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 وهشتاء عاوٕح                                   وهشتاء ِرذشوح ) ذُاس وهشتٍ (                       

 في عمميا الكيرباء الساكنة . آلة الطباعة و ألة تصوير األوراق من األجيزة التي تتحكم -

 ليا آثار سمبية عمى بعض المكونات اإللكترونية لألجيزة الكيربية . (التفريغ الساكن) الكيرباء الساكنة -

 -: أِثٍح ٌٍرفشَغ اٌىهشتٍ اٌغاوٓ -
 ( حدوث شرارة كيربية صغيرة عند لمس مقبض باب معدني أو عند خمع مالبسك الصوفية .0         
  أثناء العواصف .( حدوث البرق 7         

 ( عمميتا الشحن و التفريغ في المثالين يختمفان من حيث المقدار و متماثمتان في طبيعتييما األساسية)                 

 ط : ِارا حيذز ػٕذ وضغ إصثؼه لشَة جذا ِٓ شاشح اٌرٍفاص أثٕاء ذشغٍُه ؟
 قعة خفيفة جدا .جـ : أشعر بالشحنة الكيربية و أسمع فر 

 71ص  اورشف اٌرىهشب تاٌذٌه : #
 : عند تقريب بالون منفوخ و مدلوك بقطعة من الصوف إلى خيط رفيع من الماء دون مالمستو أوال   

 ( الحظ ماذا يحدث لمماء ؟0     
 : ينجذب خيط الماء الرفيع إلى البالون المشحون . ِالدظاذٍ           

 ؟ ( ىل المسافة بين البالون و تيار الماء تؤثر عمى انجذاب الماء لمبالون7     
 : نعم ، كمما قمت المسافة تزداد قوة الجذب و العكس صحيح . ِالدظاذٍ           

 ( ىل سرعة تيار الماء تؤثر عمى انجذاب الماء لمبالون ؟3     
 ر الماء تزداد قوة الجذب و العكس صحيح .: نعم ، كمما قمت سرعة تيا ِالدظاذٍ           

 ( ماذا يحدث إذا المس الماء البالون ؟4     
 .يفقد شحنتو ، و ال يجذب خيط الماء مرة أخرى :  ِالدظاذٍ           

 ( كرر ما سبق دون دلك البالون . جرب5     
 غير مشحون . : ال ينجذب خيط الماء لمبالون ، ألن البالون ِالدظاذٍ           

 

0 

Ibrahim ali 

 

WWW.KweduFiles.Com



 71ص  : عند دلك مسطرة بالستيك بقطعة صوف ثم تقريبيا لقصاصات ورق دون مالمستيا : ثانيا  
                                      ( الحظ ماذا يحدث لقصاصات الورق ؟0     

 : تنجذب قصاصات الورق إلى المسطرة البالستيكية .  ِالدظاذٍ           
 ( كرر ما سبق باستخدام مسطرة معدنية . ) المعدن موصل (7     
 ( الحظ ماذا يحدث لقصاصات الورق ؟3     

 . ال تنجذب قصاصات الورق إلى المسطرة المعدنية ألنيا غير مشحونة :  ِالدظاذٍ           

 اجية بقطعة حرير ثم تقريبيا لقصاصات ورق دون مالمستيا :: عند دلك ساق زج ثالثا  
 ( الحظ ماذا يحدث لقصاصات الورق ؟0     

 : تنجذب قصاصات الورق إلى المسطرة الزجاجية .  ِالدظاذٍ           
 ( كرر ما سبق دون دلك ساق الزجاج ، الحظ النتائج :7     

 ال تنجذب قصاصات الورق إلى المسطرة الزجاجية .  : ِالدظاذٍ           
 ( فسر مالحظاتك السابقة ؟3     

 تتراكم الشحنات الكيربية )كيرباء ساكنة( عمى المواد العازلة و ال تتكون عمى :  ِالدظاذٍ           
  ة( .)تتكون الكيرباء الساكنة عمى المواد العازل. المواد الموصمة                         

 ط : ِارا ٔغرٕرج ِٓ اٌرجاسب اٌغاتمح ؟
 جـ : نستنتج أن عممية االحتكاك أو الدلك في الطقس الجاف تولد قوة جذب بين األجسام الخفيفة .

 : ىي الشحنات الكيربية المتراكمة عمى الجسم . اٌىهشتاء اٌغاوٕح* 

 كممة ساكنة تعني غير متحركة تبقى في مكانيا لمدة قصيرة ثم يتم فقدانيا تدريجيا . -

 : ىي األجسام التي تبدي تفاعال كيربائيا بعد الدلك . و ىي من المواد العازلة. األجغاَ املشذىٔح* 

 املىاد 

 ِىصٍح                                            ػاصٌح                        
 مسطرة بالستيك                      مسطرة معدنية ) حديد ( –بالون مطاطي                
 ال تسمح بانتقال الشحنات الكيربية                     تسمح بانتقال الشحنات الكيربية              
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 (الدالك و المدلوك مختمفي الشحنة  : ىو طريقة يتم فييا شحن األجسام كيربيا . ) ٌرىهشب تاٌذٌها* 

 ىْ جلغُ أخش ؟ذط : ِارا حيذز ػٕذ ِالِغح جغُ ِش
 جـ : تنتقل الشحنات الكيربية ) اإللكترونات ( بين الجسمين و قد تحدث شرارة كيربية صغيرة .

 09: صـ  ِذٌىوني ِٓ تؼضهّا ، و تئتؼاد تاٌىٔني آخشَٓ ػٓ تؼضهّاصُّ و ٔفز جتشتح ٌرمشَة تاٌىٔني # 

 األخر بقطعة حرير و البالون  ندلكبقطعة صوف و  ونعمق بالون منفوخ بواسطة خيط ثم ندلك    
 بتقريبيما لبعضيما نالحظ أنيما يتجاذبان . ثم نقوم بدلك بالونين بقطعة الصوف و نقربيم من    
 فنجد أنيما يتنافران ألن شحنتاىما متشابية .بعضيما     

 إلنسان رؤية الشحنات الكيربية ، و لكن يمكن اتطيع ـال يس -
 األرضية و ال يراىا .أن يحس بيا كما يحس بالجاذبية    

 71؟   صـ  وُف ميىٓ اٌىشف ػٓ اٌشذٕاخ اٌىهشتُح# 

 

 

 

 70صـ  بعد عممية الدلك قرب الساق المدلوك لقرص كشاف مشحون بشحنة موجبة .       

 

 

 

 عند إجراء عممية الدلك فإننا نحصل عمى مادتين مشحونتين بشحنتين مختمفتين . -

 المادة التي تفقد إلكترونات تصبح موجبة الشحنة . -

 المادة التي تكتسب إلكترونات تصبح سالبة الشحنة . -

 

 +  بشحنة بالدلك يتم شحن الزجاج

 بتقريب الساق لمكشاف تتباعد الورقتان بتقريب الساق لمكشاف تتباعد الورقتان

 

 انفراج الورقتين يزداد يقل انفراج الورقتين

- - 
- 

- 
+ + + + 

 -  بالدلك يتم شحن األبونيت بشحنة

+ + - - - 
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 و ذلك نتيجة  : ىو الشرارة الضوئية التي تحدث نتيجة التفريع الكيربي بين أجزاء السحب . اٌربق* 
 تصادم قطرات الماء أو جسيمات الجميد مسببو تولد شحنات كيربية عمى السحب .            

 : ىو الظاىرة الصوتية الناتجة عن التفريغ الكيربي . ) صوت مرتفع يمي البرق ( . اٌشػذ* 

 . ط : ػًٍ : ٔشي اٌربق أوال ثُ ٔغّغ اٌشػذ تاٌشغُ ِٓ أٔهّا حيذثاْ يف ٔفظ اٌىلد
 جـ : ألن سرعة الضوء أكبر بكثير من سرعة الصوت .

 .تحدث بين السحب و المباني العالية عمى سطح األرض نتيجة اختالف الشحنة عمى كل منيما :  اٌصاػمح* 

 ٍِفا إٌىرتؤُا ػًٍ وسلح  #
ّ
 73صـ   :  طشق اٌىلاَح ِٓ خطش اٌصىاػكػٓ  A4أػذ
 تركيب مانعة الصواعق عمى المباني العالية . -0     
 . يفضل االبتعاد عن النوافذ الزجاجية واألبواب المعدنية -7     
 . ال تستعمل ىاتفك و أغمقو فوراً   -3     

 . عالية و منفردةتجنب الوقوف تحت شجرة   -4     

  . تجنب الوقوف قرب أعمدة الياتف أو أعمدة الطاقة الكيربائية -5     

 . تجنب الوقوف عند منطقة مرتفعة عن سطح األرض  -6     

 . إلى منطقة منخفضة وتحيط بيا شجيرات صغيرة الجأ إذ كنت في منطقة زراعية -7     

  . وحةتجنب الدخول إلى منطقة مكشوفة ومفت -8     

 . عن المعادن و الحديد كاألسالك الشائكة و ما شابو و أي قطع من الحديد ابتعد -9     

 . عن شاطئ البحر و األماكن الرطبة و برك المياه االبتعاد -01   

 . قم بفصل التيار الكيربائي عن االجيزة المنزلية لحمايتيا -00   

  . األجيزة الكيربائية خارج المنزل استخدامعدم  -07   
 و البقاء داخل السيارة .(  قم بإنزال ىوائي السيارة ) األريلإذا كنت في السيارة  -03   

 74صـ      : َششح أهُّح اٌرذاتري اٌىلائُح ٌظاهشج اٌربق و اٌصاػمح و اٌشػذ #
 ىذه التدابير تحمينا من األخطار التي قد نصاب بيا عند التعرض لمبرق و الصاعقة و الرعد ،         

 فيجب عدم النظر إلى السماء أثناء البرق ألنو يؤذي العين ، كما يجب تجنب الصواعق كما         
 ن صوت الرعد ، و يجب فتح زجاج نوافذ المنزل أثناء حدوث البرق و الرعد أل  73عرفنا صـ         
 قد يؤدي إلى كسر الزجاج .        
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 74صـ  :  ػٓ داٌح ِٓ اٌىهشتاء اٌغاوٕح اٌرٍ دذثد ٌه تاملٕضي ِغ ذفغري عثة دذوثها اورة فمشج #
 حافيا و اتجيت إلى باب حجرتي كي أفتحو ، و بمجرد مالمستي  غرفتيكنت سائرا عمى سجادة     
 ماذا حدث ؟  شعرت بصدمة كيربية .لمقبض الباب     
 و ذلك ألن جسمي لقد حدث تفريغ كيربي من مقبض الباب إلى يدي ليعادل شحنتي الموجبة .     
 . حتكاك بالسجادةفقد إلكترونات نتيجة اال    

 . ىإِحػًٍ : ذغًّ اٌىهشتاء تاٌطالح اٌس : 
 .ال يمكن سماعيا أو رؤيتيا أو شم رائحتيا أو الشعور بيا أو تذوقيا جـ : ألن الكيرباء 

 ؟ وُف ٔغرذي ػًٍ وجىد اٌىهشتاءس : 
 .أو حرارة جـ : باستخدام مصباح كيربي أو أي جياز كيربي يصدر ضوء أو صوت أو حركة 

 75:      صـ     اٌذائشج اٌىهشتُح #

 

 ؟ اٌىهشتٍػالَ ذذي إضاءج املصثاح  -
 تدل عمى مرور التيار الكيربي في الدائرة .      

 ؟ دذد األداج اٌرٍ ذؤثش يف ذذفك اٌشذٕاخ اٌىهشتُح -
 العمود الجاف .     

 ؟ ؟ وُف هً ميىٓ اٌرذىُ يف فرخ و غٍك املصثاح اٌىهشتٍ -
 بواسطة المفتاح الكيربي . –نعم يمكن التحكم      

    76ص    : اٌذاساخ تاجلذوي اٌرايل ، و عجً ِالدظاذه ٌىً ٔىعدذد أٔىاع  #

 

 

 

   

 

 التوالي

 التوازي

 واحد

 اثنين

 ينطفئ األخر

 ال تتأثر اإلضاءة األخر مضاء

 تقل اإلضاءة
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 76صـ ؟ يف اٌذاسج اٌىهشتُح ؟ وُف هً ميىٓ اٌرذىُ يف شذج إضاءج املصاتُخ -
 . باستخدام مقاومة متغيرة ، و مفتاح كيربي من نوع خاص -نعم       

 ؟ يف املٕضي ؟ فغش إجاتره املصاتُخ أو األجهضجتشأَه أٌ طشَمح َرُ ذىصًُ  -
 تكون اإلضاءة قوية . -طريقة التوصيل عمى التوازي . لكي :     
 إذا نزعنا مصباح ال تنطفئ بقية المصابيح . -                                          

 يمكن التحكم في إضاءة كل مصباح عمى حدة . -                                          

 . : ىي المسار المغمق الذي تتدفق فيو الشحنات الكيربية ) اإللكترونات ( اٌذاسج اٌىهشتُح* 

 لكترونات في الدارة الكيربية عن طريق فتحيا أو غمقيا .: يتحكم بانسياب اإل  املفراح اٌىهشتٍ* 

 : ىو حركة و تدفق اإللكترونات في الدارة الكيربية . اٌرُاس اٌىهشتٍ* 

 : ىو مصدر الطاقة لدفع اإللكترونات و تدفقيا ، حيث يتدفق التيار من الطرف  اٌؼّىد اجلاف* 
 . سالب إلى الطرف الموجبال                      

 يمكن توصيل األجيزة الكيربية في الدارة بإحدى طريقتين ىما التوالي و التوازي . -
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 78  ؟  صـ ني و ِفراح وهشتٍداسعُ داسج وهشتُح ػًٍ اٌرىايل تها تطاسَرني و ِصثاس :        

 

 

 78؟ صـ  اسعُ داسج وهشتُح ػًٍ اٌرىاصٌ حترىٌ تطاسَح ِغ ثالثح ِصاتُخ و ِفراح وهشتٍس :      

 

 

 

 

 

 
  التواليالدارة عمى 

 

 

 

 

 الدارة عمى التوازي

7 

Ibrahim ali 

WWW.KweduFiles.Com



 ىي كمية اإللكترونات التي تعبر نقطة معينة من الدارة الكيربية في :  I  شذج اٌرُاس اٌىهشتٍ* 
 الثانية الواحدة .                                 

