهضمة               هضم وامتصاص          طرد الفضالت            الرشج

 الاجزاء اخملتلفة من الامعاء لها وظائف خمتلفة يف ادليدان الاسطوانية. -*عليل: 

 ج( الن الغذاء هل اجتاه واحد فقط.

 *انيث دودة الاساكرس أ طول من اذلكر.

 ادليدان الاسطوانية مهنا :أ (النافع : هيامج الافات الضارة            ب(الضار حيث هيامج جذور النبااتت.-5

 *كيف تدخل الانلكس توما ايل جمي الانسان؟؟؟

 ادليدان الرشيطية ادليدان املثقبة )ادلودة الكبدية(

 تعيش يف أ معاء الانسان تعيش يف أ نسجة اجلسم

عن طريقثميحدث لهالييدخل بواسطة
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 م مقسمة ايل وحدات صغرية أ و قطع".اثلثا: ادليدان احللقية:    "ديدان ذات أ جسا

 ج(لوجود السليوم احلقيقي.–ال تتشابه ادليدان احللقية مع املفلطحة أ و الاسطوانية.       -*عليل: 

 *السليوم:        "فراغ مملوء بسائل أ و جتويف بني املعي )الامعاء( وجدار اجلسم".

 

 ظيفة : طحن الرتبة وأ خذ املادة العضوية مهنا.الو  احلوصةل القانصة:-1*تركيب دودة الارض:        

 : الوظيفة:تثبت ادلودة حيت تتحرك لالمام.الشوياكت الصلبة-3قلوب.         5لها مخ و-2                                

 ج(لوجود النتعيض احللقي وال هجزة العضوية.–تكيفت دودة الارض للحياة يف الرتبة.      -1: *عليل

 دودة الارض عيل حتسني الرتبة.            تساعد-2

 الهنا ت زيد من خصوبة الرتبة عن طريق فضالهتا الغنية ابلنرتات.-1ج(-

رك املادة العضوية من أ عيل ايل أ سفل.-3الهتا ت زيد من هتوية الرتبة عن طريق حفر القنوات.         -2  حت 

 ة داخلها مثل دودة الارض.الرتبة دامئة التغري.         ج(لوجود اكئنات حي-3

 *املطروح :" كرايت فضالت دودة الارض ويه غنية ابملغذايت النباتية".
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 يس تخدم املطروح مكخصبات للرتبة.        ج(النه غين ابملغذايت النباتية. -1*عليل: 

 ة الهتوية.ا ذا ا زيلت ديدان الارض من الرتبة .   احلدث: تفقد الرتبة خصوبهتا وتصبح سيئ-*ماذا حيدث : 

 

 

 

 الوحدة الاويل

 الفصل الثاين: درس )الرخوايت(

 *الرخوايت : "الفقارايت ذات جسم انمع والكثري مهنا مغطي بأ صداف".

 القواقع(.-الارض يف الاماكن الرطبة )احلالزين –املياه العذبة  –: احمليط املوطن -1: *اخلصائص

 ري احلجم مثل: احلبار العمالق.صغرية احلجم مثل : الزباق         كباحلجم: -2

 تركيب اجلسم : -3

 يوجد هبا اجلهاز ادلوري.–التنفس  -التاكثر –الاخراج  –أ (الاعضاء تتواجد يف منطقة ) الكتةل احلشوية( ويمت فهيا الهضم 

 ب(اليتكون اجلسم من قطع .              ج(القدم العضلية وتس تخدم للحركة.

 انتاج الصدفة الصلبة.-: وظيفة الغشاء ويغطي الاجزاء اللينة".             :" نس يج يش به اجلدل د(الغشاء

 

 "رخوايت تزنلق عيل امتداد القدم املوجود حتت أ جساهما".أ وال :بطنيات الاقدام:         -

 احلالزين عارايت اخلياش مي. –احلالزين  –البطلينوس  –الامثةل: الزباق -

 ونية واحدة مثل البطاينوسات   أ و  خماريط مفلطحة  لها أ صداف: حلز -1 *اخلصائص:
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 أ و   بدون أ صداف مثل احلالزين واحلالزين عارايت اخلياش مي.  

 توجد القدم حتت اجلسم منفصةل عن املعدة  وتتحرك لالمام حركة متوجية.-2لها رأ س لتوجيه احلركة.        -2

 قارايت الاخري.التغذية: تتغذي عيل النبااتت والطحالب وبعض الالف-3

 يف املاء : اخلياش مي تس تخلص الاكسجني من املاء.–عيل الارض :تتنفس عن طريق جتويف رئة بس يطة.      -التنفس: -4

 *السفن )املفتات(     " عضو يش به اللسان مغطي بصفوف من الاس نان ويتحرك لالمام واخللف."

