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 19 - 15ص  اإلنسان  يف التكاثر أجهزة
 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:السؤال األول  

 ............(......)........                         الغدد الجنسية للذكر.                                                         -1

 ............(......)........                    كيس يحمي الخصيتين.                                                               -2

 ............(......)........                     خليط الخاليا المنوية والسوائل.                                                      -3

 ............(......)........       العضو الذكري الخارجي الذي ينتقل من خالله المني والبول إلى خارج الجسم.       -4

 ............(......)........                  الغدد الجنسية لألنثى.                                                                  -5

 ............(......)......... عملية تتحد فيها خلية البيضة وخلية الحيوان المنوي لتكوين خلية واحدة تسمى الزيجوت -6

 ............(......)........                    عضو مجوف ذي جدر عضلية.                                                   -7

 ............(......)........                  ممر يؤدي إلى خارج جسم األنثى.                                                  -8

  -اكتب كلمة )صحيحة( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة: -السؤال الثاني:
 )..............(                                     الوقت. نفس في البولية القناة من والبول المني يخرج أن مكني -1

 )..............(                                                                 الرحم. في األنثى عند اإلخصاب يحدث -2

 )..............(                          شكل جنينًا مضغة.               وزية لكي يتيقوم الزيجوت بانقسامات مي -3

 )..............(                                              الرحم. عنق هي للرحم السفلى بالنهاية تتصل التي القناة -4

 )..............( فقط. األستروجين هرمون إنتاج معدل تغيرات بسبب لألنثى الشهرية التكاثرية الدورة تحدث -5

 -:علمياا  يناسبها مبا التالية العبارات من كلا  أكمل -:السؤال الثالث
 ................... تسمى سّن التكاثر على القدرة ولديه جنسيًا ناضجًا اإلنسان فيها يصبح التي السّن -1

 ................... خلية هي اإلنسان جسم في خلية أكبر -2

 ينجرف الجنين المضغة في قناة البيض إلى الرحم بواسطة ................... -3

 -:صحيحاا  علمياا  تعليلا  يأتي ملا علل -:السؤال الرابع
 تحدث تغيرات  جسمية عند اإلناث والذكور في سن البلوغ . -1

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

 يوجد كيس الصفن الذي يحوي الخصيتين خارج جسم الذكر. -2

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

 حيدث يف كل من احلاالت التالية : تتوقع أن :ماذا اخلامسالسؤال 
 عندما تتحرك الحيوانات المنوية من القناتان المنويتان إلى مجرى البول؟ -1

 ...................الحدث :..........................................................................

 ...................................................................................السبب :..........

 عندما تحدث عملية اإلخصاب وينتج الزيجوت؟ -2

 ...................الحدث :..........................................................................

 ........................................................................السبب :.....................

 -:ادرس الشكلني املقابلني ثم أكمل الناقص من البيانات -:السؤال السادس

 
 

الجهاز التناسلي 

 المؤنث

الجهاز التناسلي 

 المذّكر
................. 

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

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

................. 
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 -:ادرس الشكل املقابل جيداا ثم أجب عن املطلوب -:السابعالسؤال             
 

 

 

 

 

 التغيرات التي تحصل في أعضاء الجهاز التناسلي لألنثى تسمى ..................... -1

 ودورة الحيض معًا حوالي .............. يوم.تستغرق دورة التبويض  -2

 تتحطم بطانة الرحم خالل األيام ........... األولى من دورة الحيض. -3

 ( يوم األولى من الدورة الشهرية في جسم األنثى؟  13ماذا يحدث عندما يرتفع هرمون اإلستروجين خالل الـ )    -4

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

 -أخرت العبارة املناسبة من اجملموعة)ب(و ضع رقمها أمام العبارة املناسبة هلا من اجملموعة)أ(: -:السؤال الثامن
 

 المجموعة ) ب (   المجموعة ) أ (                           الرقم

).....( 

 

).....( 

  بويضة في المبيض وتخرج إلى قناة البيض.تنضج فيها دورة  -

 

 .دورة يتم فيها تجهيز الرحم الستقبال البويضة المخصبة -

 دورة الحيض -1

 دورة التكاثر -2

 دورة التبويض -3

 -:( يف املربع املقابل هلا √اخرت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية بوضع علمة )  -:السؤال التاسع
 الصفات التالية ليست من مظاهر البلوغ عند األنثى:إحدى  -1

 تزداد األرداف اتساعا           يصبح الصوت ناعم            نمو عضالت الذراعين          نمو الغدد الثديية في الصدر       

 إحدى الصفات التالية ليست من مظاهر البلوغ عند الذكر: -2

 اتساع منطقة الحوض         تصبح االكتاف عريضة        نمو عضالت الذراعين                  ظهور شعر الوجه           

 جميع العوارض التالية تحدث لألنثى قبل الحيض ما عدا: -3

 ارتشاح األنف              زيادة الوزن                                      االكتئاب           وجع الرأس                       

 -:قارن بني كل مما يلي حسب ما هو موضح يف اجلدول -:السؤال العاشر
 

 الذكور                  اإلناث                   وجه المقارنة           

 .................................    .................................    سن البلوغ          
 

 الجهاز التناسلي المؤنث       الجهاز التناسلي المذكر        وجه المقارنة           

 .................................    .................................    الغدد الجنسية             

 .................................    .................................    الهرمون المؤثر في تغير الجسم

 .................................    .................................    الخلية الجنسية           

 .................................    .................................    عدد الخاليا الجنسية التي تنتج 

 

 الدورة التكاثرية )الشهرية(    التغيرات في جسم األنثى     وجه المقارنة            

 .................................    .................................    الهرمون المؤثر         

 

2 



 نضوج البويضات خالل دورة التبويض    نمو بطانة جديدة للرحم خالل دورة الحيض وجه المقارنة  

 .................................          .................................          الهرمون المؤثر

 

 ازدياد انتاج هرموني األستروجين      وجه المقارنة  

 والبروجسترون               

 هبوط انتاج هرموني األستروجين      

 والبروجسترون                 

 .................................          .................................          بطانة الرحم 

 

 إذا لم تخصب البويضة ولم يحدث حمل   إذا خصبت البويضة وحدث حمل       وجه المقارنة 

 .................................          .................................          بطانة الرحم

 

 إذا لم تخصب في قناة البيض    إذا خصبت في قناة البيض      وجه المقارنة 

 .................................     .................................      البويضة   

 24 – 21والوالدة  ص  واحلمل اإلخصاب
 

: يناسبها مبا التالية العبارات من كل أكمل -:السؤال األول  -علمياا
 ....................تسمى اإلنسان في أشهر تسعة حوالي والوالدة،تستغرق اإلخصاب بين زمنية فترة -1

 ...............بـ الحمل من عشر الثاني األسبوع وحتى البيضة إخصاب بعد ينتج الذي الجنين يسمى -2

 .أسبوع............  حوالي ويتطور ينمو حتى الجنين يحتاج -3

 ..................بـ النامي والجنين األم بين يربط الذي الغشاء يسمى -4

 ...............تدفع المولود المرتبط باألم بواسطة الحبل السري إلى خارج الرحم بـ التي العضلية االنقباضات تسمى -5

 ............................. تسمى واحدة حمل حالة في طفل من أكثر والدة -6

  -اكتب كلمة )صحيحة( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة: -السؤال الثاني:
 (..............)لوب ليصل إلى الرحم. يبدأ الزيجوت باالنقسام الميتوزي في الوقت نفسه الذي يجتاز فيه قناة فا -1

 (..............)        بمجرد أن يتثبت الجنين بالرحم ينتج أغشية هي الكيس األمنيوني والمشيمة.                 -2

 (..............)           الحمل.                                   فترة خالل والجنين لألم الدوريين الجهازين يختلط -3

 (..............)  يستقبل الجنين المغذيات واألكسجين من األم ويطلق ثاني أكسيد الكربون وفضالت أخرى.     -4

 -:( يف املربع املقابل هلا √اخرت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية بوضع علمة )  -:السؤال الثالث
 ( :الزيجوت)الجنينية الخلية تنقسم الميتوزي االنقسام مرحلة في -1

 مرات 9                        مرات 8                      مرات 7                        مرات 6      
  

يات ادرس الشكل التايل جيداا ثم اكمل  -:السؤال الرابع
ّ
 -على الرسم:الناقص من املسم

 

 

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

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

................. 
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 -احلاالت التالية: كل من ماذا تتوقع أن حيدث يف -:اخلامسالسؤال              
 ؟بجدار الرحم الجنينت ثّبتعندما ي -1

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

 ؟عندما تبدأ عضالت الرحم باالنقباض واالنبساط في نوبات منتظمة -2

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

 ؟ين متماثلينئجز إلى )الزيجوت(تنقسم الخلية الجنينية واحد ،ثم  تخصب بويضة واحدة بحيوان منوي عندما -3

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

 عندما تنطلق بويضتان من المبيض ، وتخصب كل منهما بحيوان منوي مختلف؟ -4

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

 ؟وتخصب بحيوانات منوية مختلفة عندما تنطلق ثالث بويضات -5

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

 -أخرت العبارة املناسبة من اجملموعة)ب(و ضع رقمها أمام العبارة املناسبة هلا من اجملموعة)أ(: -:السادسالسؤال 
 

 المجموعة ) ب (  المجموعة ) أ (                                  الرقم

..().. 