 . I  : ىو جياز يقيس شدة التيار الكيربي األُِرت* 

 Iىي وحدة قياس شدة التيار الكيربي   :  A  األِثري* 

 ِارا حيذز ػٕذ صَادج ػذد اإلٌىرتؤاخ اٌرٍ ذؼرب ٔمطح ِؼُٕح يف اٌثأُح اٌىادذج ؟ ط :
 جـ : تزداد شدة التيار الكيربي .

 79؟  صـ  وُف َىصً األُِرت يف اٌذاساخ اٌىهشتُح# 

 

 

 في الدارة الكيربية .  Iيتم توصيل جياز األميتر عمى التوالي لقياس شدة التيار الكيربي   -

 لُاط فشق اجلهذ اٌىهشتٍ تني ٔمطرني
 اإللكترونات تحتاج إلى مصدر طاقة حتى يدفعيا خالل السمك . -

 عمى فرق الجيد بين نقطتين في الدارة الكيربية .تتوقف حركة اإللكترونات  -

 : ىو مقدار الطاقة الكيربية الالزمة لنقل الشحنات الكيربية بين  V  فشق اجلهذ تني ٔمطرني* 
 ىاتين النقطتين .                                   

 . V: ىو جياز يقيس فرق الجيد الكيربي بين نقطتين   اٌفىٌرُّرت* 

 .  V: ىي وحدة قياس فرق الجيد الكيربي بين نقطتين    v  اٌفىٌد* 

 31؟  صـ  يف اٌذاساخ اٌىهشتُح فىٌرُّرتوُف َىصً اٌ# 

 االستنتاج قراءة الفولتميتر الدارات الكيربية
 الفولتميتر ال يعمل عند توصيمو عمى التواليجياز  /اليتحرك المؤشرال يعمل توصيل عمى التوالي
 جياز الفولتميتر يعمل عند توصيمو عمى التوازي / يتحرك المؤشر يعمل توصيل عمى التوازي

 

 يعمل
 يتحرك المؤشر

 ال يعمل
 ال يتحرك المؤشر

 جياز األميتر يعمل عند توصيمو عمى التوالي

 ياز عند توصيمو عمى التو يعمل ال جياز األميتر 
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 في الدارة الكيربية .  Vيتم توصيل جياز الفولتميتر عمى التوازي لقياس فرق الجيد بين نقطتين   -

 إلى قوة دفع الكيرباء في الدارة .يشير فرق الجيد  -

 31صـ    : هزا اورة ذمشَشا إٌىرتؤُا ػٓ ذطىس ِصادس احلصىي ػًٍ اٌرُاس اٌىهشتٍ لذميا و دىت َىِٕا # 
 ) طواحين اليواء / السدود ( كيرباء المولدات –كيرباء البطاريات  –كيرباء االحتكاك        
 كيرباء الطاقة الشمسية . –كيرباء المفاعالت النووية        

 شغل الطالب .     30:   صـ  صُّ ِطىَح# 

 31صـ     -: اسعُ ٔىع اٌذاسج اٌىهشتُح يف غشفره تاملٕضي# 

 

 

 

 

 

 

 حتىالخ اٌطالح

 الكيرباء صورة من صور الطاقة ، يمكن أن تنتج من صورة أخرى أو تتحول إلى صورة أخرى . -

 تحول الطاقة الكيميائية إلى الطاقة الكيربية . يةوكيمائاألعمدة الكير  -

 المغناطيس الكيربي يحول الطاقة الكيربية إلى طاقة مغناطيسية . -

 المولد ) الدينامو ( يحول الطاقة المغناطيسية و الحركية إلى طاقة كيربية . -

 . المغناطيسية إلى كيربيةىي تحول الطاقة الكيربية إلى مغناطيسية و :  اٌطالح اٌىهشوِغٕاطُغُح* 
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 37؟  صـ  ستٍوُف ذصٕغ ِغٕاطُظ وه #

 صل طرفي السمك الممفوف عمى مسمار من الحديد بطرفي البطارية . -0

 قرب المسمار لمجموعة من الدبابيس أو مشابك حديدية . -7

 . : تنجذب الدبابيس أو المشابك الحديدية إلى المسمار ِالدظاذٍ     

 ؟ ملارا أصثخ املغّاس ِغٕاطُظ -

 لمرور التيار الكيربي في السمك الممفوف حول المسمار ) التيار الكيربي لو تأثير مغناطيسي (     

 طرفي السمك عن البطارية . افصل -3
 : تنفصل الدبابيس و المشابك الحديدية عن المسمار . ِالدظاذٍ     

 دائمة ؟ السبب ؟ىل القوة المغناطيسية في المسمار  -
 . . َفمذ املغّاس املغٕطح ػٕذ لطغ اٌرُاس تً ِؤلرح ٌُغد دائّح     

 ؟ماذا يمكنك تسمية المسمار في ىذه الحالة  -
 ) المؤقت ( . َغًّ تاملغٕاطُظ اٌىهشتٍ     

 ىل يمكن زيادة قوة جذب المغناطيس الكيربي ) المؤقت ( ؟ -
  شذج اٌرُاس اٌىهشتٍ /دجُ املغّاس  /ػذد ٌفاخ اٌغٍه دىي املغّاس  -َادج : ٔؼُ . تض      

  -: ِارا حيذز يف احلاٌح اٌراٌُحط : 
 عند لف سمك موصل حول قطعة من الحديد )مسمار( و توصيل طرفي السمك بقطبي عمود جاف      

 جـ : نحصل عمى أداة تسمى المغناطيس الكيربي .

 (الظاىرة الكيرومغناطيسية( )يمكن تحويميما لبعضيما؟ ) تني اٌرُاس اٌىهشتٍ و املغٕاطُظ ِا اٌؼاللح #

 قرب البوصمة من سمك يمر بو تيار كيربي . -0
 : تنحرف إبرة البوصمة و تأخذ اتجاىا معينا . ِالدظاذٍ     
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 غّير اتجاه التيار الكيربي في السمك . -7
 : ينعكس اتجاه إبرة البوصمة . ِالدظاذٍ       

 اقطع التيار عن السمك . -3
 : تعود إبرة البوصمة التجاىيا األصمي مشيرة إلى الشمال و الجنوب . ِالدظاذٍ        

  و كأنو مغناطيس . أن السمك الذي يمر بو تيار كيربي يتصرف أوسعرذاستنتج  -

 سمك ينشأ عنو مجال مغناطيسي .أي أنو عند مرور تيار كيربي في  -

 33:    صـ   تؼض اعرخذاِاخ املغٕاطُظ اٌىهشتٍ يف دُاذٕااروش  #
 و في القطارات يستخدم المغناطيس الكيربي في صناعة الجرس الكيربي و السماعات الكيربية      
 المغناطيسية ) ماغميف ( و في الرافعات العمالقة .     

 ؟ ٔغرخذِها يف املٕضي ؟ و وُف ذصً إىل املٕضياٌرٍ ِٓ أَٓ ذأذٍ اٌىهشتاء س : 
 جـ : الكيرباء المستخدمة في المنزل تنتج من المولدات الكيربية التي توجد بمحطات توليد الكيرباء 

 ثم تُنقل عبر أسالك التوصيل إلى المنازل و المدارس و الشوارع .      

 34صـ      -: دُاذه اٌُىُِحدذد وُف ذشاسن يف ذششُذ اعرهالن اٌىهشتاء خالي # 
 . فصل الكيرباء عن المنزل في حال السفر الطويل -0     
  . عن بعض األجيزة الكيربائية عند النوم الكيرباء فصل -7     
 . درجة مئوية 74ضبط أجيزة التكييف عمى درجة حرارة بحيث ال تقل عن  -3     
  . المتابعة والصيانة الدورية لجميع األجيزة الكيربائية الموجودة في المنزل -4     
  . إطفاء اإلنارة في الغرف الفارغة خالل الميل و لمصابيح خالل النياراعدم إضاءة -5     
 . استبدال المصابيح العادية بالمصابيح الموفرة لمطاقة ومصابيح الفموريسنت -6     
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    35صـ    -: لاسْ تني املصاتُخ اٌؼادَح و ِصاتُخ ذىفري اٌطالح #
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ال يوفر

قصيرة 
تنج

 يوفر

 طويمة

 آمنة  امنأكثر أ

 أطول

 توفر أكثر

 آمن نسبيا
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 ألْ اٌثاٌىْ و اٌشؼش اورغثا شذٕرني خمرٍفرني ٔرُجح ادرىاوهّا. 

  ادرىان

  اٌمطٓ

 

  ذٕجزب

حلذوز ادرىان تني اٌثاٌىْ و شؼش اٌمطح مما أدٌ إىل 
 اورغاتهّا شذٕرني خمرٍفرني

 ادرىان

 اٌمطٓ
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 ظاهشج  اٌصاػمح
حتذز تغثة ذفشَغ وهشتٍ عشَغ تني اٌغذة و 

 املثأٍ اٌؼاٌُح تغثة اخرالف شذٕاذهّا .

 ِصثاح

 اٌذاسج

 اٌرىاصٌ

 ِفرىدح

 ػاصٌح

 ذىاىل

 ِغٍمح
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 ( تطاسَح  ) ػّىد وهشتٍ

 أعالن ذىصًُ

 ِصثاح وهشتٍ

 ِفراح وهشتٍ

 اعرخذاَ ِغاِري أو دتاتُظ ِٓ احلذَذ
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 ِادج ِىصٍح ِادج ػاصٌح

 ِفرىدح

 ِغٍمح

 اٌرىايل

 اٌرىاصٌ
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 فشق اجلهذلُاط  لُاط شذج اٌرُاس

 ػًٍ اٌرىاصٌ ػًٍ اٌرىايل

 اٌغخاْ اٌىهشتٍ

 اٌىهشتُح إىل دشوُح املشودح

 اٌىهشتُح إىل دشاسَح

 مت حبّذ اهلل
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 ـ 7108/  7107تمخيص العمـو لمصؼ السابع                  الفصؿ الدراسي األوؿ 

 

 

 مف الشكؿ المقابؿ نستنتج أف اليواء مادة ، لو كتمة و وزف و يشغؿ حيز . -

 % . 78( النتروجيف  0اليواء خميط مف غازات مختمفة أىميا :  -
 % .  70( األكسجيف  7                                           
 %  . 1.13( ثاني أكسيد الكربوف  3                                           
 ( بخار الماء . ) نسبتو متغيرة (4                                           

 ( نسبة ضئيمة جدا مف األرجوف و النيوف و الييميـو5                                           

 .عمى سطح األرض يعتبر األكسجيف ىو غاز الحياة ألنو الـز لتنفس الكائنات الحية  -

 اليواء يحيط بالكرة األرضية و يحيط بنا في كؿ مكاف . -

 45صـ    -: اٌرثاقي تني ادلٛاق# 
 استخدـ األدوات التي أمامؾ كما ىو موضحا في الرسـ ، أوال :     

 لتحريؾ الكأس بشكؿ مائؿ باتجاه السطح ببطء .... ماذا تالحظ ؟           
 . تخرج فقاعات غازية مف الكأس و يحؿ الماء محؿ اليواء:  ِالؼظاذٟ         

 ثانيا : اغمر أنبوبة االختبار في الحوض بشكؿ مائؿ ...     
 ثـ ناقش زمالئؾ ماذا تالحظ داخؿ األنبوبة قبؿ غمرىا بالماء             

 . ، ٚ ؼً ادلاء حمً اذلٛاء خيهض وفماػاخ واْ تٙا ٘ٛاءو بعد غمرىا بالماء :              

 45صـ   -: و١ف أؼافؼ ػٍٝ ِٕك٠ٍٟ ِٓ اٌثًٍ ؟# 
 استخدـ األدوات التي أمامؾ واضعا المنديؿ في قاع الكأس كما في الشكؿ ، -0     

 ، ماذا تالحظ ؟رأسا عمى عقب ثـ اغمره في الماء عموديا           
 .بممو بالماءتأشاىد المنديؿ تحت سطح الماء ، و لكف اليواء داخؿ الكأس يمنع :  ِالؼظاذٟ       
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 ثـ ارفع الكأس بشكؿ سريع و عمودي ، و استخرج المنديؿ مف الكأس ، ماذا تالحظ ؟ -7     
 : لـ يبتؿ المنديؿ . ِالؼظاذٟ       
 اذلٛاء؟    كأسلمف خالؿ األنشطة السابقة ..... ما الذي يمأل ىذه ا -    