 وظيفة السفن: كشط وغرف الطعام.-

 ني :   "رخوايت لها صدفتان ممفصلتان".اثنيا: ذات املرصاع

 بلح البحر. –احملار املرويح  –احملارايت البحرية  الامثةل : 

 القدم العضلية توجد داخل الصدفتني حيث تثبت القدم يف الرمل وتسحب نفسها لالمام. -1: *اخلصائص

 ليس لها رأ س.-2

 من املتغذايت ابلرتش يح.احلركة غري هامة ذلات املرصاعني.        ج(الهنا - عليل:-

*كيفية حصولها عيل الطعام 

ابلرتش يح؟؟

 

 يمت عن طريق اخلياش مي )دلهيا مساحة سطح كبرية جدا( التنفس :-3

 *الزراقة : أ نبوبة عضلية دلخول وخروج املاء عندما تكون الصدفتان مفتوحتان.
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 زراقة واحدة دلخول املاء والثانية خلروج املاء. 2دلهيا -

 الرأ سقدميات : " رخوايت تنقسم فهيا القدم العضلية ايل لوامس أ و أ ذرع". اثلثا :

 احلبار. –الاخطبوط  الامثةل :-

 دلهيا صدفة داخلية صغرية.-2دلهيا هجاز دوري مغلق.          -1 اخلصائص:*

 دلهيا لوامس تس تخدم للقبض عيل الفرائس.-3

 ج(الهنا تتغذي عيل الاكئنات احلية الاخري.       الرأ سقدميات اكئنات مفرتسة نشطة .      -*عليل: 

 املعيشة: تعيش يف احمليط ا ما عيل أ رضية احمليط مثل :الاخطبوط     او   يس بح يف املياه املكشوفة مثل :احلبار.-4

 حلركة : تتحرك حبرية.ا-5
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 الوحدة الاويل

 الفصل الثاين: درس)املفصليات(

 حيواانت ال فقارية ذات زوائد ممتفصةل".*املفصليات   :"

 أ كرب شعبة يف مملكة احليوان.-

 الهواء. -الارض –املوطن : تعيش يف املاء -1*اخلصائص املمزية: 

 احلجم : مهنا صغري احلجم مثل:السوس       ومهنا كبري احلجم مثل: الرسطان العنكبويت الياابين.-2

 البطن.  -الصدر    -ة ويه: الرأ س  مناطق غري متشاهب 3أ جساهما مقسمة ايل -3

 دلهيا زوائد ممتفصةل.-4

 *الزوائد :   "أ جزاء متتد من اجلسم ذات مفاصل".

 التاكثر.–الاحساس  –التغذية  –ادلفاع عن الاكئن  –احلركة  وظيفة الزوائد:

 الس تخدام حمدد.للحيوان املفصيل تنوع يف الزوائد.                  ج(الن لالك مهنا تكيف  -*عليل: 

 الصدر الرأ س ماكن اجلسم

 للحركة لالحساس والتغذية وظيفة الزوائد

 :"تركيب دعايم خاريج للمفصليات".    الهيلك اخلاريج  -5

 غري منفذ للامء : حيث مينع فقد سوائل اجلسم.-1خصائص الهيلك اخلاريج: 



دليل الطالب للصف الثامن)الفصل الدراسي الثاني(االستاذة/مروة أحمد


 15الصفحة  مع أطيب االمنيات بالنجاح      االستاذة /مروة أحمد                     ملحوظة : الرجاء مراجعة الرسومات من الكتاب المدرسي 



 صل يكون مرن.صلب للحامية ما عدا عند املفا-2                          

 ال يمنو مع الاكئن.-3                         

 *الانسالخ        :"معلية منو هيلك خاريج جديد وطرح القدمي".

 دلهيا أ عضاء لالبصار والشم و التذوق و اجلاذبية و اللمس.-6

 دلهيا عيون مركبة حساسة للضوء واحلركة.-7

 ادليدان املفصليات

 اجلسم مقسم الجزاء متشاهبة متشاهبة اجلسم مقسم الجزاء غري

 ليس دلهيا زوائد ممتفصةل دلهيا زوائد ممتفصةل

 

 العقارب. –العناكب  -السوس –أ وال: طائفة العنكبوتيات:            الامثةل : القراد 

 قة واحدة(.ترتكب من منطقتني هام :الرأ س صدري والبطن )ماعدا السوس والقراد تتكون أ جساهما من منط-1 *الصفات:

 أ زواج من الارجل تتصل ابلرأ س صدري. 4دلهيا -2

  )الالكبيات القرنية(دلهيا زوج من الزوائد ابلقرب من الفم وتسمي -3

 : دلهيا غدد سامة ملهامجة الفرائس.وظيفة الالكبيات القرنية

 تنتج مجيع العناكب )احلرير السائل(.-4

 ء؟؟؟؟؟؟*ماذا حيدث عندما يتعرض احلرير السائل للهوا

 : يصبح صلبا وقواي.احلدث

 دلهيا مغازل احلرير ايل خيط )ليست لك العناكب دلهيا القدرة عيل غزل احلرير(.-5

 صنع الش باك الثابتة. –تكوين أ كياس البيض  –تصنع العناكب أ نواع خمتلفة من احلرير.      ج(الصطياد الفرائس  -: *عليل

 دلخول الهواء. دلهيا فتحات رفيعة يف الهيلك اخلاريج-6
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 العيون بس يطة -7

 :"رقائق من النس يج تش به صفحات الكتاب مما ي كس هبا مساحة سطح كبرية لتبادل الغازات".  )الرئات الكتابية(متتكل -8

 ينترش الاكسجني يف دم العناكب بواسطة الرئات الكتابية.-

رساطني         -بق اخلزنير–البق املتكور –براغيث املاء  –أ م الربيان  –الربيان  –أ وز البحر -اثنيا : القرشايت:             الامثةل: جراد البحر

 البحر.