 

..().. 

 تتطور من بويضتان تخصب كل منهما بحيوان منوي مختلف.توائم  -

 

 .بويضة واحدة مخصبة بحيوان منوي واحدتتطور من توائم  -

 توائم متماثلة -1

 توائم مختلطة -2

 توائم غير متماثلة-3

.()... 

.()... 

...(). 

 غشاء مملوء بسائل يحيط بالجنين يعمل كوسادة ووسيلة لحماية الجنين النامي. -

 تتشابك األوعية الدموية لألم والجنين. غشاء يربط األم بالجنين النامي،وفيه -

 تركيب يربط بين الجنين والمشيمة،ويحتوي أوعية دموية تربط األم بالجنين. -

 الكيس األمنيوني -4

 الحبل السري -5

 المشيمة -6

...(). 

..().. 

.()... 

..().. 

 براعم في موقع اليدين والرجلين. سم، القلب ينبض،وله1أسبوع يصبح فيه طول الجنين  -

 جم،ويظهر شعر ناعم يغطي الجسم.600سم ووزنه 35أسبوع يصل فيه طول الجنين لـ -

 سم،وتبدأ األعضاء التناسلية بالتكون.5أسبوع يأخذ فيه الجنين شكل إنسان،ويصل طوله لـ -

 .جم150سم،ووزنه11أسبوع يبدأ فيه الجنين بالتحرك داخل الرحم،يبلغ طوله  -

 الثاني والعشرين -7

 الخامس -8

 العاشر -9

 السادس عشر -10
 

 

 -:كمل خريطة املفاهيم التاليةا -:السابعالسؤال 
 
 
 
 
 
 
 

 -:صحيحاا  علمياا  تعليلا  يأتي ملا علل -:الثامنالسؤال 
 .حال وجودها في قناة البيض مواد كيميائيةفي تفرز البيضة  -1

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

 .تفرز البيضة المخصبة مواد كيميائية تحيط بهابعد حدوث اإلخصاب ،  -2

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

 كروموسوم. 46ي البيضة المخصبة أو الزيجوت على تحتو -3

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

 يحتوي التوأم المتماثل على الصفات الوراثية نفسها ويكون من نفس الجنس. -4

  ..................................................................................................... 
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29 - 26 ص  اإلنسان حياة مراحل
: -السؤال األول:      -رتب مراحل حياة اإلنسان حسب الرتتيب الصحيح علمياا

 

 المرحلة الرقم

 لطفولة المتأخرة (االصبا)  ..............

 المراهقة ..............

 المبكرة  الطفولة ..............

 الشيخوخة ..............

 ( مرحلة النضج ) الشباب ..............
 

: -السؤال الثاني:  -اكتب االسم أمام كل مرحلة حسب ما هو مناسب علمياا

 
 
 
 
 
 
 

 -أخرت العبارة املناسبة من اجملموعة)ب(و ضع رقمها أمام العبارة املناسبة هلا من اجملموعة)أ(: -:السؤال الثالث

 المجموعة ) ب ( المجموعة ) أ ( الرقم

.(..). 

.(...) 

(...). 

.(..). 

.(..). 

 الحياة،وتسمى بزمن النمو السريع.مرحلة االثني عشر شهرًا األولى من -

 سنة. 11مرحلة تنضج خاللها أغلب أجهزة الجسم،ويبلغ المخ حجمه الكامل،من الطفولة إلى -

 سنة 20و11مرحلة االنتقال من الطفولة إلى الشباب،وينمو الجسم إلى أكبر ارتفاع له،بين عمر-

 كبيرة وقوية،التناسق متكامل. مرحلة تكون فيها أجهزة الجسم كاملة النضج،العظام والعضالت-

 مرحلة يصعب فيها مقاومة األمراض والشفاء من الجروح،وفيها مشاكل في البصر والسمع.-

 مرحلة الصبا -1

 مرحلة المراهقة -2

 مرحلة الطفولة -3

 الشيخوخة -4
 النضج)شبابمرحلة -5

 

 -:( يف املربع املقابل هلا √اخرت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية بوضع علمة )  -:السؤال الرابع
 :يتعلم الطفل الكالم في جمل كاملة عادة في عمر -1

 سنوات 5                    سنوات    3                  سنة                 شهور                 6       

: يناسبها مبا التالية العبارات من كل أكمل -:اخلامسالسؤال   -علمياا

 الوقت الذي يصبح فيه الشخص قادرا على التكاثر تسمى مرحلة ................... -1

 ................... سّن البيض يسمى إطالق عن المرأة عند المبيضان فيه يتوقف الذي الوقت -2
 

  -اكتب كلمة )صحيحة( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة: -السؤال السادس:
 )..............(    يبدأ األطفال بإحداث ردود فعل على المؤثرات مثل الضوء والضوضاء بعد أسابيع قليلة من الوالدة. -1

 مو العقلي والحركي.                                          )..............(في مرحلة الصبا يتباطأ النمو الجسدي ويتقدم الن -2

 في عمر السنة يكون لدى الطفل مفردات من عدة مئات من الكلمات،ويمكنه أن يكون جملة من كلمتين. )..............( -3

 ي المزاج.                          )..............(تؤثر الهرمونات التي تحفز البلوغ في العاطفة،وقد تسبب تغيرا فجائيًا ف -4

 ..(يحدث البلوغ في السن نفسها لكل إنسان.                                                                            )............ -5

 )..............(                    دال للخاليا التالفة.           في مرحلة النضج) الشباب ( ال يحدث نمو إضافي بل استب -6 

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

. 

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

. 

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

. 

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

. 

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

. 
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  -صنف كل مرحلة من مراحل الطفولة املبكرة حسب اخلصائص املميزة هلا: -السؤال السابع:         
 سنة إلى ثالثة سنوات من -الشهر الثاني عشر -سن الثمانية أشهر -خالل الشهرين السابع والثامن -أشهربعد الثالثة أو األربعة  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 يبدأ األطفال بنطق   

 كلمات بسيطة    

 يفهم الطفل بعض    

 الطلبات الخاصة،ويبدأ

 خطواته األولى    

 يبدأ األطفال برفع   

 رؤوسهم      

 يتعلم األطفال الزحف ثم 

 النهوض وااللتفاف،  

 وتنمو أسنانهم      

 بدء مرحلة المشي،   

 ،االستطالعحب و  

 ،إنهلمس األشياءو  

 وقت الحيوية والنشاط
 

 -:قارن بني كل مما يلي حسب ما هو موضح باجلدول -:السؤال الثامن
 

 إنتاج البيض عند المرأة            إنتاج الحيوانات المنوية عند الرجل    وجه المقارنة   

 .................................          .................................          50-45بعد سن 
 

 -اذكر اثنتني من املهارات التي يتعلمها اإلنسان خلل مرحلة الطفولة املتأخرة)الصبا(: -السؤال التاسع:
1- .............................................................. 

2- .............................................................. 
 

 -سنة: 30اذكر طريقتني يتم فيها اإلبطاء من التدهور التدرجيي للجسم بعد عمر  -:السؤال العاشر
1- .............................................................. 