 46صـ    -: ذٕفً اذلٛاء يف ادلاء# 
 زميمؾ بدفع اليواء داخؿ الكأس كما بالشكؿ أمامؾ : تسابؽ أنت و -

 مالحظات المحاوالت
 تـ بسرعةي دفع اليواء بعود مصاص

 ستغرؽ وقت أطوؿي دفع اليواء بعود مصاص مثقوب
 . ماءقارف بيف المحاولة األولى و المحاولة الثانية مف حيث أييما أسيؿ دفعا لم -

 قفغ اذلٛاء ١ٌؽً حمً ادلاءاحملاٌٚح األٚىل أًٌٙ يف           
 اء (يو ء يحؿ محؿ المايمكف تبادؿ المواد مع بعضيا ) اليواء يحؿ محؿ الماء و ال : اٌرٕراظٟ -

 قص قاع عمبة شرب الماء . -0   46صػ   : ٔشاط #
 ضع بالوف أعمى عنؽ الزجاجة . -7                       
 اغمر الزجاجة حتى المنتصؼ بالماء . -3                       

 ينتفخ البالوف .:  ِالا ذالؼؼ -         
 يمكف تبادؿ المواد مع بعضيا ) الماء يحؿ محؿ اليواء و يدفعو ألعمى (:  اٌرٕراظه -         

 . حتى نياية الغالؼ الجويىو الطبقة الممتدة مف سطح األرض  -: اذلٛاء* 

 . الغازات الضرورية لحياة الكائنات الحية عمى سطح األرضيحتوي عمى  -           

  . الذي ال تستطيع الكائنات الحية االستغناء عنو ةاألساسيتبر اليواء المادة ُيع -           

 .عند فقد الماء ال تموت الكائنات الحية مباشرة ، بؿ تستطيع االحتماؿ ليـو أو يوميف  -           

 تواجد أكسجيف التنفس . ـعند فقد اليواء فإف الكائنات الحية تموت مباشرة لعد -           

 اليواء حولنا نشعر بو ، نشاىده في حركة األشياء حولنا . -           
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 47صػ   ) التجارب العممية ( اورة اٌركاتري اٌٛلائ١ح اٌضهٚن٠ح ادلرصٍح تئظهاء األٔشغح اٌؼ١ٍّح# 
 ارتداء البالطو األبيض . (0

 ارتداء النظارة الواقية . (7

 الحذر عند استخداـ أدوات و أجيزة المختبر . (3

 . وجود نظاـ حماية وأجيزة استشعار متطورة (4

 . وجود أنظمة تيوية وأنظمة خاّصة لمتخمص مف الغازات الناتجة (5

 ضغظ اذلٛاء
  . الجوانبمف جميع عمى األجساـ  يؤثر بقوةاليواء  -

 عموديا عمى وحدة المساحة .ىو القوة المؤثرة  -:اٌضغظ * 

 48؟  صػ  أ٠ّٙا ألٜٛ أصثؼٟ أَ اذلٛاء #
 اسحب لمخمؼ ضاغط المحقنة البالستيكية إلى المنتصؼ ، ثـ ادفعو لألماـ : -0     

 دافعا اليواء خارج المحقنة . إلى نياية المحقنة ؟ يتحرؾ الضاغط بسيولة دبالا ذشؼه         

 المحقنة : ضاغطكرر الطريقة مرة أخرى مع وضع إصبعؾ أماـ فتحة المحقنة و اضغط عمى  -7     
 .قبؿ بموغ النياية  وتوقف و بصعوبة حركة الضاغط؟  دبالا ذشؼه          

 يمكف ضغط كمية مف اليواء إلى حجـ أقؿ .:  اٌرٕراظه         

 -: لانْ تني احملاٌٚح األٚىل ٚ احملاٌٚح اٌصا١ٔح -3     
 إلى نياية المحقنة لخروج اليواء مف المحقنة . كانت حركة الضاغط سيمةفي األولى                

  . ج اليواءو ـ خر عدلكانت حركة الضاغط صعبة و لـ يصؿ لنياية المحقنة في الثانية              
       يتـ استنتاج أف اليواء يشغؿ حيز وقابؿ لالنضغاط . و             

 ؟ ِا ٟ٘ فىهج ػًّ شفاعاخ اٌرصث١دس : 
 جػ : الضغط الجوي .

 ؟ ِالا حيكز ػٕكِا ٠رُ ضغظ اٌشفاط ادلغاعٟ ػٍٝ ؼائظ أًٍِس : 
 بمكانو .يقـو الضغط الجوي الخارجي بالضغط عميو و يثبتو يخرج اليواء مف الداخؿ فجػ : 
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 . ػًٍ : ػٕك اٌضغظ ػٍٝ اٌشفاط ادلغاعٟ ػٍٝ ؼائظ أًٍِ ٠رصثد دبىأٗس : 
 جػ : بسبب تفريغ اليواء بيف الشفاط المطاطي و الحائط األممس فيقؿ الضغط الجوي بيف الشفاط و 

 الحائط فيثبت بمكانو بسبب كبر الضغط الجوي الخارجي عميو .      

 ؟ يف ؼاٌح ربه٠ه اٌشفاط ادلغاعٟ اٌصاتد ػٍٝ احلائظ األًٍِ ِالا حيكزس : 
 يتساوى الضغط الداخمي مع ضغط اليواء الخارجي و ينفصؿ أو يتحرؾ مف مكانو .يدخؿ اليواء فجػ : 

 49:  صػ  ربكٞ ضغظ اذلٛاء #

 بتعميؽ األوزاف  ابدأعمؽ الشفاطيف المطاطييف بشكؿ أفقي عمى حائط أممس ، و مف ثـ  -0     
 واحدا تمو األخر قبؿ البدء :           

 . ( أٚالAلك ٠ٕفصً اٌشفاط ادلغاعٟ )( :  B( و )  Aتوقعاتؾ لمشفاطيف المطاطييف )  -7     
 . ألْ ؼعّٗ صغري ف١ىْٛ ل١ّح اٌضغظ اخلانظٟ اٌمٞ ٠صثرٗ صغري أ٠ضاحدد السبب :      

 

 

 

 ( Aاٌشفاط  ) مف خالؿ تجربتؾ حدد أي شفاط انفصؿ أوال ؟   -3     
 مخً حماٚالخكـ عدد المحاوالت التي تمت كي ينفصؿ الشفاط مف مكانو ؟           

ناقش النتائج مع زمالئؾ ، و حدد سبب المحاوالت الكثيرة التي احتجتيا لفصؿ الشفاطيف  -4     
 . ٌىرب ل١ّح اٌضغظ اجلٛٞ اخلانظٟ اٌمٞ ٠صثد اٌشفاعني ادلغاع١نيالمطاطييف عف مكانيما ؟  

 51:  نشاط  صػ  لً ضغظ ػعٍح قناظره #
 الضغط .احضر مضخة ىواء يدوية بيا عداد قياس  -0     
 ( Psi 3ركب رأس المضخة عمى صماـ اإلطار الصغير و انفخ اليواء داخمو إلى الرقـ )  -7     
 ( مثؿ اإلطار الصغير . Psi 3) كرر العمؿ مع اإلطار الكبير و انفخ إلى نفس الرقـ  -3     
 اضغط بأصبعيؾ عمى اإلطاريف ، أييما بو ضغط أكثر ؟ -4     

 اإلعان اٌصغري تٗ اٌضغظ أوصه ، ٚ اإلعان اٌىثري تٗ اٌضغظ ألً .                  

 

 نيوتف 0

 نيوتف 5

 نيوتف 0

 نيوتف 01
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 51صػ   -ناقش زمالئؾ ، و سجؿ تفسيرؾ لمجممة التالية : -     
 "  ٠ؼرّك ضغظ اذلٛاء ػٍٝ ٍِاؼح اٌٍغػ"                              

  )عالقة عكسية( ٚ وٍّا لٍد ٍِاؼح اٌٍغػ واق اٌضغظ وٍّا واقخ ٍِاؼح اٌٍغػ لً اٌضغظ ،       

  كتباحكـ إغالقو ، ثـ ضع الكيس تحت سجؿ نتائجؾ مف خالؿ إدخاؿ عود مصاص في كيس ، و  #
 51صػ   ، و انفخ الكيس مف خالؿ عود المصاص ، كررىا مع كتب أكثر :   

 و العكس صحيح . : سيزداد انتفاخ الكيس مع القميؿ مف الكتب ، ِالؼظاذٟ        
 (عالقة طرديةيزداد بزيادتيا و يقؿ بانخفاضيا ) : يعتمد الضغط عمى القوة المؤثرة ، اٌرٕراظٟ        

 المؤثر عموديا عمى وحدة المساحات مف السطح .ىو وزف عمود مف اليواء :  اٌضغظ اجلٛٞ* 

  ضغط اليواء دورا ميما في حياتنايمعب  -

                لكي ال يشكؿ خطرا أثناء القيادة . إطارات السيارات و الدراجات ىواءيجب عمينا متابعة ضغط  -

 50صػ  . ذفاٚخ اٌضغظ اجلٛٞ اشهغ ؼهوح اذلٛاء إٌاذبح ػٓ# 
 الرياح : ىي اليواء المتحرؾ .         
  تنشأ الرياح نتيجة تفاوت الضغط الجوي مف منطقة لمنطقة أخرى ، حيث تتجو الرياح مف     
 . المنطقة ذات الضغط الجوي العالي إلى منطقة الضغط الجوي المنخفض     

 .الجوي لألرض المختمفة المكونة لمغالؼ خميط متجانس مف الغازات  اليواء -

 ؟ ِالا حيكز ػٕكِا ٍٔرٕشك اذلٛاءس : 
  و يخرج غاز أخر ضار مف الرئة إلى اليواء يتغمغؿ اليواء داخؿ الرئة ، و يدخؿ غاز الحياة إلى الدـ ،جػ : 

 57صػ    -: اٌىشف ػٓ اٌغاواخ# 
 ػك٠ُ اٌٍْٛصؼ لوف ماء الجير قبؿ عممية النفخ في الدورؽ :   -0

   صؼ لوف ماء الجير بعد عممية النفخ في الدورؽ : -7       
 ٠رىْٛ ٌْٛ أت١ض " ٠رؼىه "مالحظاتي :  -            

 . ؼكز ذفاػً و١ّ١ائٟ تني أؼك اٌغاواخ ٚ ِاء اجلرياستنتاجي :  -               
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 CO2غاو شأٟ أو١ٍك اٌىهتْٛ  ماء الجير ؟   عكرحدد اسـ الغاز الذي   -           

 : أفؿ ػٍٝ وظاظح ٌاػح -3      

 ذرىصف لغهاخ صغريج ظكا ظكا ِٓ ادلاءمالحظاتي :  -            
ْ ِٓ ِىٛٔاخ اذلٛاءاستنتاجي :  -               

ِّ
 . خيهض خبان ادلاء ِغ ٘ٛاء اٌىفري  ، ٚ ٠ؼررب ِىٛ

 

 53صػ   -: ( O2) األكسجيف   اٌىشف ػٓ غاو احل١اج# 
 ذٍرّه تاالشرؼاي 1اٌشّؼح نلُ  أي شمعة استمرت باالشتعاؿ ؟ -     
 . تاٌرّهان ٌٛظٛق أوٍعني اذلٛاء ؼٛذلا؟  السبب     
 . غاو األوٍعني ما اسـ الغاز الذي يساعد عمى االشتعاؿ ؟ -     
 ماذا تتوقع ؟  7تخيؿ نفسؾ مكاف الشمعة رقـ  -     

  "غاو احل١اج"ٚظٛق أوٍعني اذلٛاء  ٌَٛف أؼ١ا ِكج لصريج شُ أصاب تاالـرٕاق ٚ أِٛخ ٌؼك          

 53؟  صػ  ٚظنيِٓ ـالي ٍِف إٌىرتٟٚٔ ٚضػ أ١ّ٘ح غاو ا١ٌٕرت# 
 المكوف األساسّي لبروتيف الخمّية النباتية والحيوانية.  ىاـ لمكائنات الحية ألنو ىو (0     
 . ُيستخدـ في صناعة األمونيا التي ُتشَِّكؿ أىـ أنواع األسمدة الزراعّية( 7     
 مض النيتريؾ القوي.ح و في صناعةيدخؿ في صناعة المتفّجرات ( 3     
 . ُيستخدـ الغاز المساؿ في عمميات الحفظ والتبريد والتخزيف (4     
  . تعبئة إطارات السيارات بغاز النيتروجيف ُيَقمؿ مف حرارة اإلطارات (5     

 : ِىٛٔاخ اذلٛاء -
 اليواء خميط مف عدة غازات تحيط بالكرة األرضية و مجذوبة إلييا بفعؿ الجاذبية األرضية ، و ىي :  

 %  . N2  78( غاز النيتروجيف  0     
 %  . O2  70( غاز األكسجيف  7     
 .   CO2( غاز ثاني أكسيد الكربوف  3     
 .  H2O( بخار الماء  4     
 .( غازات أخرى مثؿ األرجوف و النيوف و الييميـو و غيرىا 5     
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 CO2  صيغتو الكيميائيةغاز ثاني أكسيد الكربوف مركب كيميائي يتكوف مف األكسجيف و الكربوف ،  -

 الحرائؽ .و مف صفاتو أنو ُيعكر ماء الجير و يستخدـ في إطفاء     

 .)ُخمس اليواء( يوجد بكميات كبيرة نسبيا في الغالؼ الجوي،   O2غاز األكسجيف عنصر كيميائي رمزه   -
 و مف صفاتو أنو ىو الغاز الوحيد الذي يساعد عمى االشتعاؿ .    