 زائداتن يف الرأ س.الفكني السفليني :  -1  *املمزيات:

 ملضغ وطحن الطعام. وظيفة الفكني السفليني:

 "زوجان من الزوائد يف الرأ س ". قرون الاستشعار : -2

 ابلغذاء وامليش و امحلاية. : لالمساكوظيفة  قرون الاستشعار

 أ زواج من أ رجل امليش. 4دلهيا  -4         العيون مركبة.  -3

 :     الامساك ابلغذاء وامليش و امحلاية.وظيفة اخملالب عيل صدر جراد البحر*

 :  الس باحة.وظيفة الزوائد يف منطقة البطن*

 املائية اليت تعترب جزء هام من السالسل الغائية". *جمافيات الاقدام:        "قرشايت دقيقة وتعترب من العوالق

 

 قدم:1000قدم وذات 100اثلثا ذات ال   

 ذات الالف قدم ذات املائة قدم

 قدم. 30دلهيا أ كرث من -1 قدم. 30دلهيا -1

 اجلسم مقسم ايل قطع.-2 اجلسم مقسم ايل قطع.-2

 دام بلك قطعة .يتصل زوجان من الاق-3 يتصل زوج من الاقدام بلك قطعة .-3

 بطيئة احلركة املوجية.-4 رسيعة احلركة.-4
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 اكئنات تتغذي عيل النبااتت واملواد العضوية املتحلةل.-5 الزباقات.-القواقع–اكئنات مفرتسة تتغذي عيل احلرشات -5

 قدم للصيد:100*تكيفات ذات ال

 قرون الاستشعار.-2اخملالب السامة.                   -1

 احلركة الرسيعة.-4السفلية.                 الفكوك -3

 

 الوحدة الاويل

 الفصل الثاين: درس )احلرشات(

 احلرشات انحجة جدا كشلك حيايت.       ج(الن دلهيا القدرة عيل التكيف مع خمتلف املواطن. عليل :-

 خمتلفة للحياة.)املرونة( حيث حتورت أ جزاء جسم احلرشة لطرق  -1:  من اخلصائص الهامة جلسم احلرشة-

 القدرة عيل الطريان.-2                                      

 أ مهية الطريان للحرشات.              ج(للعثور عيل الغذاء والهروب من الاعداء والبحث عن املوطن. - عليل:-

 تركيب جسم احلرشة: -

 ئد ممتفصةل.اجلسم مقسم ايل قطع وزوا-2دلهيا هيلك خاريج.               -1

 دلهيا أ جنحة ومهنا ال يوجد دليه أ جنحة.-4أ زواج من الارجل.         3دلهيا -3

 : جنيس. التاكثر-5

 اجزاء 3تنقسم ايل  اجلرادة:

 عيون بس يطة. 3دلهيا زوج من العيون املركبة و-1:أ وال : منطقة الرأ س

 دلهيا قرون استشعار تس تخدم للمس والشم.-2                    

 أ جزاء الفم متكفية للمضغ.-3                    

 قطع . 3مقسم ايل -1: اثنيا: منطقة الصدر
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 دليه زوج من الارجل متصل بلك قطعة )الزوج الاول والثاين للميش( بيامن )الزوج الثالث للقفز(.-2                     

 والثالثة. زوجان من الاجنحة متصل ابلقطعة الثانية-3                    

حساستوجد هبا الطبةل وتس تخدم -2قطع.                10مقسم ايل -1: اثلثا: منطقة البطن  ابلصوت. لال 

 )القصيبات(.دلهيا فتحات دقيقة دلخول الهواء اذلي ينساب خالل أ انبيب -3                     

 نيث.جنيس   والاخصاب يمت داخل جسم الا التاكثر:-4                    

 

 التتشابه صغار احلرشات مع أ ابءها .        ج(الهنا متر بعملية التحول. -1:*عليل

 تضع احلرشات البيض عيل مصدر للغذاء.           ج(حيت حيصل الصغار عيل الغذاء.-2

 التحول الاكمل التحول الناقص

"مجموعة من الانسالخات تتغري فهيا احلرشة من البيضة ايل احلورية 

 احلرشة البالغة". ايل

"مجموعة من الانسالخات تتغري فهيا احلرشة من البيضة ايل الريقة 

 ايل العذراء ايل احلرشة الاكمةل".

 ادلابببري.–النحل  –اذلابب  –اخلنافس –الامثةل: الفراشة  القمل –الامثةل: اجلراد 

 

 القدرة عيل التاكثر". *احلوراء )احلورية( : "حرشة ابلغة صغرية بدون أ جنحة وليست دلهيا

 *الريقة تش به ادلودة.