2- .............................................................. 
 

 -أي مما يلي ال ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب: -السؤال احلادي عشر:
 النمو السريع  منو اجلسم ألكرب ارتفاع القدرة على التكاثر   تطور األعضاء التناسلية

 ............................................................................................السبب: 
 

 -:صحيحاا  علمياا  تعليلا  يأتي ملا علل -:السؤال الثاني عشر

 تسمى مرحلة الطفولة المبكرة بزمن النمو السريع. -1

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

 سنة ، أما اليوم فيعيش اإلنسان طوياًل. 40في الماضي كان متوسط العمر حوالي  -2

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

 

 67 – 36ص   املعدي  املرض
 -:قارن بني كل مما يلي حسب ما هو موضح  يف اجلدول -:السؤال األول

 

 المرض غير المعدي)اضطراب الجسم( المرض المعدي                 وجه المقارنة           

 .................................         .................................         االنتقال من إنسان إلى آخر
 

 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:السؤال الثاني

 .............(.....)...........            الضارة. الكائنات طريق عن الناس من الكثير بين ينتقل الذي مرضال -1

 .............(.....)...........                                                              العدوى. تسبب الكائنات التي -2

 .............(.....)........... مجموعة من الخاليا واألنسجة التي تعمل كوسائل دفاعية طبيعية ضد المرض. -3
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: -:الثالثالسؤال                   -ادرس خريطة املفاهيم التالية ثم أكملها مبا هو مناسب علمياا

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

: يناسبها مبا التالية العبارات من كل أكمل -:السؤال الرابع  -علمياا

 الجسم أو يتوقف عن أداء العمل المنوط به يسمى المرض .................مرض ينتج عند حصول خطأ في أداء  -1

 أمراض معدية تنتشر نتيجة العالقات الجنسية تسمى .................. -2

 تضر البكتريا الممرضة خاليا الجسم بطريقتين:إما بإفراز ................،أو بمهاجمة الخاليا مباشرة أو منعها من النمو -3

 عن طريق سوائل الجسم مثل الدم والسائل المنوي والسائل المهبلي و .............. HIVينتقل فيروس  -4

 ينتقل فيروس اإليدز بأربعة طرق هي: االتصال الجنسي والحقن الوريدي بالمخدر و .............. و .......... -5

 ببه ................مرض الزحار األميبي الذي يؤدي لنوع خطير من اإلسهال يس -6

  -اكتب كلمة )صحيحة( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة: -:اخلامسالسؤال 
 توجد البكتريا في الهواء،وعلى الجلد،وفي الطعام، وجميع البكتريا ضارة.                                )..............( -1

 )..............(                .المرض عن طريق إصابة الجسم وإنتاج إنزيمات تهضم خاليا الجسمتسبب الفطريات  -2

 يمكن أن ينتقل الكائن الممرض عن طريق المخاط أو اللعاب اللذان ينتقالن بالتالمس)المصافحة أو القبلة(، -3

 لهواء قبل أن يتنفسها اآلخرون. )..............(أو العطاس والسعال اللذان ينشران قطيرات من اللعاب الملوث في ا    

 .                    )..............(HIVاألشخاص الذين يموتون بسبب مرض اإليدز يكون ذلك عادة بسبب فيروس  -4

 ..(يمكن أن ينتقل مرض اإليدز عن طريق المصافحة أ ومالمسة مقعد الحمام أو العطاس أو السعال.   )............ -5

 -:صحيحاا  علمياا  تعليلا  يأتي ملا علل -:السادسالسؤال 

 يختلف اضطراب الجسم عن المرض المعدي. -1

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

 تضر الفيروسات الجسم. -2

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

 يجب غسل البيض جيدًا قبل استخدامه. -3

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

 -التالية: احلالةماذا تتوقع أن حيدث يف  -:السابعالسؤال 

 ؟( الجهاز المناعي لجسم اإلنسانHIVعندما يهاجم فيروس ) -1

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

 

 ...............مرض 

 نوعان

 

 أسبابه

 

 مثل

 

 األمراض

 البكتريا -1
 الفيروسات -2
 الفطريات -3

 األوليات الحيوانية -4
5- ....................... 

 

 الوراثة -1

 التقدم في العمر -2

3- ....................... 

 

 الكائنات الممرضة

 ...............مرض 

 أو اضطراب الجسم

 أسبابه

 

 مثل

 

 عدة عوامل
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 -اجملموعة)ب(و ضع رقمها أمام العبارة املناسبة هلا من اجملموعة)أ(:أخرت العبارة املناسبة من  -:الثامنالسؤال         

 

 المجموعة ) ب (  المجموعة ) أ (                                        الرقم

.()... 
 

().... 

 

(..).. 

.()... 

البرد)األنفلونزا(والجدري وااللتهاب الكبدي والهربس واإليدز وانفلونزا  -

 ( وشلل األطفال، جميعها أمراض تسببها.H1N1الخنازير)

جميعها  السلمونيلال والتسمم الغذائي )تسببه السموم(،الزهري والتهاب الحلق والسل و -

 أمراض تسببها.

 القوباء الحلقية وقدم الرياضي مرضين تسببهما. -

 كائن يعيش في خاليا الكبد والدم للشخص المصاب ويسبب مرض المالريا. -

 أوليحيوان  -1

 فيروسات -2

 الفطريات -3

 البكتريا -4

..().. 

.()... 

().... 

 ديدان تعيش في الجهاز الهضمي وتحرم المصاب بها من الغذاء. -

 ديدان تعيش في الكبد. -

 ديدان تعيش في العضالت الهيكلية والمعوية. -

 الشريطية -5

 االسكارس -6

 المفلطحة -7

..().. 

.()... 

().... 

(..).. 

.()... 

().... 

 العالقات الجنسية تؤدي النتشار أمراض. -

 .قشر البيض الطازج غير المكسور المحتوي على بعض أنواع البكتريا يؤدي لنشر مرض -

 البعوض الذي يحمل حيوان أولي يسبب نشر مرض. -

 يسبب القراد نشر مرض. -

 تسبب عضات بعض الحيوانات الثديية إلى نشر مرض -

 مكن أن تؤدي لنقل أمراض.أدوات الحقن ي -

 السعار)داء الكلب-8

الهربس الزهري،-9

 والسيالن واإليدز.

 السلمونييال. -11

 المالريا -12

 داء اليم -13

االلتهاب الكبدي -14

 واإليدز.

 

 27 – 70ص  للجسم   الدفاعية الطبيعية الوسائل

:ادرس  -السؤال األول:  -خريطة املفاهيم التالية ثم أكملها مبا هو مناسب علمياا

 

 

 

 

 

 

 

 -:صحيحاا  علمياا  تعليلا  يأتي ملا علل -:السؤال الثاني

 جلدك ليس حاجز جسدي فحسب بل هو أيضًا حاجز كيميائي. -1

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

 درجة حرارة المنطقة المصابة.يرفع االلتهاب  -2

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

 عند حدوث االلتهاب يحدث انسياب إضافي للدم لمنطقة الجرح. -3

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

 تفرز الغدد التي فيه

 

الذي يحتوي على 

إنزيمات تقتل 

 البكتريا

 

 الوسائل الطبيعية الدفاعية للجسم

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

 تتكون من

 إفرازات الجسم الجلد

يفرزه الفم يحتوي 

على إنزيمات 

 تقتل البكتريا

 

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

تفرزها المعدة،  تتكون من

وتقتل العديد من 

 العوامل الممرضة

 

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

يفرزه األنسجة المبطنة  تتكون من

لألنف والحلق والقصبة 

الهوائية،ويقتنص العديد 

 من العوامل الممرضة

 

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

تفرزها  تتكون من

العينيان،تحتوي 

 إنزيمات تدمر البكتريا.