 55.  صػ  ٔالش وِالئه يف ِؼىن اذلٛاء إٌمٟ ، ِفٍها أ١ّ٘رٗ ِٓ ـالي ٍِف ِصٛن# 

 أجسامنا باألكسجيف الالـز لكؿ وظائؼ الحياة. يمدإف اليواء النقي ىو نسمة الحياة      
 . خالي مف أي غازات أخرى ضارة باإلنسافاليواء النقي ىو اليواء الخالي مف الغبار و      
 إف توافر اليواء النقي واألكسجيف في جسمؾ ُيعني صحة أفضؿ، عقاًل أقوى، ىضماً      
 .لذلؾ، افتح النوافذ وامأل بيتؾ باليواء النقي، وستتحسَّف صحتؾ أفضؿ، وطاقة أكبر لمجسـ.      

 ؟ و١ف ربكز ػ١ٍّح اٌرٕفًس : 
 يدخؿ اليواء عبر األنؼ و الفـ وصوال إلى الرئتيف حيث يتـ التبادؿ جػ : 
  الغازي بيف األكسجيف و ثاني أكسيد الكربوف .     

 كما أنو يمكف زيادة سعة الرئة . حجـ الرئتيف يختمؼ مف إنساف ألخر . -

 56صػ    -: ِٓ ـالي اٌرعهتح اٌرٟ أِاِه ، لانْ تني ٌؼح نئره ، ٚ ٌؼح نئح وِالئه #

 سجؿ سعة رئتيؾ سجؿ القراءة سجؿ اسمؾ
   
   
   

 تي تخرج منيا ؟عندما تتنفس اليواء ... ىؿ كمية اليواء التي تدخؿ الرئة ىي نفس كمية اليواء ال -
 . ألْ ؼعُ اٌهئرني شاتد ال ٠رغري  – ٔؼُفسر :    

 العديد مف األلعاب الرياضية تتطمب منؾ استخداـ كمية كبيرة مف اليواء ، لذلؾ يجب عميؾ البحث  -
 -، و لزيادة كمية اليواء الداخؿ لمرئتيف ، و منيا ىذا التمريف : عف طرؽ لزيادة حجـ رئتيؾ   
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 57صػ    -: ٌٍغاتك اٌصأٟ ٚ إٌىٚي ػرب اٌٍٍُمته٠ٓ اٌصؼٛق #      
  سجؿ سعة رئتيؾ مف خالؿ التجربة السابقة .................. -      
 قارف بيف قراءة سعة رئتيؾ قبؿ التمريف و بعد التمريف .. ثـ فسر : -      

 . ألْ اجلٍُ ٠صثػ أوصه وفاءج يف اٌرفكاَ األوٍعني ٌؼح اٌهئرني تؼك اٌرّه٠ٓ أورب           

 57.صػ  ثـ سجؿ عنو تقريرا لتناقش بو زمالئؾ و معممؾ،  احبس تاٌشثىح اٌؼٕىثٛذ١ح ػٓ ظٙاو ٌم١اي ٌؼح اٌهئح# 

    بيده ممسكا يقؼ الالعب ، لقياس السعة الحيوية لمرئتيف   بيرومترػػػػػػػػػػػػػساأل جيازيستخدـ         
  هالى صدر  يأخذمرة بسرعة ثـ  7-0االسبيروميتر ، ثـ يقـو بعمؿ شييؽ وزفير تمييدي مف         
تمرة حتىػػومس  الزفير بصورة منتظمة  خذىا مف ىواة الشييؽ ، ويؤديأكبر كمية يستطيع أ          
قد اخرج اكبر كمية ممكنة مف ىواة الزفير وذلؾ عف طريؽ الفـ حيث فيوذلؾ الحد الذي يكوف           
ولحساب السعة الحيوية النسبية يتـ قسمة السعة الحيوية المطمقة عمى ، بؾػػػػػيسد االنؼ بمش          
. وزف الجسـ          

 

 

 في الجياز التنفسي . العضواف الرئيسيافىي  -: اٌهئراْ* 
 يتـ فييا تبادؿ الغازات ، حيث يأخذ الجسـ األكسجيف و يطرد ثاني أكسيد الكربوف . -             
 بالتقاط األكسجيف مف الرئتيف و حممو إلى جميع خاليا الجسـ  تقـو خاليا الدـ الحمراء -             
 الزفير  أثناءتيف التي تخرجو تقـو خاليا الدـ الحمراء بنقؿ ثاني أكسيد الكربوف إلى الرئ -             

 : اٌغهق اٌرٟ ذٍاػك يف احلفاػ ػٍٝ صؽح اٌهئرني -
 ( عدـ التدخيف .0     
 ( التقميؿ مف مموثات اليواء .7     
 ( تحسيف اليواء في األماكف المغمقة .3     
 ( ممارسة تماريف التنفس العميؽ يوميا .4     
 تناوؿ األطعمة الصحية .( 5     
 ( ممارسة التماريف الرياضية بانتظاـ .6     
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 58:   صػ   اٌرٕفً ادلفهط  ِغ ِؼٍّه ٚ وِالئهٔالش ـغٛنج # 
 يرافؽ ىذه الزيادة نقص ،  ىو زيادة وتيرة التنفس عف الحاجة العضوية:  اٌرٕفً ادلفهط       
 فرط التنفس إما بسبب اضطراب  يحدثو ،  يدعى ذلؾ بالقمو التنفسي حموضة الدـ و  في       
  في أمراضبب اختالؿ في آلية التنفس نفسيا كما يحدث ػػػػواليمع أو بس الخوؼ نفسي مثؿ       

 . وأمراض القمب الرئة       

 ( درجة الحرارة .0 -: اٌؼٛاًِ ادلؤشهج ػٍٝ اٌضغظ -
 ( الحجـ .7                                       

 59صػ   -: صانٚؾ و١ً اٌشاٞ# 
 احضر كيس مفرغ مف ورقة الشاي ، و اقمبيا بجعؿ فتحة الكيس لألسفؿ ،     
 و اآلف أشعؿ الكيس بعود ثقاب مف األعمى ، و شاىد ماذا يحدث ؟     

 ٠صؼك و١ً اٌشاٞ ادلشرؼً ألػٍٝ وأٔٗ صانٚؾ .             

 59:  صػ  ت١ضح ٍٍِٛلح يف اٌكٚنق# 
 عمى عنؽ قارورة زجاجية . ىؿ تدخؿ في القارورة ؟ ضع بيضة مسموقة و منزوعة القشرة -     
 بالطبع ال . لماذا ؟ ألف ضغط اليواء داخؿ القارورة مساوي لضغط اليواء خارج القارورة . -     
 ا . ضع عود ثقاب مشتعؿ في القارورة ثـ ضع البيضة المقشورة عمى عنقي -     
 الحظ ماذا يحدث مع استمرار اشتعاؿ عود الثقاب و استيالؾ أكسجيف اليواء ؟ -     

 ذٍمظ اٌث١ضح قاـً اٌمانٚنج .                 

 ناقش زمالئؾ و استنتج سبب دخوؿ البيضة المسموقة إلى داخؿ القارورة بعد إشعاؿ الثقاب ؟ -     
 اٌمانٚنج أورب ِٓ اٌضغظ قاـٍٙا . ألْ اٌضغظ ـانضذكـً اٌث١ضح اٌمانٚنج                 

 61صػ    -: ذأشري قنظح احلهانج ٚ احلعُ ػٍٝ اٌضغظ# 
 ضع شمعة مشتعمة عمى قطعة فميف تطفو عمى سطح الماء . -0     
 قـ بتغطية الشمعة بالكأس . -7     
  : موضحا ذلؾ بالرسـ عند انطفاء الشمعةيحدث  ذاتنبأ بما -3     
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 ٌريذفغ ادلاء قاـً اٌىأي ٍِافٗ صغريج ١ٌؽً حمً األوٍعني احملرتق .               

 التجربة باستخداـ كأسا أكبر ، ماذا تالحظ ؟ كرر -4     
 ىؿ تستطيع أف تقارف بيف منسوب الماء في الكأسيف ؟ فسر ؟          

 

 .ٌى٠اقج األوٍعني احملرتق  اٌصغري .ٍِٕٛب ادلاء يف اٌىأي اٌىثري أػٍٝ ِٓ                

 درجة الحرارة و الضغط  .عند تغير مساحة الكأس تصبح العالقة طردية ما بيف  -

 60صػ   -: ، ٚ احلعُ ٚ اٌضغظ ػٕك شثاخ احلهانج ػٕك شثاخ احلعُ انٌُ اٌؼاللح تني وً ِٓ احلهانج ٚ اٌضغظ  #

 

 

 

 

        زداد الضغط كمما قؿ الحجـي     يزداد الضغط بزيادة درجة الحرارة                     

 عالقة طردية                                  عالقة عكسية                    

 60صػ    ؟ ٔالش وِالئه و١ف ذؤشه ػٛاًِ أـهٜ ػٍٝ ضغظ اذلٛاء# 
 تتناسب عكسيا مع الضغط الجوي . : درجة الحرارة -0   
 يتناسب عكسيا مع الضغط الجوي .:  معدؿ البخار في الجو -7   
 . الصاعدة التّيارات الرأسية اليابطة و -3   
 .يتناسب عكسيا  مع الضغط الجوي :  االرتفاع عف منسوب سطح البحر -4   
 .البحر والبر ورياح موسميةمّما يؤدي لحدوث نسيـ  َتوزيع الماء واليابسة -5   

 

 الحجـ
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 -اٌؼاللح تني اٌضغظ ٚ احلعُ ٚ قنظح احلهانج :* 
 .عند ثبوت درجة الحرارة يتناسب الحجـ مع الضغط تناسبا عكسيا  -       

 كمما زاد الضغط قؿ الحجـ ، و العكس صحيح . -       

 طردية بيف درجة الحرارة وتكوف العالقة عند تغير درجة الحرارة  -       
 . الضغط عند ثبات الحجـ           

 و ضغطو ، و عندما تقؿ حرارتو يقؿ حجمو و ضغطو . عند تسخيف اليواء يزداد حجمو -       

 67صػ    : فٍه ؼهوح اذلٛاء اٌٍاـٓ حنٛ األػٍٝ ٚ اذلٛاء اٌثانق حنٛ األٌفً# 
 اليواء الساخف أخؼ مف اليواء البارد فيتجو ألعمى ، و العكس صحيح .                 

 أشعؿ شمعة و راقب اتجاه الدخاف . -     
 ال  ىؿ يمكف أف يتجو الدخاف إلى األسفؿ ؟  -     
 ناقش مع زمالئؾ ، و وضح سبب اتجاه الدخاف نحو األعمى . -     
 تٍثة انذفاع ؼهانذٗ فرمً وصافرٗ ف١صثػ أـف ِٓ اذلٛاء .                 

 -) األكسجيف ( : غاو احل١اج -
 %( ، لو زادت تنتشر الحرائؽ في كؿ مكاف و ال نستطيع السيطرة عمييا ، و لو  70نسبتو ثابتو )     
 قمت يحدث اختناقات لمبشر مما يؤدي إلى موتيـ .     

 63) األكسجيف ( :   صػ  ق ٍٔثح غاو احل١اجِٓ ـالي اٌرعهتح اٌرٟ أِاِه ؼك# 
ًّ ؼعُ اٌىأي ذمه٠ثامالحظاتي :  -     

ُ
 (حجـ الغاز ُخمس حجـ اليواء). ٠هذفغ اٌٍائً ١ٌشغً ـ

 .في المخبار  ارسـ سطح الماء األزرؽ المرتفع -     
 ( . % 21سجؿ النسبة  )   -     
 قارف بيف النسبة و الرسـ البياني ، ثـ اكتشؼ غاز الحياة . -     
 . غاو األوٍعنيغاز الحياة ىو  -     
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 63صػ    -: صُّ ٍِفا إٌىرت١ٔٚا ػٓ اٌرفكاِاخ األوٍعني يف ؼ١اذٕا# 
 .احتراؽ الغذاء داخؿ خاليا الكائف الحي لتحرير الطاقة  عممية التنفس ول يأساس -0     
 . الطاقة ضروري الحتراؽ الوقود والحصوؿ عمى -7     
 . مف تأثير األشعة الفضائية الضارة نايدخؿ في تركيب طبقة األوزوف التي تحمي -3     
  لغوص تحت الماءا و فييعبأ في اسطوانات الستخدامو في عمميات التنفس في المستشفيات  -4     

 و كوقود لصواريخ الفضاء .استيميف  يلحاـ وقطع المعادف باستخداـ ليب األوكس و في          

 
 ؟ ِا ٟ٘ أ١ّ٘ح غاو األوٍعنيس : 
 . داخؿ الخاليا لمحصوؿ عمى الطاقة الالزمة لموظائؼ الحيويةأساس عممية التنفس و احتراؽ المغذيات ( 0جػ : 
 ( ضروري الحتراؽ الوقود و الحصوؿ عمى الطاقة .7     
 ( يدخؿ في تركيب طبقة األوزوف التي تحمي الكائنات الحية مف تأثير األشعة الفضائية الضارة.3     
 عمميات التنفس )في المستشفى و في الغوص( -( ُيعبأ في اسطوانات الستخدامو في : أ 4     