اط برشنقة ويتك امتصاص أ غلب خالاي الريقة وتنقسم مكونة تراكيب احلرشة الاكمةل  ".*العذراء )اخلادرة(:   "ال تأ لك وال تتحرك احلرشة وحت 

 :"حرشات تعيش يف مس تعمرات "  *احلرشات الاجامتعية

 بري.ادلاب -المنل الابيض –النحل  الامثةل:

 المنالت العامالت )بدون أ جنحة وال تتاكثر( ملكة المنل

ادلفاع عن  –مجع الغذاء  –بناء العش  –تقوم : رعاية الصغار  تضع البيض.
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 العش . ختصب البيض ابحليواانت املنوية اخملزتنة.

 تتواصل ابللمس واملركبات الكمييائية.-

 

 

 

 

 الوحدة الاويل 

 ات اجلدل(الفصل الثاين : درس )شوكي

 *شوكيات اجلدل            :" ال فقارايت ذات متاثل شعاعي".

 تعيش يف احمليط. املوطن: -1: *اخلصائص

 دلهيا هيلك داخيل صلب )تركيب دعايم داخل اجلسم(.-2

 دلهيا أ شواك صلبة أ و نتوءات متتد من الهيلك.-3

 تطورت من يرقة ذات متاثل ثنايئ جانيب.-4

 يوجد يف مركز اجلسم من اجلهة السفلية وفتحة الرشج من اجلهة املقابةل.الفم : -5

 البعض دليه أ ذرع خترج من القرص.-6

 :" أ انبيب جموفة رقيقة اجلدار ويه جزء من هجاز معقد من القنوات املائية ".  دلهيا أ قدام أ نبوبية-7

 : للحركة والاغتذاء.*وظيفة الاقدام الانبوبية

 ليس لها أ ذرع .-1حر:    أ وال : قنافذ الب

 اجلسم مغطي ابل شواك وتس تخدم للحامية والتحرك.-2                        

 التفتيت واملضغ. وظيفة الاس نان املنقارية:أ س نان حادة منقارية .         5دلهيا-3                        
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 تتغذي عيل الطحالب.-4                         

 والرات البحر.*الامثةل : د

 لها أ ذرع طويةل اكلسوط.-1اثنيا :النجوم الهشة:   

 تأ لك املادة امليتة أ و املتحلةل.-2                       

 جسمها ك يس الشلك وتثبت نفسها بسويقات.-1اثلثا : زانبق البحر:   

 تس تخدم أ ذرعها لالمساك ابلغذاء.-2                       

 

 ليس دلهيا أ ذرع.-2اجلسم طويل مرن.                       -1حر:   رابعا: خيار الب

 يس تخدم الاقدام الانبوبية ليحفرهبا.-4دلهيا هيلك داخيل خمزتل.                 -3                     

 اجملفف منه ي س تخدم كغذاء.-6الاكرث حرية يف احلركة.                    -5                    

 تعيش ملتصقة ابلصخور.-2أ كرب طوائف شوكيات اجلدل.            -1خامسا: جنوم البحر:    

 أ ذرع حتتوي أ عضاء داخلية واجلوانب السفلية مغطاة ابل قدام الانبوبية.5دلهيا -3                        

 ار.احمل –تتغذي عيل ذات املرصاعني مثل : بلح البحر -4                        

 دلهيا فتحة يف مقة اجلسم لتصفي املاء.-6دلهيا هجاز من القنوات املائية.              -5                        

 القدم الانبوبية لنجم البحر صلبة.          ج(نتيجة ضغط املاء داخل القنوات املائية.- *عليل:

 *كيف يتغذى جنم البحر ذات املرصاعني؟؟؟؟؟؟؟
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 ث :ماذا حيد-

ذا قطعت قطعة من جنم البحر حتتوي جزء من القرص املركزي.-  ا 

 تمنو مكونة اكئن جديد. احلدث:

 

  

 الوحدة الثانية

 درس)الكهرابئية(-الفصل الثاين

 

 

 أ لكرتون.        -تنافر                      -+      بروتون.         *  أ لكرتون                 تنافر*بروتون      +           

 أ لكرتون.       -*بروتون     +            جتاذب        
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 *"الشحنات الكهربية اخملتلفة تتجاذب والشحنات الكهربية املتشاهبة تتنافر".

 الشحنات الكهربية الاقطاب املغناطيس ية وجه املقارنة

 املتشاهبةتتنافر واخملتلفة تتجاذب الشحنات الاقطاب املتشاهبة تتنافر واخملتلفة تتجاذب أ وجه التشابه

 توجد منفردة التوجد منفردة أ وجه الاختالف

 

 *اجملال الكهريب      :"املنطقة اليت حتيط ابجلسم املشحون".

 *اقوي نقطة يف اجملال الكهريب يه القريبة من اجلسم املشحون.

 *أ ضعف نقطة يف اجملال الكهريب يه البعيدة عن اجلسم الشمحون.