 

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

 تتكون من
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: يناسبها مبا التالية العبارات من كلا  أكمل -:الثالثالسؤال                -علمياا

 الحاجز الذي يفصل بين الجسم و البيئة ، ويمنع دخول العوامل الممرضة يسمى ............... -1

 أكثر فاعلية ضد االلتهاب باإلضافة إلى تبريد الجسم تسمى ............... مادة يفرزها الجلد تجعل الجسم -2

 الشهيق تسمى ............... هواء مع اآلتية المرض مسببات من العديد القتناص تكفي لدرجة لزجة مادة -3

 ........... تقتل العديد من األحماض التي تقوم بعملية الهضم العديد من العوامل الممرضة التي تصل إلى -4

 يطرد المخاط من الرئتين والقصبة الهوائية إلى األعلى باتجاه الفم بواسطة ............... -5

 الجرح يسمى ................ عند الجسم يصيب واالحمرار الذي التورم -6

 الجرح تسمى ........... منطقة إلى الدم انسياب من وتزيد الدموية األوعية المصابة،توسع الجرح خاليا تنتجها مادة -7

 اإللتهاب هو استجابة لمحاربة أي نوع من ............. -8

 الفيروس تسمى ................. يسببه الذي االلتهاب مقاومة على لتساعدها الخاليا تفرزها مادة -9

 -املربع املقابل هلا:( يف  √اخرت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية بوضع علمة )  -:الرابعالسؤال 

 :تحتوي جميع وسائل الدفاع الطبيعية التالية في الجسم على إنزيمات تدمر بعض أنواع البكتريا ما عدا -1

 الدموع                        المخاط                          اللعاب                       العرق           
 

 -التالية:احلالة ماذا تتوقع أن حيدث يف  -:السؤال اخلامس

 ؟عندما تتعرض طبقة جلدك الخارجية لالحتكاك والخدش -1

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

 

 78 - 47اجلسم    ص  اضطرابات
: -األول: السؤال  -ادرس خرائط املفاهيم التالية ثم أكملها مبا هو مناسب علمياا

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مسببات اضطراب اجلسم

 سوء التغذية

 

 الوراثة

 

 التقدم في العمر

 

طريقة العيش في 

 المجتمعات الصناعية

 مثل مرض 
.................. 

 

 مثل مرض
.................. 

 

 مثل مرض
.................. 

 

 مثل مرض
 السرطان و

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

 مثل مرض
 األنيميا المنجلية و
.................... 

انقالب الجهاز 

 المناعي ضد الجسم

 

 عوامل من خارج الجسم

 أسباب األمراض السرطانيةمن 

مثل سرطان 

الثدي والقولون 

 و ...............

 

 عوامل وراثية

 سرطان ............ 

 سببه

التعرض 

لألشعة فوق 

 البنفسجية

سرطان الخاليا 

 الدموية البيضاء

 )اللوكيميا( سببه

 التعرض الزائد

 للـ ............

سرطان الرئة 

 والحلق سببه

 

.................. 
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 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:السؤال الثاني            
 ...............(......)......... بالسرطان. اإلصابة تسبب التي موادال -1

 )................(كبيرة،يجعل الشخص يتنفس بصعوبة،مع حدوث صفير.  بصورة التنفسية الممرات فيه تضيق اختالل -2

 -التالية:كل من احلاالت  تتوقع أن حيدث يفماذا  -:السؤال الثالث
 ؟عندما يعاني األطفال من األمراض الغذائية لمدة طويلة -1

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

 ؟رة)ال بكتيرية وال فيروسية( وكأنها مواد ضارةلجهاز المناعي يجعله يواجه مواد غير ضالعندما يحدث خلل  -2

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

 ؟عندما تصادف الخاليا اللمفاوية إحدى المواد المسببة للحساسية -3

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

 -( يف املربع املقابل هلا: √اخرت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية بوضع علمة )  -:السؤال الرابع
 :فيتامين نقص بسبب اإلسقربوط مرض يحدث -1

     A                                 B                              C                               D 
 

: يناسبها مبا التالية العبارات من كلا  أكمل -:السؤال اخلامس  -علمياا
 أمراض ال تسببها الكائنات الممرضة،وتحدث بسبب خلل في بعض أجزاء الجسم  تسمى ............... -1

 الجهاز المناعي خاليا الجسم نفسه بأمراض .................. تسمى األمراض التي يهاجم فيها -2

 في مرض األنيميا المنجلية ال يستطيع الجسم إنتاج الهيموجلوبين الطبيعي ألن هناك خطأ في تركيبة الـ ............ -3

 ...........تسمى هذه الكتلة ...يسبب السرطان تكون كتلة من الخاليا تسلب الغذاء واألكسجين من الخاليا السليمة وتدمرها، -4

 في مرض اللوكيميا،تصبح خاليا الدم البيضاء سرطانية وتهاجم خاليا الدم .............. -5

 من األمثلة عن المواد المسرطنة: المواد الكيميائية،بعض ملوثات الهواء،دخان السجائر،بعض المواد في األغذية،  -6

 والتعرض ................

 ق عالج مرض السرطان: الجراحة واإلشعاع و ..................من طر -7

 من المواد المسببة للحساسية: التراب واألعفان وبعض األغذية وبعض ................ -8

 ...........يمكن للمواد التي تسبب الحساسية أن تدخل إلى الجسم عندما نستنشقها أو نتناولها في الطعام أو نلمسها بالـ.... -9

 مادة كيميائية مسؤولة عن أعراض الحساسية )مثل العطس وإدماع العيون( تعرف بـ .............. -10

 العقاقير التي تتداخل مع فعل الهستامين تسمى ............... -11

 من األسباب التي تسبب أزمات ربوية: الحساسية والتوتر واإلجهاد و .................... -12

 .......الوقاية من األزمات الربوية: تفادي الحرارة المرتفعة،وإزالة الغبار،ونظام غذائي مناسب،وعدم .......من طرق  -13

  -اكتب كلمة )صحيحة( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة: -السؤال السادس:
 تجنب المواد التي لديك حساسية منها.)..............(إذا كنت مصاب بالحساسية ،فإن أفضل استراتيجية هي محاولة  -1

 ال تسبب حبوب اللقاح تفاعالت الحساسية عند األفراد.                                                         )..............( -2

 -:صحيحاا  علمياا  تعليلا  يأتي ملا علل -:السؤال السابع

 .المفاصل من أمراض المناعة الذاتيةالروماتيزم والتهاب  -1

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

 الوعائية. حدوث األمراض القلبية -2

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

 .مرض األنيميا المنجلية وراثي ينتقل من جيل آلخر -3

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

 .من جيل آلخر متالزمة داونال ينتقل مرض   -4

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

 .حدوث مرض السرطان -5

....................................................................................................... 
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82 – 79ص  املرض  تقاوم التي األدوية
 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:السؤال األول  
 ...............(....).........                إضعافها. تم أو ميتة ممرضة كائنات -1

 ...............(....).........            الجسم. إلى اللقاح أو الطعم إدخال عملية -2

 ...............(....)......... البكتيرية. باألمراض اإلصابة إيقاف يمكنها أدوية -3

: يناسبها مبا التالية العبارات من كلا  أكمل -:السؤال الثاني   -علمياا

 من األمثلة عن أمراض الطفولة الحصبة والسعال الديكي و ................ -1

 اللقاح أو الطعم لبعض األمراض مثل: الحصبة والنكاف وشلل األطفال والدفتيريا و .................يأخذ األطفال  -2

 تعمل المضادات الحيوية على قتل الخاليا البكتيرية أو منعها من ................ -3

 أول مضاد حيوي هو ............... -4

 ل بعض االلتهابات الرئوية والتهاب ................تستخدم المضادات الحيوية لعالج بعض األمراض مث -5

  -اكتب كلمة )صحيحة( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة: -السؤال الثالث:
 )..............( أصبح من السهولة منع اإلصابة باألمراض المعدية أو عالجها بسبب ظهور الكثير من األدوية. -1

 ر الطعوم أو اللقاحات لألمراض البكتيرية فقط.                                                       )..............(تتوف -2

 )..............(  يمكن أن يعالج الدواء العدوى الفيروسية عن طريق اعتراض تكاثر الفيروس.                      -3

 )..............( يتم إنتاج جميع المضادات الحيوية في الطبيعة بواسطة الكائنات الحية.                                -4

 )..............( إذا أصبت يومًا بتفاعل سيء مع أحد المضادات الحيوية ، فليس من المهم أن تتذكره.              -5

 -أن حيدث يف كل من احلاالت التالية:ماذا تتوقع  -:السؤال الرابع
 ؟لخاليا الدم البيضاء عند إدخال اللقاح أو الطعم إلى الجسم -1