 لحاـ و قطع المعادف . –ب                                             

 65:   صػ  اشهغ قٚن األوٍعني ٚ خماعهٖ يف احل١اج# 
 األكسجيف غاز الحياه ألنو الـز لمتنفس ، و لكف ىؿ لو مخاطر في حياتنا ؟؟  لألسؼ نعـ و       
 سريعة  أكسدة يحدث نتيجة كيميائي ىو تفاعؿ الحريؽذلؾ ألنو يساعد عمى حدوث الحرائؽ . و       
 . ليب و حرارة لبعض المواد مسبباً       
 % ال يحدث 06و إذا قمت عف  حريؽ بشكؿ سريعالزيادة نسبة االكسجيف تسبب في حدوث       
 ينتج عف تفاعالت األكسجيف مع المواد األخرى حرارة تسمى حرارة اإلشعاؿ لذلؾ فيو .  ؽحري      
 الحرائؽ عف طريؽ الحرارة التي تنتج مف تفاعالتو، لكنو رغـ ذلؾ ليس مف الغازات  يزيد مف شدة      
 .  القابمة لالشتعاؿ      
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 إثرائية؟  أو١ٍك اٌىهتْٛ ِٛضؽا فٛائكّ٘ا ٚ أـغانّ٘ا ني ٚ غاو شأٟعصُّ ـانعح ِفا١ُ٘ ٌغاو األوٍ# 
 األـغان                          اٌفٛائك                                                      

        O2                        CO2                  O2                        CO2 

 اختناؽ         تسمـ تنفسي               التنفس                     بناء ضوئي          

 احتباس حراري        قطع و لحاـ المعادف       طفايات حريؽ                                  

 وقود لمصواريخ            مشروبات غازية                                      أمطار حمضية  

 تكويف األوزوف            الثمج الجاؼ                                       

 ىي القوة التي يؤثر بيا اليواء عمى الجسـ .:  ِماِٚح اذلٛاء* 

 يقاـو اليواء حركة األجساـ التي تتحرؾ خاللو ، و تنشأ ىذه المقاومة عف حركة األجساـ و  -
 جزيئات الغازات المكونة لميواء . احتكاكيا بذرات و    

 مقاومة اليواء تبطئ سرعة األجساـ المتحركة خاللو ، مثؿ القافزيف بالمظالت . -

 66:   صػ  و١ف ذؼًّ ِظٍرٟ #
 -مف ارتفاع متر و نصؼ أسقط كرة زجاجية ) تيمة ( حسب الجدوؿ التالي و سجؿ نتائجؾ :     

 

 

 . الكرة الزجاجية ) التيمة ( في الحالتيفقارف بيف زمف سقوط  -0     
 . التيمة بالمظمة الكبيرة أكبر مف زمف سقوطيا بالمظمة الصغيرة: زمف سقوط  ِالؼظاذٟ           

 ؟عالقة بيف حجـ المظمة ، و زمف السقوط  ىؿ ىناؾ -7     
 ية ، كمما زاد حجـ المظمة زاد زمف السقوط .طردالعالقة نعـ ، :  ِالؼظاذٟ           

 التنفس

 قطع و لحاـ المعادف

 وقود لمصواريخ

 تكويف األوزوف

 بناء ضوئي

 طفايات حريؽ

 مشروبات غازية

 الثمج الجاؼ

 اختناؽ تسمـ تنفسي

 احتباس حراري

 أمطار حمضية

 
 ثواني 4 ثانية 7
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  ارسـ العالقة عمى الرسـ البياني التالي : -3     
 زمف السقوط يتناسب طرديا مع حجـ المظمة                               

 

 

 
 

 67) إعادة التدوير ( :  صػ  اصٕغ ِظٍح ِٓ ادلٛاق ادلٍرفكِح يف ِٕىٌه ، شُ انمسٙا يف وراته# 

 

 

 

 

 
          

 -: اٌؼٛاًِ ادلؤشهج يف ِماِٚح اذلٛاء ػٕك ٌمٛط ظٍُ -

 مساحة السطح .  تناسبا طرديا معمقاومة اليواء  تتناسب:  اٌٍغػ ٍِاؼح( 0     

 . ة السطح ألجساـ مختمفة الشكؿ ، فتختمؼ مقاومة اليواءقد تتساوى مساح:  اٌشىً (7     
 تقؿ مقاومة اليواء باقتراب شكؿ الجسـ مف الشكؿ االنسيابي ) المغزلي ( .                   

 : تتناسب مقاومة اليواء طرديا مع مربع سرعة الجسـ . اٌٍهػح (3     

 : تتناسب مقاومة اليواء طرديا مع كتمة الجسـ . ٚوْ اجلٍُ (4     
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 69:   صػ  ف١ٙا ِماِٚح اذلٛاء يف ؼ١اذٕا االخ اٌرٟ ذٍرفكَ ؼكق احل# 

 استخداـ المظالت في القفز مف الطائرات أو مف األماكف المرتفعة .( 0     
 ( صناعة مقدمة السيارات و الطائرات و القطارات بشكؿ انسيابي حتى تقؿ مقاومة اليواء .7     
      بوط لزيادة مقاومة اليواء .استخداـ جنيحات الطائرات أثناء الي (3     
  دفع السفف الشراعية .( 4     

 ِم١اي اٌضغظ

 ينتج الضغط بسبب تأثر وزف جسـ عمى جسـ أخر . -
 اليواء الجوي لو وزف ، و بالتالي يكوف لو ضغط ، يسمى بالضغط الجوي . -
 وزف اليواء خفيؼ ، و لذلؾ ال يمكننا الشعور بالضغط الجوي . -

 . إشهائ١ح) ال نشعر بالضغط الجوي ألف ضغط السوائؿ داخؿ الجسـ يساوي الضغط الجوي (          

    71صػ   -: تان١ِٚرت يف ِٕىٌه # 

 ىو جياز يستخدـ في محطة األرصاد الجوية لمعرفة التغيرات في ضغط اليواء .:  اٌثان١ِٚرت* 

 اصا بؾ .خاصنع بارومترا  -0     
 أو قطر الماصة أو حتى عمؽ القنينة ، ىؿ تعتقد بأف مستوى منسوب  إذا تـ تغيير طوؿ -7     

 الماء في الماصة سوؼ يتغير ؟ جرب :          
 . ٍِرٜٛ ٍِٕٛب ادلاء يف ادلاصح ٠رغري فمظ يف ؼاٌح ذغري لغه ادلاصح                 

 و اآلف ىؿ تتوقع بأف مستوى منسوب  ضع خطا حوؿ حد منسوب الماء عمى الماصة ، -3     
 الماء في الماصة سوؼ يتغير إذا نقمت البارومتر إلى الساحة المدرسية ؟          

 . ال ٠رغري ٍِٕٛب ادلاء يف ادلاصح                 

 متى تتوقع حدوث تغير في مستوى منسوب الماء في الماصة ؟ -4     
 . ػٕك ؼكٚز ذغري يف اٌضغظ اجلٛٞ                

 05 

Ibrahim ali 

WWW.KweduFiles.Com



 افحص البارومتر الذي بمختبر العمـو ، ناقش زمالئؾ مما ُصِنَع ؟ و ما ىي استخداماتو ؟ -5     
 تانِٚرت مت صٕؼٗ ِٓ ػٍثح ِؼك١ٔح خمٍفٍح اذلٛاء ٠رصً تٙا ِؤشه ٠رؽهن ػٍٝ               

   ، ٠ٍّٝ اٌثانِٚرت ادلؼكٟٔ . ذكن٠ط ٚ ٠ٍرفكَ يف ل١اي اٌضغظ اجلٛٞ              

 77صػ      -: ٚؼكاخ ل١اي اٌضغظ اجلٛٞ# 
 وحدات القياس المستخدمة لقياس ضغط اليواء ؟ اذكر -0      

 / ١٘ىرٛتاٌىاي تان  /  ٍِٟ تان  /  ُِ.وئثك  /  تاٌىاي        

 بيف وحدات قياس ضغط اليواء ؟ الترابط ما ىو -7      
 و١ٍٛ تاٌىاي 101.32 =تاٌىاي  101325 =ُِ.وئثك  760 =ٍٍِٟ تان  1013.2 =تان 1.013 =ضغظ ظٛٞ  1      

 74صػ  ؟ اٌضغظ اخ ٚ أٔٛاع ٚؼكاخ١احبس يف اٌشثىح اٌؼٕىثٛذ١ح ؼٛي ٍِّ# 
 نيوتف 0باسكاؿ يساوي  0كؿ  . Pa ويرمز ليا رياضيًا بػ  :اٌثاٌىاي (0      

  . ألؼ باسكاؿ 011ضغط جوي يساوي  0 كؿ           

 باسكاؿ . 0111: و ىي تساوي  اٌى١ٍٛ تاٌىاي( 7       

   .مممي بار 0111بار= 0مممي بار، أي أف  0111بار إلى  0ويجزأ كؿ   :(Bar) اٌثان (3       

 و مساحة  سـ 76: حيث أف الضغط الجوي يعادؿ وزف عمود زئبؽ ارتفاعو  ُِ . وئثك( 4       
 . 7سـ 0مقطعو                           

 ( 73) شرح صػ   : ٚؼكاخ ل١اي اٌضغظ -

 : وحدة في النظاـ المتري تستخدـ في قياس الضغط . Pa  ٚؼكج اٌثاٌىاي -0     

 لمساحة .: ىو القوة المؤثرة عموديا عمى وحدة ا اٌضغظ

 باسكاؿ 011111ضغط جوي =  0                   7/ـنيوتف 0باسكاؿ =   0             

 لمباسكاؿ . ةىي إحدى الوحدات المضاعف  : Hpa  ٌىايتاٚؼكج اذل١ىرٛ -7     

 73.  صـ  شغً اٌغاٌةاورة ِغ٠ٛح ذشهغ تٙا االنذفاػاخ ٌرؽ١ٍك اٌغائهاخ  :  # 
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 بالماء أو المواد الكيميائية تستخدـ إلخماد الحرائؽ. سطوانة معدنية ممموءةاىي  :ِغفأج احله٠ك  *

 ُيقسـ خبراء مكافحة الحرائؽ النيراف إلى فئات حسب نوع المادة المشتعمة . -

 يتوقؼ النوع المستخدـ مف مطافئ الحريؽ عمى درجة الحريؽ المراد إخماده . -

 مطافئ الحريؽ مف السيؿ حمميا و تشغيميا ، و تستخدـ في إطفاء الحرائؽ الصغيرة قبؿ انتشار  -
 ألسنة الميب .    

 74صػ   -) أنا رجؿ إطفاء ( : ؼه٠ك ١٘ا تٕا ٔصٕغ ِغفأج# 
 ضع حمض ىيدروكموريؾ المخفؼ في أنبوبة ثـ ضع بيكربونات الصودا ،  -0     

 لشمعة مشتعمة . ارج مف األنبوبة ثـ وجو الغاز الخ          
 . ذٕغفئ اٌشّؼح تٍهػحِالؼظاذٟ :            

 . ما الغاز المتصاعد ؟؟ -7     
  . ٚ ٘ٛ غاو ال ٠شرؼً ٚ ال ٠ٍاػك ػٍٝ االشرؼاي CO2 اٌغاو إٌاذط ِٓ اٌرفاػً ٘ٛ           

 ماذا يحدث عند توجيو الغاز المتصاعد إلى شمعة مشتعمة ؟ -3     
 : تنطفئ الشمعة بسرعة . ِالؼظاذٟ          
 ال يشتعؿ و ال يساعد عمى االشتعاؿ ،   CO2: غاز ثاني أكسيد الكربوف   اٌرٕراظٟ          

 و بالتالي يستخدـ في إطفاء الحرائؽ .                          

 75صػ    -: ؿ كيربائياستخدـ المطفأة التي صنعتيا في إخماد حريؽ ناجـ عف عط ىؿ يمكف -4    
 CO2ألْ احلهائك إٌامجح ػٓ ػغً وٙهتٟ ٠رُ إعفائٙا تاٌرفكاَ   ٔؼُ ديىٓ          

 75# احبس يف خمرربن ػٓ أقاج ذٍاػكن ػٍٝ إعفاء احله٠ك ِغ شهغ آ١ٌح اٌرفكاِٙا : صـ 

 الطفاية من خالل مقبض  حملتوجد في كؿ مدرسة طفاية حريؽ تستخدـ إلخماد الحرائؽ . يتـ      

 توجيه قاذفة ماّدة اإلطفاء و  نزع مسمار األمان الموجود في عنق المقبض، ثم يتم  الحمل فقط    

 مع الحرص على تجّنب رفع اليد عن ذراع التشغيل حتى يتّم إخماد  مباشرة باتجاه ألسنة اللهب    
 . بشكل تامّ  ألسنة اللهب    
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 ) تختمؼ المطفأة باختالؼ نوع المادة المحترقة (  -: ِغافئ احله٠ك -
 مطفأة الماء . -0     
 مطفأة الرغوة . -7     
 مطفأة ثاني أكسيد الكربوف . -3     

 : إنشاقاخ صالؼ١ح ِغفأج احله٠ك -
 دوثو .يجب التأكد مف صالحية مطفأة الحريؽ ، ألنيا ىي التي تحمينا مف الحريؽ لحظة ح -0     
 راقب المؤشر الموجود بالمطفأة . -7     
 بارز يعرفو جميع أفراد األسرة و بشكؿ رأسي .يجب وضعيا في مكاف  -3     
 يجب وضعيا بعيدا عف أيدي األطفاؿ . -4     

 -: اإلٌؼافاخ يف ؼاٌح احله٠ك -
 دقيقة . 71تبريد الحرؽ بالماء البارد لمدة  -0     
 ال ينصح بوضع قطع الثمج كي ال يزداد تمؼ األنسجة . -7     
 تجنب نزع المالبس الممتصقة بالحرؽ بالقوة . -3     
 تغطية الجزء المحروؽ بوضع ضمادة جافة معقمة عمى الجزء المصاب . -4     
 نقؿ المصاب إلى أقرب مركز طبي . -5     

 

 

 

                  77. صػ  اإلعفاء أشٕاء ِىافؽرُٙ حله٠ك ِٛضؽا ِؼكاذُٙ ٚ و١ف١ح اٌرفكاِٙاصُّ تٌٛرت ٌهظاي # 
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 رائؽ

 رائؽ

 رائؽ

 أبيض " يتعكر "

 الكشؼ عف وجود غاز ثاني أكسيد الكربوف

 لمتأكد مف أف غاز ثاني أكسيد الكربوف الذي عكر ماء الجير ينتج مف تنفس النبات

 يتكثؼ عميو بخار الماء مكونا قطرات مف الماء .الكأس البارد 
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 لوجود ىواء محبوس داخؿ الزجاجة يمنع انتفاخ البالوف .