 ار قوة التجاذب والتنافر تعمتد عيل اجملال الكهريب لالجسام املشحونة.*مقد

 قوة جماهل الكهريب. زادت كبرية *لكام اكنت حشنة اجلسم

 ال يتجاذب جسم الانسان مع الاجسام احمليطة.       *ج(الن جسم الانسان متعادل الشحنة.-*عليل: 

 

              

 

 

 

 

 

 

 وقف عيل نوع املادة.*انتقال الالكرتوانت يت
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 املواد العازةل املواد املوصةل وجه املقارنة

 مواد ترتبط هبا الكرتوانهتا بشدة مواد ترتبط هبا ا لكرتوانهتا بشدة. التعريف

 التوصل التيار الكهريب توصل التيار الكهريب توصيل الكهرابء

 البالستيك-الزجاج-اخلشب النحاس.-الفضة-اذلهب الامثةل

 د اجلسم الكرتوانت                    حتول ايل جسم موجب الشحنة.*اذا فق

 *اذا اكتسب اجلسم الكرتوانت                     حتول ايل جسم سالب الشحنة.

 

 

 

 

 

 *قانون بقاء الشحنة     :"الشحنات ال تفين وال تس تحدث واذا فقد جسم ا لكرتوانت يكتس هبا جسم أ خر".

 البس ببعضها يف جمفف الغساةل.     ج( بسبب انتقال الالكرتوانت بيهنا.التصاق امل-1: *عليل

 (اضافة منعم الامقشة ايل املالبس.                      ج( ل نه مينع انتقال الالكرتوانت بني املالبس.2

مل حشنة خمالفة ابليالستيك فيحدث         (تلتصق الاغلفة البالستيكية ابل وعية.                 ج(الاطراف الاوعية تشحن ابلتأ ثري وحت3

 جتاذب بيهنام.

 (ال حيتفظ السجم اذلي حيمل حشنة ساكنة هبا لالبد.     ج(الن الالكرتوانت متيل لالنتقال حيت يعود اجلسم متعادل.4
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 القرص

 

 *التفريغ الكهريب:     "انتقال الشحنات الكهرابئية بعيدا عن اجلسم".

 ة حتدث يف العواصف الرعدية ".*الربق:     "رشارة خضم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشعر بصدمة كهربية عند مسك مقبض الباب.      ج(الن الالكرتوانت تقفز من املقبض ايل اليد. -*عليل: 

 *الشحنة الكهربية  غري مرئية.

 دنيتان من أ سفل ".يتكون من ساق معدنية لها قرص من الاعيل وورقتان مع*الالكرتوسكوب )الكشاف الكهريب(    :" 

تتجمع االلكترونات في 

السفلي للسحابةالجزء 

ُتشحن االرض 

بشحنة موجبة بالحث

تقفز االلكترونات 

مسببا البرق
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 الوحدة الثانية

 درس )التيار الكهريب(-الفصل الثاين

لكرتوانت*التيار الكهريب:   "احلركة املنتظمة   ".لال 

 

 

 

الكتروسكوب 

مشحون

 الكتروسكوب 

مشحونغير 
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 العمود اجلاف بطارية الس يارة وجه املقارنة 

 اخلارصني الرصاص القطب السالب

 الكربون أ كس يد الرصاص القطب املوجب

 لكوريد الامونيوم محض الكربيتيك املركز الالكرتوليت

 

 *الالكرتوليت :    "مادة موصةل للتيار الكهريب داخل الامعدة الكهروكمييائية".

ي العمود اجلاف هبذا الامس.         ج(الن الالكرتوليت جاف.-*عليل:  ُس 

 : يس تخدم يف حمراكت الس يارة والافران. *املزدوج احلراري

 يس تخدم املزدوج احلراري كجهاز أ مان يف الافران.      ج(النه يتحمك يف مرور الغاز للشعةل ادلامئة.-:*عليل

 عند تساوي درجة حرارة املزدوج احلراري يف الافران.-*ماذا حيدث :
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 كهريب ويغلق الغاز عن الشحنة.ال يرسي تيار  احلدث:-

 *أ نواع التيار الكهريب:

 ACملرتددالتيار ا CDالتيار املسمر 

 تتحرك الالكرتوانت يف اجتاهني متضادين تتحرك الالكرتوانت يف اجتاه واحد فقط.

 *ماذا حيدث عندما:

 يزداد التيار الكهريب املار يف سكل.          احلدث: يسخن السكل وقد يتسبب يف حدوث حريق.-

 ينة من دائرة يف الثانية الواحدة".مع ة الكهريب :   " حتدد حشنة الالكرتوانت اليت تعرب نقط*شدة التيار 

 شدة التيار.)عالقة طردية(. زادت عدد الالكرتوانت املار بنقطة معينة زادت *لكام

 .Aاجلهاز املس تخدم يف القياس: الاميرت                وحدة القياس : الامبري       (I)شدة التيار 

 لالزمة لنقل وحدة الشحنات الكهربية بني نقطتني".*فرق اجلهد بني نقطتني :   "مقدار الطاقة الكهربية ا

 الشغل املبذول من الالكرتوانت.)عالقة طردية( زادفرق اجلهد  زاد*لكام 

 اجلهاز املس تخدم للقياس: الفوليمتري.              vوحدة القياس : الفولت           Vفرق اجلهد -

 انت يف الفتيل".القوة اليت تضاد رساين الالكرتو*املقاومة :    "

 اجلهاز املس تخدم للقياس: الاوميرت.          ᾨ وحدة القياس :الاوم         (R)املقاومة 
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 *قانون أ وم  :   "شدة التيار الكهريب يف دائرة تساوي خارج قسمة فرق اجلهد عيل املقاومة".