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

 ؟عندما ينتج الجسم األجسام المضادة الخاصة به لكائن ممرض معين -2

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

 ؟عندما يتم حقن الشخص بأجسام مضادة أنتجها كائن آخر -3

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

 ؟للمضادات الحيوية بمرض فيروسي تناول المريضعند  -4

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

 -:صحيحاا  علمياا  تعليلا  يأتي ملا علل -:السؤال اخلامس

 تتكرر اإلصابة ببعض األمراض المعدية بمجرد أنك أصبت بها مرة. ال -1

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

 .الفيروسية األمراض حالة في للغاية مهمة اللقاحات تعتبر -2

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

 -:قارن بني كل مما يلي حسب ما هو موضح باجلدول -:سالسؤال الساد
 

 المناعة السلبية أو الغير نشطة    المناعة النشطة أو اإليجابية      وجه المقارنة     

 .................................      .................................       مدّة الحماية    

 األمراض البكتيرية           األمراض الفيروسية          وجه المقارنة  

 .................................      .................................      )صعب/العالج)سهل 

 المضادات الحيوية           اللقاح                  وجه المقارنة        

 .................................      .................................      عالج المرض     

11 



 97 - 93ص    املوجات طبيعة
 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:السؤال األول     

 ..........(....).................                   اضطراب ينقل الطاقة عبر مادة ما أو عبر الفراغ.                           -1

 ..........(....).................       مادة تتكون من جزيئات تشغل حّيزًا من الفراغ،وقد يكون صلبًا أو سائاًل أو غازًا. -2

 ..........(....).................                      إلى الخلف.  وهبوطًا أو إلى األمام وحركة متكّررة قد تكون صعودًا  -3

 ..........(....).................فيه الموجات.  تنتشرجزيئات الوسط عموديًا على االتجاه الذي  الموجات التي تهتز فيها -4

 ..........(....).................                األجزاء األكثر ارتفاعًا في الموجة المستعرضة.                                -5

 ..........(....).................                   األجزاء األكثر انخفاضًا في الموجة المستعرضة.                            -6

 ..........(....).................     الموجات.      انتشارجزيئات الوسط في اتجاه مواز التجاه  التي تهتز فيهاموجات ال -7

 ..........(....).................              األجزاء التي تكون فيها اللفات متقاربة من بعضها في الموجة الطولية.       -8

 ..........(....).................                 األجزاء التي تكون فيها اللفات متباعدة عن بعضها في الموجة الطولية.    -9

 ..........(....).................                موجات تنشأ من اتحاد الموجات المستعرضة والموجات الطولية.         -10

 -ادرس األشكال املقابلة جيداا ثم أجب عن املطلوب: -:الثانيالسؤال 

 ( يمثل الموجة .....................1الشكل رقم ) -1

 الجزء )أ( يسمى ........... ، الجزء )ب( يسمى ...........

 ( يمثل الموجة .....................2الشكل رقم ) -2

 بين ..................... تحدث هذه الموجة عند سطح

 ويكون شكل حركتها .....................

 ( يمثل الموجة .....................3الشكل رقم ) -3

 ...............والجزء ) د ( يسمى . ...............الجزء )ج( يسمى 
 

 101 - 98ص  املوجات  خواص

 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:السؤال األول

 ..........(....).................                              ين.            قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليالمسافة بين  -1

 ..........(....).................                      ين.           مركزي تضاغطين أو تخلخلين متتاليالمسافة بين  -2

 ..........(....).................            المسافة الرأسية بين خط األصل وكل قمة أو قاع.                          -3

 ..........(....).................     تمر بنقطة خالل ثانية واحدة.    التي عدد األطوال الموجية )عدد الموجات( -4

 ..........(....).................                                                  ، )وحدة التردد(. موجة واحدة كل ثانية -5

: يناسبها مبا التالية العبارات من كلا  أكمل -:السؤال الثاني   -علمياا

 .....................( يسمى  1الجزء رقم )  -1

 كلما كانت كمية الطاقة في الموجة كبيرة ،كلما كانت سعتها ................ -2

 ونوع التناسب بين طاقة الموجة والسعة .................    

 -:التاليتني املسألتني حل -:الثالثالسؤال 

 .m(3)والطول الموجي لها يساوي  Hz(2)تردد الموجات الناتجة عن مرور قارب سريع هو  -1

 فما سرعة  الموجات المتحركة باتجاه الشاطئ؟

 .........................................القانون: ...................

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

 ، كم يكون التردد؟ m(2)، والمسافة بين كل قمتين متتاليتين هي m/s(4) سرعة الموجات في المحيط هي  -2

 ............................................................ القانون:

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

1 

2 

3 

 ب أ

 طاقة أكبر

 طاقة أقل

 الطاقة

 السعة

 ج

 د

1 
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 111 - 107 ص  للصوت املوجي الشكل

  -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:السؤال األول

 ...............(........)..              .طولية موجة شكل على الوسط لخال ينتقل الذي االضطراب -1

 .........(.........)........بعد اضطرابها األصلي موضعها إلى بسرعة جزيئاتها ترجع التي المادة -2

: -السؤال الثاني:   -أكمل كلا من العبارات التالية حسب ما هو مناسب علمياا
 تحدث الطبلة صوتًا عن طريق إحداث ................ -1

 تعتمد سرعة الصوت على خصائص ................ الذي تنتقل خالله. -2

 الواحد،تنتشر كل األصوات بـ ............. نفسها.في الوسط  -3

 .........تنتقل موجات الصوت في المادة المرنة بشكل ...... -4

 -:صحيحاا  علمياا  تعليلا  يأتي ملا علل -:الثالثالسؤال 
 .ارتفاعا األقل األماكن في أسرع بشكل الصوت ينتقل -1

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

 .البارد الهواء من أسرع الدافئ الهواء في الصوت موجة تنتقل -2

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

 .والسائلة الصلبة المواد في الصوت سرعة على الحرارة درجة تأثير يقل -3

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

 -( يف املربع املقابل هلا: √اخرت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية بوضع علمة )  -:الرابعالسؤال 

 التالية ال تعتبر مؤثرة في سرعة الصوت:إحدى العوامل  -1

 مصدره                درجة حرارته                  كثافة الوسط                 مرونة الوسط        

 إحدى المواد التالية مرنة جدًا وتساعد على انتقال الصوت بشكل جيد: -2

 الحديد           الكحول                                الهواء                          الماء                 

 أحد األشكال التالية يعبر عن العالقة بين سرعة الصوت و درجة حرارة الهواء: -3

         

 -:ادرس الشكل املقابل جيداا ثم أجب عن املطلوب -:اخلامسالسؤال 

 

 

 الشكل الذي ينتقل فيه الصوت أسرع رقم ......... -1

 ................................................. السبب : -2

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

 

 

 -أخرت العبارة املناسبة من اجملموعة)ب(و ضع رقمها أمام العبارة املناسبة هلا من اجملموعة)أ(: -:السادسالسؤال 

 المجموعة ) ب ( المجموعة ) أ ( الرقم

 )......( 

 

 )......( 

 ،مثل الحديد.مواد مرنة جدًا وتساعد على انتقال الصوت بشكل جيد -

 

 .أقل المواد مرونة وأقلها كفاءة في نقل الصوت -

 السوائل -1

 الغازات -2

 المعادن -3
 

1 

2 
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 116 - 112 ص   الصوت خصائص
 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:السؤال األول     

 .....(..................).... .الصوت موجات انتشار خط على العمودية المساحات وحدة خالل ثانية كل تمر التي الطاقة كمية -1

 ......(.................)....                                          .                                  تسمعه الذي الصوت شدة عن تعّبر -2

 .......(................)....                          .                                            الصوت مستوى أو الجهارة قياس وحدة -3

 ........(...............)....                 .             للسمع الطبيعي البشري المدى من األكثر الترددات ذات الصوت موجات -4

 .........(..............)....                    .                             للسمع الطبيعي المدى من األقل الترددات ذات األصوات -5

 ..........(.............)....                               .                   ما لمستمع تبدو كما الصوت غلظة أو حدة لمدى وصف -6