يضع الزجاجة في ماء مثمج فينكمش اليواء المحبوس 
. 

 ألف اليواء أخؼ مف الماء و كثافتو أقؿ .
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 يقؿ ألنو ينضغط ، و ال يتغير حجـ الماء ألنو ال ينضغط  . حجـ اليواء

 ال أعتقد ذلؾ ، ألف اليواء مادة تشغؿ حيز ، ينضغط و لكنو ال يتالشى .
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 سيتمدد اليواء و يزداد حجمو و يزداد ضغطو عمى العمبة و قد يفجرىا .

 تضع العمبة دوف غطاء ، أو أف يكوف الغطاء غير محكـ الغمؽ .
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 و ذلؾ ألف اليواء الساخف يبرد و ينكمش . Bيرتفع منسوب الماء أكثر في الكأس  

 ليقارف بيف حجـ اليواء العادي و اليواء الساخف .
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 م 7108/  7107تمخيص العموم لمصف السابع                  الفصل الدراسي األول 

 

 

 تعتبر عممية البناء الضوئي أساس الحياة عمى سطح األرض . -

 عممية البناء الضوئي توفر لمكائنات الحية الغذاء و األكسجين . -

 النبات يصنع غذائو لنفسو و لغيره من الكائنات الحية . -

 . ػهم : انُجبد رو نىٌ أخضشس : 
 جـ : بسبب احتوائو عمى الصبغة الخضراء ) الكموروفيل ( .

 ؟ يب هً ادلكىَبد األعبعٍخ انزً ٌأخزهب انُجبد يٍ انجٍئخ نكً ٌؼٍش و ًٌُىس : 
 ( ثاني أكسيد الكربون . 3( الماء .                7( ضوء الشمس .             0جـ : 

  89؟  صـ  يب انزي ٌذخم إىل انُجبد يٍ اذلىاء اجلىي# 
 ( كما في الشكل : B( و )  Aافحص ورقة النبات في الحالتين )  -     
 ( كيف يمكن التخمص من الصبغة الخضراء لورقتي النبات  ؟0     

 .  ثىضؼهًب يف يبء ٌغهً نمزم ادلبدح احلٍخ صى ٌزى وضؼهًب يف كؾىل          

 ( ضع محمول اليود المخفف عمى ورقتي النبات ، فإذا تحولت لمون األزرق الداكن دل ذلك عمى      7     
 ( . ) الغذاءالنشا وجود          

 :  يالؽظبرك -     
 
 

 ( Bتغير لون الورقة في الشكل )  -     
 . لبيذ ثؼًهٍخ انجُبء انضىئً و كىَذ يبدح انُشب    Bألٌ انىسلخ السبب :         

      

 لون الورقة من النبتة غير المغطاة ) ب ( لون الورقة من النبتة المغطاة ) أ (

 نىٌ أصسق داكٍ ثٍضبء
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 ( هً انزً دتزض انطبلخ يٍ انشًظ و حتهم ادلبء)    91:  صـ  طجغخ انُجبد اخلضشاء# 
 ( الحظ ورقة نبات من نباتات الزينة المبرقشة مثل الكروتون كما بالشكل :0     
 ( ارسم شكال تقريبيا لتوزيع المون األخضر و األبيض عمى ورقة من النبات :7     

 
 
 

 ( توقع ماذا سيحدث عند إزالة الصبغة الخضراء و وضع اليود عمى المنطقتين الخضراء و 3     
 البيضاء لورقة النبات المبرقش :         

 أرىلغ أٌ ادلُبطك انزً كبَذ خضشاء ٌظجؼ نىَهب أصسق داكٍ ، و ادلُبطك انجٍضبء رظم ثٍضبء .           

 رقة .( اكشف عن وجود النشا في الو 4     
 ( ارسم شكل توزيع المون األزرق الداكن عمى ورقة النبات قيد التجربة .5     

 
 
 

 ما ىي مالحظاتك عمى الورقة ؟ ىل تطابق مع توقعك ؟ -     
 ادلُبطك اخلضشاء لبيذ ثبنجُبء انضىئً و كىَذ انُشب . و رىلؼً طؾٍؼ .        

ن  -       . انُشبنستنتج أن النبات يحتاج إلى الصبغة الخضراء لُيَكوِّ

 90: صـ   ضىء انشًظ و ػًهٍخ طُغ انغزاء يف انُجبد# 
 أيام : 3احجب ضوء الشمس عن إحدى وريقات النبات كما بالشكل لمدة  -     
 وبة عن الشمس.قم بالتخمص من الصبغة الخضراء لمورقة المحج -     
 اكشف عن وجود النشا في الورقة ؟ -     
 . ال ٌزكىٌ انهىٌ األصسق انذاكٍماذا تالحظ عمى لون الورقة ؟  -     
 . انُشبالنبات يحتاج إلى ضوء الشمس لينتج  -     

 يا من التجارب السابقة يتم استنتاج أن النباتات الخضراء تقوم بعممية البناء الضوئي ، و التي في -
 بمساعدة ضوء         CO2 و غاز ثاني أكسيد الكربون   H2Oيتم صنع غذائو من خالل اتحاد الماء    
 الشمس.   
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 : يكىَبد سئٍغٍخ نهمٍبو ثؼًهٍخ انجُبء انضىئً و هًانُجبد حيزبط إىل أسثؼخ  -
 يدخل الورقة من خالل الفتحات الموجودة عمى سطحييا . : غبص صبًَ أكغٍذ انكشثىٌ( 0     
 : يأخذه النبات بواسطة الجذور ثم ينتقل لمساق ثم لألوراق .   ادلبء( 7     
 : تقوم الورقة بتحويل طاقة الشمس إلى طاقة كيميائية ، و تخزن الطاقة  ضىء انشًظ( 3     

 اء عبارة عن السكر و النشا الذي يتكون من عمى ىيئة غذاء ، الغذ                           
 مجموعة من السكريات .                            

 : و ىي الصبغة الخضراء و التي تساعد عمى امتصاص ضوء الشمس ، و  انكهىسوفٍم( 4     
 يوجد الكموروفيل في تراكيب تسمى البالستيدات الخضراء .                         

 90؟ صـ   طىسح وسلخ َجبد حتذ اهجمهش و ؽذد يكبٌ وعىد طجغخ انكهىسوفٍم اخلضشاءاحبش يف# 
 
 
 

 . رمىو انذونخ ثضٌبدح انشلؼخ اخلضشاء //ػهم : حيشص انُبط ػهى صٌبدح ادلضسوػبد يٍ ؽىذلى س : 
 ألن النبات ينتج اليواء النقي ) غاز األكسجين ( . و أيضا النبات ينتج الغذاء . جـ :

 97؟ صـ   يبرا ٌُزظ انُجبد أٌضب# 
 خذ ورقة نبات و اغمرىا في الماء المغمي ، ماذا يتكون حوليا ؟ -     

 . ٌزكىٌ ؽىذلب فمبػبد هىائٍخ            
 تنتشر  غبصاد ػهى هٍئخ فمبػبد هىائٍخيخرج منيا  صغىسسطح ورقة النبات يحتوي عمى  -     

 في اليواء من حولنا .         

 97: صـ   عشة أكضش نزؼشف يب ٌُزغه انُجبد نههىاء يٍ ؽىنه# 
 خذ نباتا مائيا مثل األلوديا ) أو القصيع ( كما بالشكل و ضعو مدة مناسبة تحت الضوء . -     

 
 . غبصبوبة االختبار ؟ ماذا تجمع في أعمى أن -     
 . رضداد يف االشزؼبلماذا حدث لمشظية المشتعمة عند تقريبيا من األنبوبة ؟  -     
 . غبص األكغغنيما الغاز الذي ينتجو النبات و ينطمق لميواء من حولو ؟  -     
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 93:  صـ   ػًهٍخ طُبػخ انغزاء يف انُجبد# 
 معادلة عممية البناء الضوئي : -     

 أكغغني     +   َشب                           صبًَ أكغٍذ انكشثىٌماء  +                 
              H20               CO2                              C6H12O6         O2 

 مواد داخمة في النبات                                مواد ناتجة من النبات                   

 . ػهم : انكبئُبد احلٍخ رجمً اذلىاء اجلىي يزضَبس : 
 جـ : ألن الكائنات الحية تستيمك غاز األكسجين في التنفس و االحتراق ، و يتم تعويضو بواسطة 

 تأخذ النباتات ثاني أكسيد الكربون الناتج من التنفس و االحتراق . أوراق النبات ، كما      

 انزفبػالد انكًٍٍبئٍخ نؼًهٍخ انجُبء انضىئً

 رفبػالد ال ضىئٍخ               رفبػالد ضىئٍخ                                             
 إلى الضوء                                 ال تحتاج إلى الضوء تحتاج          
 CO2مع    H2يتم فييا اتحاد الـ                      O2  ،H2يتم تكسير الماء إلى           
 تتم في الثايالكويدات                              تتم في الستروما          

 تحتوي عمى صبغة الكموروفيل توجد داخل البالستيدات الخضراء . ىي تركيبات -: انضبٌالكىٌذاد* 
 يتم فييا امتصـــــــــــــــاص الطاقة الضوئية و تحويميا لطاقة كيميائية ُتخزن في  -                    

 جزيئات غنية بالطاقة .                          
 الضوئية حيث يتم تكسير الماء إلى غازي األكسجين  يتم فييا مرحمة التفاعالت -                    

 و الييدروجين .                        

 : يتم فييا التفاعالت الالضوئية حيث يتم اتحاد غاز الييدروجين الناتج من تحمل الماء انغرتويب * 
 .مع غاز ثاني أكسيد الكربون إلنتاج مركبات النشا و السكر                  

 

 

 

 مبساعدة ضوء الشمس

 لكوروفيل
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 94:  صـ   لى ثئكًبل خشٌطخ ادلفبهٍى نزجني ألغبو رفبػالد ػًهٍخ انجُبء انضىئً# 
 البناء الضوئي

 تفاعالت ضوئية                                تفاعالت الضوئية                   
 حتذس يف                                                حتذس يف                  

 الثايالكويدات                                       الستروما                   
 احتبد              ركغري                                                        

 CO2ثاني أكسيد الكربون                                  H2Oالماء                     
 إلَزبط                                                                                 

 السكر و النشا                          H2الييدروجين            O2 األكسجين     

                                                                               
 95: صـ  ػذد ثؼض انزذاثري انىلبئٍخ و انؼُبٌخ انزً جيت اختبرهب ػُذ ػًم انزغبسة انغبثمخ اخلبطخ ثبنُجبد يٍ أعم انغاليخ# 

 ( ارتداد البالطو األبيض .0     
  .  المعمل يف قحري طفايات توفير يجب( 7     
   .جيد بشكل واألجيزة واألدوات المعمل بنظافة االىتمام يجب( 3     
 ( الحذر عند استخدام أدوات التشريح و خصوصا المشرط الالزم لعمل القطاع العرضي .4     
 التجربة . انتياء بعد ليا المخصص المكان إلى والكيماويات واألدوات األجيزة إعادة ( يجب5     

ٍ أيبكٍ ؽذوس انزفبػالد انضىئٍخ و رفبػالد انظالو يٍ انجُبء انضىئً# 
ّ
 95: صـ  اسعى ثالعزٍذح خضشاء يغ يكىَبرهب و ثٍ
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 96: صـ  رؼمت دخىل ادلبء إىل انُجبد# 

 

 

 

 عود كرفس يوضع في ماء ذو لون معين تتمون نياية أوراقو بنفس المون دليل عمى دخول  كل     
 الماء لعود الكرفس و انتقالو من الساق لألوراق .     