                 I       =       Vشدة التيار =  فرق اجلهد                        

 Rاملقاومة                                           

 

 V=I×Rاملقاومة                           ×فرق اجلهد = شدة التيار 

 R=      Vاملقاومة =  فرق اجلهد                                              

 I                               شدة التيار                           

 

 

 

 الوحدة الثانية

 درس)ادلوائر الكهربية(-الفصل الثاين

 التوصيل عيل التوازي التوصيل عيل التوايل

 

 

 لك جزء يف ادلائرة فرع منفصل توصل أ جزاء ادلائرة الكهربية الواحدة تلو الاخري



V 

R I 

شدة التيار المقاومة

فرق الجهد
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 لكهريب عدة مساراتيكون للتيار ا يكون للتيار الكهريب مسار واحد فقط 

 *ماذا حيدث يف احلاالت التالية:

 عند انطفاء مصباح يف دائرة التوصيل عيل التوايل.-1

 :الن للتيار الكهريب مسار واحد . السبب: انطفاء مجيع املصابيح ابدلائرة.                          احلدث

 عند اضافة مصابيح يف دائرة التوصيل عيل التوايل.-2

 : الن املقاومة زادت وقلت شدة التيار الكهريب.السببتقل وتضعف الاضاءة.                              : احلدث

 عند انطفاء مصباح يف دائرة التوصيل عيل التوازي.-3

 : الن للتيار الكهريب عدة مسارات.السبب .                    لن تتأ ثر اضاءة ابيق املصابيح   : احلدث

 مصابيح يف دائرة التوصيل عيل التوازي. عند اضافة-4

 الن املقاومة تقل وتزداد شدة التيار الكهريب. السبب:شدة الاضاءة أ و تظل كام يه.              : تزداد احلدث

 فولت220 فرق اجلهد يف ادلوائر املزنلية–.           التوازي*يف املنازل توصل ادلوائر الكهربية عيل 

 الوحدة الثانية

 درس)القدرة الكهربية(-لفصل الثاينا

 *القدرة الكهربية :    "املعدل اذلي ي س هتكل من الطاقة الكهربية".     أ و   "معدل امداد الاهجزة الكهربية اليت يس هتلكها اجلهاز".

          Iالتيار    ×              V=    فرق اجلهد        P_القدرة   

 

 الوات     أ و       جول/اثنية   *وحدة القياس القدرة :  

 E=      P   ×    tالزمن                           ×    الطاقة = القدرة   

 وحدة قياس الطاقة :    اجلول.-

 وتس تخدم كيلووات .ساعة تعترب وحدة صغرية يس تخدم بدال مهنا   وات /ساعة-



P 

V I 

شدة التيار فرق الجهد

القدرة
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 يف املنازل.

 ج(ملنع حدوث الصعقات الكهربية.             (ت رفق معظم الاهجزة بسكل أ ريض.1 *عليل:

 (وجود الطرف الثالث من املقبس الكهرابيئ.           ج(لترسيب الشحنات الكهربية الساكنة يف اجلهاز ايل الارض.2

 كن أ ن تسبب حريق.الهنا تكون دوائر صغرية ت زيد من شدة التيار املار ومي9(خطورة الاسالك املقطوعة واملاء يف ادلائرة.           ج3

 يزداد التيار املار ويصبح السكل محمل بشلك كبري. احلدث:ا ضافة هجاز كهرابيئ ايل دائرة .     -: *ماذا حيدث عند

 

 

 

 

 

 

الوحدة  الثالثة

 درس) املاء وخصائصه(-الفصل الاول

 السفر . –الس باحة  –ري النبااتت  –الغس يل  –: الرشب  *اس تخدامات املاء

 حمطات التحلية. –الاابر اجلوفية –البحريات  –الاهنار   اء العذب  :*مصادر امل

 %من سطح الارض.75*يغطي املاء 
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 خبار املاء(. –املاء( و)غازية   -الثلج( و)السائةل–يتواجد يف احلاالت الثالثة )صلبة -1*خصائص املاء:    

 من كثافة خبار املاء. أ كرب جمن كثافة الثلج و كثافة الثل أ كربكثافة املاء السائل -2

 (يطفو الثلج فوق سطح املاء .       ج(الن كثافة الثلج أ قل من كثافة املاء.1*عليل: 

 (يتواجد خبار املاء فوق سطح الثلج.         ج(الن كثافة خبار املاء أ قل من كثافة الثلج.2

 اته.(ميتكل املاء خواص كمييائية وطبيعية.        ج(نظرا لرتكيب جزيئ3

 ذرة هيدروجني وذرة واحدة أ كسجني.2يتكون جزئ املاء من -3

 املاء السائل دليه القدرة عيل اذابة العديد من املواد.-4

 جزيئات املاء تعترب ) جزيئات قطبية(.-5

 *اجلزئ القطيب  :  "اجلزئ اليت أ جزاؤه لها حشنة كهربية ضئيةل".