 -:صحيحاا  علمياا  تعليلا  يأتي ملا علل -:الثانيالسؤال 

 .أكبر شدة لها الكبيرة السعة ذات الصوت موجات -1

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

 -(: أ) اجملموعة عبارات من يناسبها ما أمام رقمها واكتب( ب) اجملموعة من العبارة اخرت التايل اجلدول يف -:الثالثالسؤال 

 المجموعة ) ب ( المجموعة ) أ ( الرقم

).......( 

 

).......( 

  وحدة قياس شدة الموجة الصوتية . -

 

 وحدة قياس الجهارة للموجة الصوتية . -

1- m/s 

2- dB 

3- W/m
2

 

 -:ادرس الرسوم املقابلة جيداا ثم أجب عن املطلوب -:الرابعالسؤال 

 أكبر هي الموجة ............موجة الصوت التي لها جهارة  -1

  ..................السبب : .................................................. -2

 -ماذا تتوقع أن حيدث يف كل من احلاالت التالية: -:اخلامسالسؤال 

 ؟عند التعرض لألصوات العالية لفترة زمنية طويلة -1

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

 ؟الجسم ترّدد نفسه هو الصوت موجات تردد يكون عندما -2

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

 

 

 

 

 

 
 

 -( يف املربع املقابل هلا: √لكل من العبارات التالية بوضع علمة ) اخرت اإلجابة الصحيحة  -:السادسالسؤال 
 :أحد األشكال التالية يعبر عن العالقة بين شدة الموجة الصوتية والسعة -1

         

 :نسمعه وتردد الموجة الصوتيةأحد األشكال التالية يعبر عن العالقة بين درجة الصوت الذي  -2

         

 :أحد األشكال التالية يعبر عن العالقة بين درجة الصوت وطول وتر اآللة الموسيقية -3

         

 :الموسيقيةأحد األشكال التالية يعبر عن العالقة بين درجة الصوت ومقدار شّد وتر اآللة  -4
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 122 – 121ص   كيف تسمع ؟
: ادرس خريطة -السؤال األول:      -املفاهيم التالية ثم أكملها مبا هو مناسب علمياا

 
 
 
 
 
 

: يناسبها مبا التالية العبارات من كلا  أكمل -:السؤال الثاني   -علمياا

 هرتز و ................ هرتز 20يتراوح مدى الترددات الطبيعية التي يسمعها الشخص بين  -1

 اإلنسان السمع نتيجة إصابة أو عدوى أو ........................يفقد  -2

 يمكن عالج فقد السمع الناتج عن التعرض إلصابة بواسطة ..................... -3

 يمكن للعدوى أن تدمر االذن الداخلية الرقيقة وتسبب فقد سمع .................. -4

 الصوتية .................. لدى كبار السن صعوبة في سماع الترددات -5

 -ماذا تتوقع أن حيدث يف كل من احلاالت التالية: -:الثالثالسؤال 

 ؟إذا أصيب الرأس وانفصلت المطرق والسندان والركاب عن بعضهما البعض ، أو تلفت طبلة األذن أو ثقبت -1

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

 ؟للشعيرات الدقيقة داخل القوقعة عند التقدم في السن أو عند االستماع لألصوات العالية لفترات طويلة -2

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

 -:صحيحاا  علمياا  تعليلا  يأتي ملا علل -:الرابعالسؤال 

 .................................................................. استخدام كبار السن للوسائل السمعية التي تساعد على السمع. -1
 

 131 - 124 ص  الصوت تكنولوجيا
 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:السؤال األول

 ...(..................).....              جهاز لكشف الموجات الصوتية المنعكسة.                                    -1

 ............(........)......                    . األجسام موقع تحديد المسافات أوفي  استخدام الموجات الصوتية -2

 ...(.................)...... صوتية.الموجات فوق الصورة تسمح لألطباء برؤية ما هو داخل الجسم باستخدام  -3

 ....( ................)......                                                                منعكسة.    الصوتية الموجة ال -4

 -:صحيحاا  علمياا  تعليلا  يأتي ملا علل -:الثانيالسؤال 
  يكون أحيانًا الصدى أضعف بكثير من الصوت األصلي. -1

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

 يثبت بعض الصيادين في شباكهم مصدر موجات فوق صوتية تزعج الدالفين. -2

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

  تطير الخفافيش في أرجاء األماكن المظلمة وال تصطدم بأي شيء. -3

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

 -:حل املسألة التالية  -السؤال الثالث:
 .ث فاحسب بعد الرجل عن الجبل4رور باتجاه جبل فسمعه مرة أخرى بعد مأطلق رجل طلق ناري 

 م/ث . 340علما بأن سرعة الصوت في الهواء 

 القانون : ...............................................................................

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

تجمع الموجات 

 الصوتية

 
 األذن

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

 األذن

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

تنقل الموجات إلى 

 الداخل

 
 األذن

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

تحول الصوت إلى الشكل 

 الذي يفهمه المخ

 

 تقسم األذن إىل
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  -التالية:احلالة ماذا تتوقع أن حيدث يف  -:الرابعالسؤال            

 ؟خالله من تمر أن تستطيع ال ما بسطح الصوت موجات تصطدم عندما -1 

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

 -( يف املربع املقابل هلا: √اخرت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية بوضع علمة )  -:اخلامسالسؤال 
 أحد الكائنات الحية التالية تستخدم األمواج تحت الصوتية  في التواصل: -1

 

 
 
 
 
 
 
 

  163 - 161ص  الضوء  مصادر
 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:السؤال األول

 ............(.....)...                                                                           من ذاته.             ًاأي شيء يصدر ضوء -1

 ............(.....)...                                         الضوء الذي ينتج عن طريق تسخين شيء ما حتى يتوهج.               -2

 ........(.اإللكترونات بجزيئات الغاز الموجودة في األنبوبة الزجاجية عند ضغط منخفض.)......ضوء ينتج عندما تصطدم  -3

 -( يف املربع املقابل هلا: √اخرت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية بوضع علمة )  -:الثانيالسؤال 
 :المصابيح التالية ينبعث منه ضوء برتقالي مصفرأحد  -1

 :تحتوي األنبوبة الزجاجية المطلية بطبقة من الفوسفور على زئبق وغاز في مصابيح الضوء الفلوري ، -2

 :الغازات التالية في ضوء النيون يصدر ضوء أرجوانيأحد  -3

  -التالية: احلاالت كل من ماذا تتوقع أن حيدث يف -:الثالثالسؤال 

 ............................................................................... ؟للجسم عندما تنطلق طاقة من االلكترونات في ذراته -1

 ................................................................. ؟زجاجيةعند مرور اإللكترونات خالل غاز النيون داخل أنبوبة  -2

 ............................................................................ ؟عندما تثار جزيئات الغاز في مصباح الضوء الفلوري -3

 ................................... ؟ري بطبقة طالء الفوسفورعندما يرتطم الضوء فوق البنفسجي في مصباح الضوء الفلو -4

 ...................................... ؟ستين داخل المصباح بواسطة انسياب الكهرباءعندما تسخن قطعة رفيعة من سلك تنج -5

  -:صحيحاا  علمياا  تعليلا  يأتي ملا علل -:الرابعالسؤال 

 ...................................................................... ُمضاء.يعتبر القمر جسمًا مضيء،بينما تعتبر الشمس جسم  -1

 ......................................................................................................... .األضواء المتوهجة غير فعالة -2

 ......................................................................يستخدم ضوء بخار الصوديوم في إنارة الطرق والشوارع.  -3

 ........................ .الهالوجين(-في مصباح )التنجستين مثل)اليود أو البروم أو الفلور( سبب وضع غاز هالوجيني -4  
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  -التايل: اجلدول يف موضح هو ما حسبمصابيح اإلضاءة التالية  بني قارن -:السؤال اخلامس                 

 هالوجين-تنجستين النيون بخار الصوديوم الفلوري التوّهج وجه المقارنة

 خصائص

 المصباح

 غير فعالة ، تفقد

طاقتها في 

 صورة حرارة

درجة حرارتها 

منخفضة ،أكثر 

كفاءة في 

 استهالك الطاقة

عالية الكفاءة في 

استهالك الطاقة 

تصدر ضوء 

ساطع ذو وهج 

 قليل

تنتج ضوء 

ساطع وعديد 

 األلوان

تنتج ضوء متوهج 

ساطع جدًا، وتنتج 

كمية كبيرة من 

 الحرارة

 