 97: صـ  اعزكشف كٍفٍخ اَزمبل ادلبء يف انُجبد# 
 ارسم سيما يشير إلى مسار الماء في عود الكرفس . -     
 نتقل الماء خالل النبات ، و وضحو في الشكل المقابل .في أي اتجاه ا -     

 ) من الجذور لمساق ثم لألوراق ( . ٌُزمم ادلبء يٍ أعفم إىل أػهى          

 صف ماذا يوجد في ساق النبات و يساعد عمى انتقال الماء ؟ -     
 . ٌىعذ داخم عبق انُجبد أَبثٍت خشجٍخ دلٍمخ ٌشرفغ فٍهب ادلبء          

 ما وظائف الساق لمنبات ؟ -     
 . محم األوساق و األصهبس و انضًبس( 0           
 .   َمم ادلبء و األيالػ يٍ اجلزس إىل األوساق ، و َمم انغكشٌبد يٍ األوساق إىل مجٍغ أعضاء انُجبد( 7           

 97: صـ  اسرفبع ادلبء يف عبق انُجبد# 
 وضع األنابيب الشعرية مختمفة األقطار في حوض بو ماء ؟ ماذا حدث لمماء عند -     

 . ٌشرفغ ادلبء يف األَبثٍت انشؼشٌخ ثشكم خمزهف           
 ما العالقة بين قطر األنبوبة و ارتفاع الماء ؟ -     

 . ػاللخ ػكغٍخ ، كهًب لم لطش األَجىثخ صاد اسرفبع ادلبء ثهب         
 نابيب المخصصة لنقل الماء في ساق النبات كيف سيكون ؟توقع طول قطر األ  -     

 . لطش األَبثٍت طغري عذا عذا          
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 98: صـ  َمم انغزاء يف انُجبد# 
 : اكزت رمشٌش يظغش ػٍ كٍفٍخ اَزمبل انغزاء يٍ وسلخ انُجبد ألعضاء انُجبد -     

 يتم نقل الغذاء من األوراق ألجزاء النبات عن طريق أنابيب المحاء . -          
 يقوم المحاء بنقل السكريات و النشا إلى أعمى لكي تتغذى البراعم و األزىار و الثمار . -          
 ري .يقوم المحاء بنقل السكريات و النشا إلى أسفل لكي يتغذى الساق و المجموع الجذ -          

 . العروق في ورقة النبات تمثل الحزم الوعائية و ىي التي تنقل الماء و المعادن و المغذيات خالل النبات -

 احلضو انىػبئٍخ

 أَغغخ انهؾبء                                 أَغغخ اخلشت                                  
 تنقل الماء و المعادن                             تنقل السكر و المغذيات              

 من الجذور لمساق ثم لألوراق                         من األوراق إلى جميع أجزاء النبات         

ن حركة الماء ألعمى في النبات تحتاج إلى قوى ضد قوة الجاذبية األرضية ، أنسجة الخ -  شب ُتَكوِّ
 أنابيب دقيقة ذات قطر صغير جدا جدا ، و ىذا يساعد عمى ارتفاع الماء ألعمى باإلضافة إلى    
 التصاق الماء بجدران األنابيب الخشبية .   

 99: صـ  طًى منىرعب ٌجني ػًهٍخ انُمم يف انُجبد نهغزاء و ادلبء ، يٍ خالل اعزخذايك نهًىاد ادلغزههكخ# 

 

 

 

 النبات يفقد الماء الزائد عن حاجتو من خالل تراكيب موجودة عمى سطحي الورقة تسمى الثغور و  -
 تسمى ىذه العممية بعممية النتح .   

 : ىي تراكيب )فتحات( موجودة عمى سطحي ورقة النبات تسمح بعممية عممية النتح . انضغىس* 

 لنبات من خالل الثغور .: ىي عممية خروج الماء الزائد عن حاجة ا انُزؼ* 
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 ؟ يبرا حيذس ػُذ رغطٍخ انُجبد ثغطبء شفبفس : 
 جـ : يتكون عمى الغطاء من الداخل قطرات من الماء ناتجة عن قيام النبات بعممية النتح .      

 011: صـ  انرتاكٍت ادلىعىدح ػهى عطؾً وسلخ انُجبد# 

 

 

 

 ( عمى سطحي ورقة النبات العموي و السفمي . صغىس)  فزؾبد( توجد 0:  يالؽظبرً     

 . ػهى انغطؼ انغفهً أكضش( أين توجد ىذه  التراكيب بكثرة ؟ 7                   

  يؼذلشزالد يٍ َجبد انفىل يزغبوٌخ يف احلغى ، مت وضؼهب يف عهبص ٌمٍظ  صالسيف انشكم انزبيل  -
 010( : صـ  انجىرىيٍرت)  بدانُزؼ يف انُج      

 

 

 دقائق كما ىو موضح بالرسم البياني التالي : 01و كانت النتائج لنقصان الماء من الجياز بعد      

   

 

 ( قارن بين فقدان الماء في ثالث حاالت ؟0        
 انشٌبػ رضٌذ يٍ كًٍخ ادلبء ادلفمىدح ) انُزؼ ( و انضىء أٌضب و نكٍ ثُغجخ ألم يٍ              
 انشٌبػ ، أيب صٌبدح انشطىثخ فزمهم يٍ كًٍخ ادلبء ادلفمىد ) انُزؼ ( .                 

 ( حدد العوامل التي تساعد عمى عممية النتح :7        
 . دسعخ احلشاسح –َغجخ انشطىثخ  –شذح انضىء  –عشػخ انشٌبػ               
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 حدوث عممية النتح في النبات تساعد عمى نقل الماء من أسفل إلى أعمى عكس الجاذبية األرضية  -
 حيث يرتفع الماء بسبب عممية فقدانو ، حيث يتم تبخير الماء من خالل الثغور فتنتج قوة تعمل    
 مى خالل أوعية الخشب .  عمى سحب الماء ألع   

 : ىي فتحات صغيرة موجودة عمى سطحي ورقة النبات ، و تسمح بتبادل الغازات من و إلى  انضغىس* 
 النبات .              

 يحيط بالثغر خميتان حارستان تحتويان عمى بالستيدات خضراء . -

 عدد الثغور في الطبقة السفمية لمبشرة أكثر من عددىا في الطبقة العموية لمبشرة . -

 .ىي عممية خروج الماء الزائد عن حاجة النبات من خالل الثغور:  ُزؼان* 

 ( : انُزؼ)  انؼىايم انزً رؼزًذ ػهٍهب ػًهٍخ انزجخري يف انُجبد -
 ( درجات الحرارة العالية .0     
 لرياح المحيطة بالنبات .( سرعة ا7     
 ( مدى توفر الرطوبة في اليواء و التربة .3     
 ( مموحة التربة .4     
 ( نوع النبات .5     

 013: صـ  طًى و َفز منىرعب نهضغىس و اخلالٌب احلبسعخ ذلب# 

 

 

 014: صـ  لى ثؼًم يششوع نزُمٍخ اذلىاء يف يُضنك يٍ خالل انُجبربد# 

      

 

 

 

 

 

 

رخس نبات شهير يتميز بأوراق صغيرة متفرعة ــــنبات الس

للزينة في المنازل، باإلضافة لدوره جميلة لذا يستعمل بكثرة 

اص غاز ثاني أكسيد الكربون من ــــفي تنقية الهواء وامتص

جين، وهو ما يعمل على تنشيط ـــــــالجو وإطالق غاز األكس

 . المخ والجسم في اإلنسان ويحسن الدورة الدموية
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 ضىئً و دسعبد احلشاسح يٍ اجلذول انزبيل اسعى انُزبئظ ثٍبٍَب و وضؼ انؼاللخ ثني ػًهٍخ انجُبء ان# 
 014: صـ  ادلخزهفخ يف انٍىو انىاؽذ     
 

 

 

 

 

 015: صـ  األنىاٌ اخلفٍخ يف أوساق انُجبربد# 
 اذكر األلوان الناتجة في ورقة الكروماتوجرافي : -     

 أطفش  /  ثشرمبيل  /  األخضش ادلضسق /   األخضش ادلظفش            
 ما فائدة ىذه الصبغات الممونة ألوراق النبات المختمفة ؟ -     

  ايزظبطهب A  ،B األشؼخ انضىئٍخ انزً ال ٌغزطٍغ كهىسوفٍمرؼًم ػهى ايزظبص          

 -: حتزىي انجالعزٍذح اخلضشاء ػهى ػذح طجغبد يُهب -
 : لونو أخضر مزرق و يساعد باقتناص ضوء الشمس . Aانكهىسوفٍم ( 0     
 . A: لونو أخضر مصفر بسبب اختالف تركيبو عن الكموروفيل  Bانكهىسوفٍم ( 7     
 : تعمل عمى امتصاص األشعة الضوئية التي ال  طجغبد يغبػذح رغًى كبسورٍُىٌذاد( 3     

 امتصاصيا ، ثم  Bو  Aيستطيع الكموروفيل                                                         
 ،  و  ذلك   Aتنتقل طاقتيا إلى الكموروفيل                                                         
 لتحفيز التفاعالت الكيميائية لمقيام بعممية                                                         
  انكبسورنيناء الضوئي ، و منيا نوعان : الب                                                        
 . صفراأل انضاَضىفٍمو  برتقاليال                                                        

 

 016: صـ  احبش يف انشجكخ انؼُكجىرٍخ ػٍ يغًٍبد ثؼض انُجبربد انزً ذلب أوساق يهىَخ# 
 اخيا  /  فيوتونيا  /  ىيبوستس  /  مارينتاكالثيا  /  كروتن  /  كوليس  /  ديفنب     

 

يزداد معدل عممية البناء الضوئي باالرتفاع في درجة الحرارة ) عالقة طردية ( ، و ذلك 
 إلى حد معين لو زادت الحرارة بعده تقل عممية البناء الضوئي لتصبح العالقة عكسية .
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 017: صـ  ؽذٌمخ ػهى عطؼ ادلُضل# 
 ما االحتياجات الخاصة لبناء محمية مصغرة عمى سطح المنزل ؟ -     

 انغجت اؽزٍبعبد انُجبد يف احملًٍخ
 حتى يحصل النبات عمى المعادن تربة خصبة

 لتتم عممية البناء الضوئي و لينمو النبات التخمص من الماء الزائد كمية ماء مناسبة ،
 لحفظ الحرارة و لدخول الضوء غطاء زجاجي شفاف

حتى يجد النبات الغازات الالزمة لمتنفس و  رطوبة مناسبة و ىواء متجدد 
 لمبناء الضوئي 

 

 : انؼىايم ادلؤصشح ػهى منى انُجبد -
 ( درجة حرارة مناسبة .     0     
 ( توافر كمية الماء بنسب محددة .7     
 ( توافر تربة خصبة .3     

 ؟ يىت ركىٌ انرتثخ خظجخس : 
 جـ : عندما تحتوي التربة عمى العناصر الغذائية بصورة متوازنة و كافية إلنتاج المحصول .

 ؟ كٍف َضٌذ يٍ خظىثخ انرتثخس : 
 أسمدة عضوية من مخمفات الحيوانات و النباتات .( استخدام 0جـ : 
 ( استخدام األسمدة الكيميائية .7     
 ( استخدام النفايات العضوية من بقايا الطعام أو المخمفات الزراعية كسماد طبيعي .3     

 يمكن زراعة النبات في أي مكان عند توافر البيئة المناسبة . -

 و في أحواض فوق سطح المنزل ، و قد تم مراعاة وجود الحاجات الصورة التالية لنبات تم زراعت -
 األساسية لمنبات و مسار الماء الزائد عن حاجة النبات حتى ال ينغمر بالماء و يموت .    
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 018: صـ  اسعى رزبثغ انظجغبد ادلغزخهظخ يٍ وسلخ انُجبد و ادلزكىَخ ػهى وسلخ فظم األطجبؽ# 

 

 

 

 

 019: صـ  ؽذد أهًٍخ إػبدح انزذوٌش يف خظىثخ انرتثخ# 

تدمير خصوبة التربة وتمويث مصادر المياه بالعناصر السامة التي يؤدي إلى النفايات بالبيئة  وجود
 .  تحتوييا بعض المنتجات المصنوعة من البالستيك

  . تحويل النفايات العضوية إلى سماد خصب لمزراعةو بإعادة التدوير أمكن 
جة بخميط الجياز األساسي ىو آلة التسبيخ األسطوانية حيث يتم تقميب النفايات العضوية الممزو  و

 . عيترون الحدودية المبنانية. و أولى المناطق التي فعمت ذلك ىي بمدة  إنزيمي لتسريع االختمار
 

   019: صـ  بؽ انجالعزٍذاد اخلضشاء ثشعى ػًم فًُػرب ػٍ طشق اعزكشبف أطج# 
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 ـ 7108/  7107تمخيص العمـك لمصؼ السابع                  الفصؿ الدراسي األكؿ 

 

 

 التغذية الجيدة ىي جزء ميـ مف نمط الحياة الصحي . -

 النظاـ الغذائي ك النشاط البدني يساعداف لمكصكؿ ك الحفاظ عمى كزف صحي مف خالؿ تناكؿ  -
 مف المغذيات .كميات مناسبة     

 ؟ ِا هٍ اٌؼىاًِ اٌرٍ ذؼرّذ ػٍُها وُّح ادلىاد اٌغزائُح اٌرٍ حنراظها وً َىَس : 
 ( التكازف4( مستكل النشاط             3( الجنس            7( العمر           0جػ : 

 ؟ ِارا حيذز ػٕذِا ٔرٕاوي ادلغزَاخ تشىً صؽُػس : 
 . مزمنة مثؿ أمراض القمب ك السرطافيقؿ خطر اإلصابة بأمراض جػ : 

 مجمكعات مختمفة .  6تـ تقسيـ األطعمة التي نتناكليا في   -
 ك الشكؿ المقابؿ ) ىـر الدليؿ الغذائي ( يكضح ذلؾ :  