 : حشنة سالبة صغرية. ذرة الاكسجني           : هل حشنة موجبة صغرية.      ذرة الهيدروجني

 تصطف جزيئات املاء مع بعضها البعض.           ج(لوجود الشحنات اخملتلفة اليت جتعلها تتجاذب وتلتصق ببعضها. -*عليل:

 يكتسب املاء ويفقد الطاقة احلرارية ببطء.-6

 ية.*تلزم طاقة كبرية من الطاقة احلرارية لفصل جزيئات املاء القطب 

 ي كون املاء طبقة رقيقة عيل سطحه.         ج(بسبب ظاهرة التوتر السطحي.-(1: *عليل

 متتلط قطرات املاء الشلك ادلائري.                  ج(بسبب ظاهرة التوتر السطحي.-(2

 (حدوث ظاهرة التوتر السطحي للامء.                  ج(الن جزيئات املاء تتجاذب مع بعضها البعض.3

 .م4ͦكثافة املاء تكون أ كرب ما ميكن عند درجة حرارة -7

 *جزيئات املاء تكون أ كرث تقاراب يف احلاةل الصلبة من احلاةل السائةل.



دليل الطالب للصف الثامن)الفصل الدراسي الثاني(االستاذة/مروة أحمد


 32الصفحة  مع أطيب االمنيات بالنجاح      االستاذة /مروة أحمد                     ملحوظة : الرجاء مراجعة الرسومات من الكتاب المدرسي 



 .)البللورات(*جزيئات املاء تصنع تراكيب مفتوحة تسمي 

 املامتثةل.ال تس تطيع جزيئات املاء التقارب الشديد يف الثلج.        ج(بسبب تنافر الشحنات -(1*عليل:

 عند دفع جسم يف املاء يندفع العيل.                               ج(الن فوة دفع املاء العيل جتعهل يطفو.-(2

 *اخلواص الكمييائية للامء  :  

 ية.ي سمي املاء ابملذيب الشامل.          ج(الن دليه القدرة عيل اذابة العديد من املواد بسبب خاصيته القطب -(1*عليل :

 (ال يذوب الزيت يف املاء .                      ج(النه يتكون من جزيئات غري قطبية.2

 عند اذابة ملح الطعام)لكوريد الصوديوم(يف املاء.-:  *ماذا حيدث يف احلاالت التالية

 جتذب جزيئات املاء ايوانت اللكور السالبة والصوديوم املوجبة وحتتفظ هبا يف صورة ذائبة. احلدث:

 

 

 

 

 الوحدة الثالثة 

 درس )املاء السطحي(–الفصل الاول 

 ختتلف التضاريس الارضية من ماكن الخر.            ج(بسبب املاء العذب غري موزع ابلتساوي عيل سطح الارض.-*عليل:

 )الثلوج(.(ماء متجمد 3الربك(        -(ماء ساكن )البحريات2(ماء جاري )الاهنار(        1 *أ شاكل املاء العذب :

 مكية الرتسب املايئ. -: املاء السطحي*العوامل اليت تعمتد علهيا مكية 

 أ وال :املاء اجلاري:    "ماء الاهنار واجلداول اذلي ينساب أ سفل املنحدرات تبعا للجاذبية الارضية".

 *يتسبب املاء اجلاري يف تكوين الاغادير والاخوار.

 : ينحت التضاريس مكوان جداول وأ ودية الاهنار العميقة.احلدثري.          انس ياب املاء اجلا -: *ماذا حيدث عند

 املاء للمحيطات أ و تتبخر املياه مكونة السحب.املاء اجلاري هل دور يف دورة املاء يف الطبيعة.       ج(ل نه ي رجع - *عليل:
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 .مكية الامطار املتساقطة أ و اجلليد املنصهر*تعمتد فرتة جراين الهنر عيل 

 *نظام الرصف الهنري :  "اجلداول والاهنار".

 تعريشة. –أ سالك جعةل  –منط من املس تطيالت  –:  منط جشريي  *أ شاكل نظام الرصف الهنري

 نوع التضاريس والصخور.*يعمتد شلك نظام الرصف الهنري  عيل 

 *الرافد  :  "اجلدول الصغري اذلي يصب يف جدول أ كرب".

 وي العديد من الروافد .*حينوي الرصف الهنري حيت

* 

 

 

 

 الارض عيل ضفاف الاهنار هممة يف الزراعة.       ج(الهنا غنية ابملعادن اليت حيتاهجا النبات.- *عليل:

 *مس تجمع الامطار  :  "مساحة الارض احمليطة اليت تزود اجلداول ابملاء اجلاري يف نظام الرصف الهنري".

 كبري )أ الف الكيلومرتات(.*ترتاوح أ جحاهما من الصغري ايل ال 

 *املقسم  :    "حيد أ ريض مرتفع يفصل نظم الرصف الهنري عن بعضها".

 ال تنتقل املياه بني نظم الرصف الهنري.      ج(لوجود احليد الاريض )املقسم(.-:*عليل

 اثنيا :املاء الساكن   :  "يتكون عندما يصل املاء اجلاري ملنطقة منخفضة".