 168 - 165ص   و املرايا االنعكاس
 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:السؤال األول

 ...........(....)..............             الصورة التي تراها في المرآة المستوية.       -1

 ..............(....)...........          المرآة التي ينحني سطحها العاكس جهة الداخل.     -2

  ..................(....الخارج.).......المرآة التي ينحني أو يتقّوس سطحها العاكس جهة  -3

 -التايل: اجلدول يف موضح هو ما حسب يلي مما كلا  بني قارن -:السؤال الثاني

 مقّعرة مرآة من قريب جسم المقارنة وجه
تجّمع األشعة المنعكسة  من موضع أبعد جسم

 مرآة مقّعرةمن 

 .................أصغر من الجسم ،  أكبر من الجسم المنعكسةصفات الصورة 
 

 المحدبة المرآة   المستوية المرآة المقارنة وجه

مساوية لحجم الجسم ، تقديرية ، بعدها خلف  المتكّونة الصورة صفات

 المرآة يساوي بعد الجسم عن المرآة

 ،  تقديريةأصغر من الجسم ، 

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

 بةالمحّد المرآة   المقّعرة المرآة المقارنة وجه

 مرايا جانبية لبعض السيارات أثناء الحالقة استخدام واحد
 

  -:صحيحاا  علمياا  تعليلا  يأتي ملا علل -:الثالثالسؤال 

 ........................................................... .يتم طالء سطح الزجاج في المرايا من الخلف بطبقة رقيقة من المعدن -1

 ...................................................................................تستخدم المرايا المحدبة في المتاجر لمنع السرقات.  -2

: -:الرابعالسؤال    -أكمل كلا من العبارات التالية حسب ما هو مناسب علمياا
 ..............كل شيء يمكنك أن تراه هو عبارة عن أشعة ضوئية .. -1

 قطعة مستوية أو مقّوسة من الزجاج تم طالؤها من الخلف بطبقة رقيقة من المعدن تسمى ................ -2

 المرآة ذات السطح المستوي تعرف بالمرآة ................ -3

 تنتج المرآة المقعرة غالبًا صورًا ................ -4

 تتكّون من تجّمع ............................ ، ويمكن استقبالها على ................تتمّيز الصورة الحقيقية أنها  -5

 -:ادرس الشكل املقابل جيداا ثم أجب عن املطلوب -:اخلامسالسؤال 

 هو شعاع مقترب من الجسم ويسمى شعاع .........( 1الشعاع رقم ) -1

 يرتّد بعيدًا عن الجسم ويسمى شعاع .........( هو شعاع 2الشعاع رقم ) -2

 ( تساوي ...................1قيمة الزاوية رقم ) -3

 .........................................السبب ........... -4

 اذكر قوانين االنعكاس هي: -5

 الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام على السطح العاكس -أ    

 من نقطة السقوط ، جميعها في مستوى واحد .......... على السطح العاكس.

 زاوية السقوط .............. زاوية االنعكاس. -ب    

0
30 

1
 

 )مرآة مستوية(

 الشعاع 

  ( 2رقم ) 

 

 الشعاع 

 ( 1رقم ) 

 العمود
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172 - 169ص  و العدسات  االنكسار
 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:األولالسؤال    

 ..............(...)...........               ظاهرة انحراف األشعة الضوئية.                    -1

 ..............(...)...........     المادة الشفافة التي تكسر أشعة الضوء المارة خاللها.      -2

 ..............(...)...........    عدسة تكون سماكتها عند المنتصف أكبر منه عند حوافها. -3

 ..............(...)...........              النقطة التي تتقابل أو تتجمع فيها األشعة الضوئية.   -4

 ..............(...)...........           إلى بؤرتها.   المركز البصري للعدسةالمسافة من  -5

 ..............(...)........... عدسة تكون سماكتها عند المنتصف أصغر منه عند حوافها. -6

 -التايل: اجلدول يف موضح هو كما حمدبة عدسة أمام يقع جلسم املتكونة الصورة صفات بني قارن -:السؤال الثاني

 المقارنة وجه
 العدسة بين يقع الجسم

 وبؤرتها

 إلى بؤري بعد بين يقع الجسم

 ( 1)شكل  بؤريين بعدين

على مسافة تساوي  يقع الجسم

 ( 2)شكل  ضعف البعد البؤري

 حقيقية،مقلوبة،............... حقيقية،..............،مكّبرة تقديرية،معتدلة،............. صفات الصورة
 

 العدسات المرايا المقارنة وجه

 ....................................... ....................................... الضوءتأثيرها على 
 

 العدسة المقعرة العدسة المحدبة المقارنة وجه

 ضبط التلسكوبات،أغراض بصرية الميكروسكوب،البروجيكتور استخدام واحد
 

 -املطلوب: عن أجب ثم جيداا  املقابل الشكل ادرس -:السؤال الثالث

 نجد أن الضوء ينتقل في خطوط .............. وبسرعة ثابتة.في الشكل  -1

 ........... نوع العدسة في الشكل المقابل -2

 ( يشير إلى .......... ، وهي توجد .......... الصورة1الرقم ) -3

 ............. ، ..............صفات الصورة: ............. ،  -4

  -التالية: كل من احلاالتماذا تتوقع أن حيدث يف  -:السؤال الرابع

 ............................................ ؟عندما ينتقل الضوء من وسط إلى وسط آخر مختلف عنه في الكثافة -1

 ...................................................... ؟المحدبةعندما تمر األشعة الضوئية المتوازية خالل العدسة  -2

 ...................................................... ؟عندما تمر األشعة الضوئية المتوازية خالل العدسة المقعرة -3

  -:صحيحاا  علمياا  تعليلا  يأتي ملا علل -:اخلامسالسؤال 

 ...................................................................... تظهر األنبوبتين منكسرتين.في الشكل المقابل  -1

 

 180 - 179 ص  املعدنية املوارد
  -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:السؤال األول

  ........(...............)......ضوما يستخدم منها ال يعّو السنين ماليينموارد مؤقتة تكّونت في الطبيعة خالل  -1

 .....................(....)...             .    موارد تظل متوافرة في الطبيعة لقدرتها على التجديد واالستمرارية -2

 ..................(...).......             .           صخر غني بالمعدن يمكن استخراجه لصنع منتجات معدنية -3

 ...............(.....)........                       عنصر أو مرّكب تكّون بصورة طبيعية في األرض.                 -4

 ....................(....)....يستخدمها الناس لتستمر حياتهم.                                           مواد من البيئة -5

: يناسبها مبا التالية العبارات من كلا  أكمل -:الثانيالسؤال    -علمياا

 قد تتكون الخامات عندما تتغير الصخور الرسوبية أو النارية أو المتحولة من خالل ....................... -1

 وتتصلب في شقوق الصخور مكونة عروقّا معدنية ...........عندما يذوب المعدن في الماء الجوفي الحار، تستقر المعادن  -2

 في المناجم المكشوفة تسمى ................ ، ويسمى الموقع ................. عملية إزالة الصخور من فوق طبقات الخام -3

 ................. يعتبر المنجم الشرائطي )شّق أخدود في الصخور( أحد أنواع المناجم -4   
 

 العدسة

 

 الصورة

 1 

 

1 

2 
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 -:املواد التالية حسب نوع املنجم الذي تستخرج منه صنف -:الثالثالسؤال                        
 (البوتاسيوم  –الحجر الجيري  –الملح  –الرصاص  –الجرانيت – الرخام –الفحم  –)اليورانيوم                   

 مناجم سطحية مناجم عميقة مناجم مكشوفة

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

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

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

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

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

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

 (األملنيوم ،البرتول  زيت ،العذب  املاء ، الفحم) -:باجلدول موضح هو ما حسب التالية املواد صنف -:الرابعالسؤال 
 موارد متجددة متجددة غير موارد

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

 

 188 - 182 ص  األحفوري الوقود موارد
 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:السؤال األول

 .................(.......).........األحفوريةالوقود الذي يتم استعماله إلنتاج الطاقة  -1

 ................(.......).........    .     يةالهيدروكربون المركبات خليط سائل من -2

       .        خليط الغازات الهيدرو كربونية -3
 

        ..........(.......)............... 