 ساكن:*أ شاكل املاء ال 

 الربك البحريات

 تتكون يف املنخفضات الصغرية.-1 تتكون يف املنخفضات الكبرية العمالقة.-1
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 معيقة.-2

 ال يس تطيع ضوء الشمس الوصول للقاع.-3

 موجودة طوال العام-4

 حضةل.-2

 يصل ضوء الشمس للقاع.-3

 موُسية التكوين-4

 حليوانية.     ج( لوصول أ شعة الشمس لقاع الربك.احلياة اتناسب الربك منو النبااتت وازدهار   -*عليل:

 تتكون حقول ثلجية دامئة.           ج(الن الثلج ال يذوب لكه لك صيف. - عليل:*املاء املتجمد   :    

 : يتحول احلقل الثلجي ايل جليدية.احلدثعندما ينضغط الثلج اجلديد عيل القدمي.        - *ماذا حيدث يف احلاالت التالية:

 

 

 

 قطع كبرية تنجرف".*جبال اجلليد العامئة    :"تتكون عندما تصل اجلليدايت القارية للمحيط مث تنفصل 

 ت مثل جبال اجلليد العامئة خطورة شديدة.             ج( الن أ جزاء صغرية فقط يه اليت تظهر فوق املاء. -1  *عليل:

 رة املاء.       ج(عن طريق ذوابن الثلج اذلي ميد املناطق ابملاء العذب.اجلليدايت وحقول الثلج لها دور يف دو  -2          
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 الوحدة الثالثة

 درس)املياه حتت السطح(-الفصل الاول

 من مجموع املاء السطحي. أ كرث *مكية املاء  داخل الارض

 *املاء اجلويف  :   "املاء اذلي يترسب ايل داخل لج املنصهر".الارض من املطر أ و الث

*مكية املاء اجلويف تتوقف عيل مكية الفراغات  املوجودة بني حبيبات الصخور".

*املسامية   :   "النس بة املئوية للفراغات البينية  ابلنس بة ايل احلجم اللكي للامدة".
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 *النفاذية  :  " عندما تتصل الفراغات البينية وجيري املاء بسهوةل خالل الصخر".

 

 

 

 

 

( وصول املاء ايل 1:  *ماذا حيدث

منفذة )الطفل( داخل  طبقة غري 

 الارض.

ينترش ويتوزع ويرتفع ل عيل احلدث: -    مكوان املاء اجلويف.
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 *منسوب املاء اجلويف :  " احلد الفاصل بني نطاق الهتوية ونطاق التش بع".

 ج(النه يعمتد عيل مكية سقوط الامطار.        ال يس تقر منسوب املاء اجلويف عند نفس العمق.  - *عليل:

 *العوامل اليت يتوقف علهيا منسوب املاء اجلويف:

 كبرية فيكون منسوب املاء اجلويف مرتفع      أ و      قليةل فيكون مس توي املاء اجلويف منخفض. ( مكية الامطار :1

 (نوع الصخور أ و الرتبة حتت السطح.2

 الية:*ماذا حيدث يف احلاالت الت

 :الصحراء. منسوب املاء اجلويف مرتفع         مثل احلدث:( عندما تكون الطبقات غري املنفذة قريبة من السطح .        1 

 مثل :الرتبة الطينية.    منسوب املاء اجلويف منخفضاحلدث: (عندما تكون الطبقات غري املنفذة بعيدة ومعيقة عن السطح.     2

 :  "تتكون عندما يقابل مس توي املاء اجلويف سطح الارض". *الينابيع الطبيعية  

 عندما ينساب املاء اجلويف خالل الصخور. - *ماذا حيدث عندما:

 : ذوابن الصخور.السبب : تتكون الكهوف حتت الارضية.                احلدث

 جلويف".*خزان املاء اجلويف    :  "طبقة الصخر أ و الرواسب املنفذة اليت حتوي املاء ا

 الزلط وأ عيل طبقات الصخور غري املنفذة. –الرمال  –تتكون خزاانت املاء اجلويف يف : احلجر الرميل -

 خزاانت املاء مصدر هام للامء العذب.-

 * الينابيع احلارة   "مكية من املاء لها درجة حرارة أ عيل من درجة حرارة جسم الانسان".

 مرت".60ايل30اء احلار تندفع من الارض ويصل ارتفاعها من *امحلم الفوارة   :  "نوافري من امل

 انطالق امحلم الفوارة.                         ج(بسبب الانطالق ادلوري للبخار يف احلجرة حتت الارضية. - *عليل:

 يف الارض.  (مالمسة خصر دائف معيق2(مالمسة خصر انري من من نشاط براكين .       1*طرق تسخني املاء اجلويف:   

 *الكهوف واحلفر البالوعية: 
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 .يف ماء املطر مكوان محض الكربونيك يف صورة مطر محيض  2COيذوب -

 .)كهوف(يتفاعل املطر امحليض مع احلجر اجلريي اذلي يذوب مكوان -

الاكلس يوم اليت تكون  وترس بات من كربوانت O2Hو 2COيتساقط املاء من سقف الكهف وعندما يقابل الهواء حيدث تفاعل ينتج عنه -

 .)الصواعد(( ومع تكرار العملية تتكون )الهوابط

 : تهنار مكونة احلفر البالوعيةاحلدثتضعف احلجر اجلريي مع معلية الاذابة.            -*ماذا حيدث عندما:  

 

 

 مع أ طيب الامنيات ابلنجاح 
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