 -:كل من احلاالت التالية يف حيدث أن تتوقع ماذا -:الثانيالسؤال 
 ........................................................ ؟عند مرور الوقت وتزايد الضغط والحرارة على الليجنيت -1

 .........................................؟ عند ذوبان الغازات الناتجة من حرق الوقود األحفوري في ماء المطر -2

 ......................................؟ انطالق غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من حرق الوقود األحفوريعند  -3

 -:هلا املقابل املربع يف(  √)  علمة بوضع التالية العبارات من لكل الصحيحة اإلجابة اخرت -:السؤال الثالث

 عضوي:يصّنف الفحم على أّنه صخر .................  -1

 بركاني                         رسوبي                متحول                                   ناري       

 الطاقة المخزنة في الوقود األحفوري استمدت في األصل من: -2

 الشمس                         اإلنسان                          الريح                      البراكين        

ب-:السؤال الرابع
ّ
ن األربعة املراحل رت

ّ
 البيتوميني( الفحم – املتفحم اخلشب – األنثراسيت – )الليجنيت-:الفحم لتكو

 

 
 -التايل: اجلدول يف موضح هو ما حسب كلا مما يلي بني قارن -:اخلامسالسؤال 

 االنثراسيت الفحم البيتوميني الليجنيت الحث/الخشب المتفحم وجه المقارنة

 ..................... ..................... %40 أقل من الليجنيت % نسبة الكربون

 ..................... ..................... ..................... كبيرة الملوثات كمية
 

 الغاز الطبيعي البترول الفحم وجه المقارنة

 ................................. ................................. ................................. استخدام واحد
 

 -اذكر الطرق املختلفة للبحث عن البرتول والغاز الطبيعي: -:السادسالسؤال 

 .دراسة أنماط الموجات الزلزالية -2،   .................دراسة التكوينات الصخرية الموجودة عند سطح  -1

 -:دقيقاا  علمياا  تعليلا  يأتي ملا علل -:السابعالسؤال 

 ........................................................................ من أكثر أنواع الفحم استخدامًا. الفحم البيتوميني -1

 ........................................................................... يطفو الغاز الطبيعي عادًة فوق زيت البترول. -2

 .................................................................. يتفوق الغاز الطبيعي على أنواع الوقود األخرى. -3     

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

 ازدياد الوقت والحرارة والضغط ونسبة الكربون
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اا  يناسبها مبا التالية العبارات من كل أكمل -:الثامنالسؤال             
ّ
 -:علمي

 أعضاء لكائنات حّية تسمى ...............البقايا المحفوظة في الصخور ، والتي كانت يومًا ما  -1

 هيدروكربونات تحتوي على مركّبات الهيدروجين والكربون هو الوقود ............... -2

  مادة كربونية يتم تصنيعها من الفحم الحجري أو البيتوميني هو فحم ............... -3

 .........العديد من منتجات البترول ال تستخدم كوقود مثل ...... -4

 

 195 - 190 ص  البديلة الطاقة مصادر
 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:السؤال األول

 .....................(.......).... .إنتاج الكهرباء من الماء المندفع -1

 -:املطلوب عن أجب ثم جيداا  التالية املفاهيم خريطة ادرس -:الثانيالسؤال 
 

 -:علمياا  يناسبها مبا التالية العبارات من كل أكمل -:الثالثالسؤال 

 يدير الماء المندفع التوربينات ومولدات الكهرباء من خالل ..................... أو أثناء ..................... -1

 طاقة حرارية تنبعث طبيعيًا من األرض تسمى طاقة ..................... -2

 الطاقة النووية عندما تنشطر نواة الذرة إلى جسيمات أصغر وهذا يسمى ..................... تتنتج -3

 يستخدم عنصر ................ كوقود للطاقة النووية ألن نواته تنشطر بسهولة. -4

 ......................يجمع اليورانيوم في أنابيب معدنية،ثم يتم إنزال األنابيب في حوض موجود في مبنى كبير يسمى ... -5

 -:املطلوب عن أجب ثم جيداا  ادرسه مشسية خلية يبني املقابل الشكل -:الرابعالسؤال 

 الخلية الشمسية مصنوعة من مادة ................... -1

 تساعد الخلية الشمسية على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة ................... -2

 -التايل: اجلدول يف موضح هو ما حسب كلا مما بني قارن -:اخلامسالسؤال 

 الطاقة النووّية طاقة الحرارة األرضية وجه المقارنة

 ................................................. ................................................. مّيزة واحدة

 ................................................. ................................................. عيب واحد
 

 الطاقة الكهرومائية طاقة الرياح وجه المقارنة

 ................................................. ................................................. مّيزة واحدة

 ................................................. ................................................. عيب واحد
 

 -:دقيقاا  علمياا  تعليلا  يأتي ملا علل -:السؤال السادس
 ................................................... .البديلة في المناطق المعزولة والنائيةبدأت الحكومات تتبّنى استخدام الطاقة  -1

 -:الرسم على املطلوب أكمل ثم جيداا  ادرسه نووي انشطار تفاعل يبني املقابل الشكل -:السابعالسؤال 

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

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

 

 تشمل
 متجددة ..................

    مثل

 الطاقة

 تشمل

 مثل

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

 ............ ............ الرياح الشمسية ............ ............ ............

 الطاقة رمصاد
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 :مرآة مستويةصفات الصورة المتكّونة لجسم يقع أمام 

 تقديرية -1

 معتدلة -2

 مساوية -3

 بعد الصورة عن المرآة يساوي بعد الجسم عن المرآة -4

 معكوسة -5
 

 وعلى مسافات مختلفة: )غالبًا حقيقية( مرآة مقّعرةصفات الصورة المتكّونة لجسم يقع أمام 

 قريب من السطح المقّعر للمرآة الجسم
أبعد عن سطح المرآة من  يقع الجسم

 موضع تجّمع األشعة المنعكسة 

 مقلوبة -1 مكبّرة -1

 مصّغرة -2
 

 :مرآة محّدبةصفات الصورة المتكّونة لجسم يقع أمام 

 تقديرية -1

 معتدلة -2

 مصّغرة -3
 

 

 
 :وعلى مسافات مختلفة العدسة المحّدبةصفات الصورة المتكّونة لجسم يقع أمام 

 العدسة بين يقع الجسم

 وبؤرتها

 بؤري بعد بين يقع الجسم

مركز التكّور  إلى  

على مسافة  يقع الجسم

تساوي ضعف البعد 

 البؤري )مركزالتكّور(

 تقديرية -1

 معتدلة -2

 مكبّرة -3

 حقيقية -1

 مقلوبة -2

 مكبّرة -3

 حقيقية -1

 مقلوبة -2

 مساوية -3
 

 :العدسة المقّعرةصفات الصورة المتكّونة لجسم يقع أمام 

 تقديرية -1

 معتدلة -2

 مصّغرة -3

 قانون حساب سرعة الموجة

 صفات الصورة المتكّونة لجسم أمام المرايا

 قانون حساب المسافة بواسطة جهاز السونار

  f 

V   

 
   λ 

 سرعة الموجة

 m/sأو    ثانية/متر

 الموجة طول

 mأو     متر

 الموجة تردد

 Hzهرتز   أو  

 V 

2d 

 
   t 

 المسافة

 mأو   متر

 الصوتسرعة 

 m/sأو    ثانية/متر

 الزمن

 sثانية   أو  

 صفات الصورة المتكّونة لجسم أمام العدسات

المرآة تستخدم 

عند المقّعرة 

استخدام 

مستحضرات 

التجميل أو أثناء 

 .الحالقة

المرآة تستخدم 

في  المحّدبة

المتاجر لمنع 

السرقة، وفي 

المرايا الجانبية 

 لبعض السيارات.

 العدسةتستخدم 

مع  المقّعرة

العدسة المحّدبة 

لضبط 

 التلسكوبات

وتستخدم في 

 أغراض بصرية. 

 العدسات تستخدم 

في النظارات 

والكاميرات 

والميكروسكوبات 

 والتليسكوبات.

 مراجعة
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 بالنجاح والتفوق دعائنا لكممع 