 007؟  صػ  تاألِظ غزائُحععً ِارا ذٕاوٌد يف وظثح #  
 ماء -تيف  – ليمكف –خبز – بيض - بطاطس –لحـ  – أرز     

 ؟  اٌغزائُح الؼظ األطؼّح اٌرٍ لّد ترغعٍُها ، هً طؼاِه َشًّ مجُغ اجملّىػاخ# 

 008صػ   -ىؿ كجبتؾ الغذائية متنكعة ؟ لمعرفة ذلؾ صنؼ طعامؾ السابؽ بالقكائـ التالية :    
 

 ِصادس أخشي             ثاذُح                    ٔ                  ؼُىأُح                             
 ماء          أرز                   -خبز                           لحـ              
 ليمكف -بطاطس  بيض                                  
 ) فكاكو (  تيف                                          
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 009صػ   -: تاعرخذاَ اٌىىاشف اٌىُُّائُحاٌىشف ػٓ ادلغزَاخ # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 009ص  -: ػًٍ األٔاتُة و أغٍمها شُ عخٕها حبّاَ ِائٍ و الؼظ ِا حيذز ضغ واشف اٌثٕذود# 

 : ظيكر ألكاف مختمفة باستخداـ الككاشؼ دليؿ احتكاء األطعمة عمى مغذيات مختمفة .  اعرٕراظٍ   
 يتككف الحميب مف مغذيات منيا البركتيف ك السكر . -                 
 تتككف البطاطس مف مغذيات منيا النشا . -                 
 يتككف بياض البيض مف مغذيات منيا البركتيف -                 
  الماء سائؿ شفاؼ عديـ المكف ك الطعـ ك الرائحة . -                 

 لمحصكؿ عمى غذاء متكازف يجب أف تحتكم كجبتؾ عمى ما ُيعرؼ بالمغذيات . -

 المغذيات ضركرية جدا لمصحة الجيدة . -

 كفؽ أنكاع المغذيات ك الكميات التي يحتكم عمييا .يتنكع الطعاـ  -

 ادلغزَاخ

 ِغزَاخ ال ػضىَح                         ِغزَاخ ػضىَح                                         
 مكاد ال تنتجيا الكائنات الحية -             مركبات أساسية مكجكدة في الكائنات الحية   -   
 الماء ك األمالح المعدنية -                       الكربكىيدرات ك الدىكف ك الزيكت ك -   
 البركتينات ك الفيتامينات ك األلياؼ      

 

 ماء عصير ليمكف بياض البيض بطاطس / نشا

 لكف أزرؽ داكف

--- 

--- 

 ظيكر لكف بنفسجي

--- 

--- 

--- 

--- 

--- --- 

--- 

 ظيكر راسب أحمر
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 070صػ   . احبس يف اٌشثىح اٌؼٕىثىذُح ػٓ آَاخ لشآُٔح ذىضػ فىائذ اٌغزاء# 

 

 

 

 

 

 

 

  ط : ػًٍ : دساعح اٌؼٍىَ و اٌرغزَح ِهّح ٌإلٔغاْ .
 جػ : ألنيا تساعد اإلنساف عمى اتخاذ القرارات الصحية السميمة في اختيار قائمة طعامو .

 . ظغُ اإلٔغاْ حيراض ٌٍّغزَاخ ادلخرٍفح ط : ػًٍ :
 ألف المغذيات ميمة جدا لجسـ اإلنساف ك ليا فكائد كثيرة . جػ :
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 ك تركيب النخاعيف . خ: تدخؿ في بناء الم اٌذهىْ* 

 ( عزؿ األلياؼ العصبية الكيربية .0كظائؼ الدىكف :  -
 ( إرساؿ الرسائؿ العصبية أسرع .7                     
 ( تحتكم عمى فيتامينات أ ، د ، ؾ ، ق في صكرة ذائبة .3                     

 : أىـ مكاد البناء لجسـ اإلنساف . اٌربوذُٕاخ* 

 تكجد البركتينات في خاليا العضالت ك الجمد ك الشعر في صكرة إنزيمات ، ىذه اإلنزيمات تُعجؿ -
 يمات .التفاعالت الكيميائية ، ك ال تستطيع الخاليا أف تعمؿ بدكف ىذه اإلنز 

 : تعتبر مصدر رئيسي لمطاقة المخزنة في الغذاء الذم يستيمكو اإلنساف . اٌىشتىهُذساخ* 

 : ىي مركبات عضكية ميمة لمكائف الحي بمثابة مغذيات حيكية بكميات محدكدة . اٌفُرإُِاخ* 

 ( تنظيـ نمك الخاليا ك األنسجة .0كظائؼ الفيتامينات :  -
 مضادات لألكسدة . (7                         

 077: صػ  أِصٍح ألطؼّح حتىٌ ادلغزَاخ اٌراٌُح# 

 الدىكف الكربكىيدرات البركتينات
 
 
 

  

 

 ىي االختيار الغذائي األكثر ذكاء . -: اٌربوذُٕاخ* 
 ىي جزيئات كبيرة ك معقدة مف كحدات صغيرة تسمى األحماض األمينية . -                
 تكفر مكاد البناء الرئيسية لنمك الجسـ . -                
  بركتينات كاممة ك بركتينات غير كاممة . ، نكعاف اك يكجد مني -                
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 اٌربوذُٕاخ

 تشوذُٕاخ غري واٍِح                            تشوذُٕاخ واٍِح                                       
 تحتكم عمى جميع األحماض األمينية               تفتقر إلى حمض أك أكثر مف األحماض األمينية  
 تكجد في الحبكب ك الثمار ك الحبكب الجافةالبيض ك المحـ                  الجبف ك تكجد في   
 مثؿ الفاصكليا ك الفكؿ .                               ك السمؾ ك الحميب    

 ط : ِارا حيذز ػٕذ ذٕاوي اٌفىي و احلثىب ِؼا .
ف بركتينات كاممة .  جػ : تتحد ك ُتَككِّ

 ) البطاطا المخبكزة / الصمصة الجاىزة /الفشار ( .تكجد في األطعمة الخفيفة  -: اٌذهىْ اخلفُح* 
 تحتكم عمى نسبة عالية مف الدىكف . -                     

 دلائك ؟ 01ط : ِارا حيذز ػٕذ عىة وظثح خفُفح ػًٍ وسلح ٔشاف و ذشوها دلذج 
 جػ : الحدث : تترسب كمية كبيرة مف الدىكف عمى كرقة النشاؼ .

 اٌذهىْ

 ٔثاذُح دهىْ غري ِشثؼح                                         ؼُىأُحدهىْ ِشثؼح           
 زيت السمسـ / زيت الزيتكف /      زيت السمؾ / زيت السممكف / زيت كبد الحكت            
 زيت دكار الشمس / زيت الذرة      المحـك / الحميب / الزبدة / صفار البيض                 

 دسظح احلشاسجصَىخ عائٍح ؼغة                      صٍثح يف دسظح ؼشاسج اٌغشفح                

 يحصؿ جسـ اإلنساف عمى الطاقة التي تنتج مف النشكيات . -

ف السكريات ) سكر المائدة : السكركز ( . -  عندما تنكسر النشكيات إلى جزيئات أصغر فإنيا ُتَككِّ

 خالؿ عممية اليضـ ينقسـ السكركز إلى جمكككز ) سكر العنب ( ك فركتكز ) سكر الفاكية ( . -

 لخاليا يتحد الجمكككز مع األكسجيف خالؿ عممية التنفس الخمكم فتنطمؽ الطاقة المخزنة .داخؿ ا -
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 Cn(H2O)n.  ىي مغذيات عضكية مككنة مف الكربكف ك الييدركجيف ك األكسجيف:  اٌىشتىهُذساخ* 
 C6H12O6      .             مثؿ مركب النشا الذم يتككف مف جزيئات كبيرة                       

 ( تكفر الطاقة خاصة لمدماغ ك الجياز العصبي .0فكائد الكربكىيدرات :  -
 ( تساعد في عممية اليضـ .7                       
 ( تنظـ اإلخراج .3                       
 نسبة الككليستركؿ .( تعمؿ عمى تخفيض الدىكف بالدـ ، ك بالتالي خفض 4                       

 األطعمة النشكية مثؿ البطاطا بيا نسبة عالية مف األلياؼ التي تجعمؾ تشعر بالشبع ، ك لكف  -
 اإلكثار منيا يسبب السمنة .   

 075صػ   -:  أوًّ خشَطح ادلفاهُُ اٌراٌُح وفك فهّه ألٔىاع اٌىشتىهُذساخ# 

 

 

 

 

 

 . أثبتت الدراسات أف لألطعمة فكائد عدة لمجسـ ال تقتصر عمى البناء ك النمك ك لكنيا أيضا غذاء لمفكر -
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 076صػ  -: اٌشعُ اٌثُأٍ اٌرايل و ععً تؼثاساخ ػٍُّح أهُّح ادلغزَاخ ٌٍعغُ الشأ# 

 

 

 

 

 

 ط : جية احلزس و اٌرمًٍُ ِٓ اٌىظثاخ اٌغشَؼح .
 ك ىك السبب الرئيسي  جػ : ألف الكجبات السريعة تحتكم عمى أطعمة مصنعة مف الدىكف المشبعة

 النسداد الشراييف ك أمراض القمب .      

 077صػ  -: سمسا ختطُطُا َثني فائذج اٌغزاء جلغُ اٌىائٓ احلٍ  A4اسعُ ػًٍ وسلح # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تستخدـ لبناء 
خاليا جديدة 
لتساعد عمى 
النمك ك بناء 

 العضالت

تستخدـ إلنتاج 
الطاقة الالزمة 
 لمحركة ك النمك

، كما يستخدميا 
 الدماغ

تستخدـ بنسب 
قميمة في  

انتاج الطاقة ك 
 حركة العضالت
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 078صػ  -: اورة ذمشَشا ذىضػ فُه اٌرذاتري اٌىلائُح ٌٍىلاَح ِٓ أِشاض اٌمٍة# 

 لمكقاية مف أمراض القمب يجب عمينا اتخاذ التالي :     
  االمتناع عف التدخيف( 0       
 اتباع نظاـ غذائي صحي( 7       

 التخمص مف الكزف الزائد كعالج السمنة( 3       
 ممارسة الرياضة نصؼ ساعة يكميان ( 4       

 الّدـ عالج ضغط الّدـ المرتفع كارتفاع الككلستركؿ في( 5       

 031صػ  -: صُّ ػشضا ذمذميُا ػٓ أهُّح ادلغزَاخ جلغُ اإلٔغاْ تٍغح ػشتُح عٍُّح# 

 يقـك الطالب بتصميـ عرض بكربكينت عمى الككمبيكتر عف أىمية المغذيات ك يقدميا لممعمـ .      

 : ىك الغذاء الذم يحتكم عمى جميع المغذيات التي يحتاجيا الجسـ . اٌغزاء ادلرىاصْ* 

 : غزَح حترىٌ ػًٍ وشتىهُذساخأ -
 الذرة ك البطاطا ك األرز البني ك األبيض ك الخبز ك المعكركنة .      

 : تشوذُٕاخأغزَح حترىٌ ػًٍ  -
 ، الحبكب ك الثمار ك الحبكب الجافة مثؿ الفاصكليا  الجبف ك البيض ك المحـ ك السمؾ ك الحميب      
 . ك الفكؿ      

 : دهىْأغزَح حترىٌ ػًٍ  -
 زيت السمؾ ك زيت السممكف ك زيت كبد الحكت ك الزبدة ك صفار البيض ك زيت السمسـ ك       
 زيت الزيتكف ك زيت دكار الشمس ك زيت الذرة .       

 : فُرإُِاخأغزَح حترىٌ ػًٍ  -
 راكات ( .البرتقاؿ ك البابايا ك الكيكم ك الفراكلة ك البرككمي ك القرنبيط ) الفاكية ك الخض      
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 031؟ فسر   صػ  و اِْ هً طؼاِه َٕاعة اٌشَاضُني# 
 تُترؾ اإلجابة مفتكحة حسب رأم كؿ طالب .     

 إلى طاقة ك أنسجة حية . الفيتامينات تساعد عمى تنظيـ التفاعالت الكيميائية التي تحكؿ الغذاء -

 لكي يتمتع بصحة جيدة . الفيتاميناتالجسـ يحتاج إلى كميات صغيرة مف كؿ  -

 عند نقص أم فيتاميف في غذاء اإلنساف فإف ذلؾ يؤدم إلى إصابتو باألمراض . -

 جسـ اإلنساف ال يمكنو إنتاج أغمب الفيتامينات االثني عشر التي يحتاجيا . -

 زائه .ػًٍ : َصاب اإلٔغاْ تادلشض إرا مل َىٓ ٌذَه اٌمذس اٌىايف ِٓ اٌفُرإُِاخ يف غط : 
 جػ : ألف جسـ اإلنساف ال يمكنو إنتاج أغمب الفيتامينات االثني عشر التي يحتاجيا .

 : اجلذوي اٌرايل َىضػ أهُ األغزَح اٌرٍ حترىٌ ػًٍ أهُ اٌفُرإُِاخ -

 

 

 

 

 

 

 

 مغذيات مختمفة ، ك ذلؾ لمتمتع بصحة جيدة  4يجب أف يحتكم طبقؾ اليكمي عمى ما ال يقؿ عف   -

 يجب التأكد مف غسؿ الخضراكات ك الفكاكو جيدا قبؿ تناكليا . -
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 030: صػ  احبس تاٌشثىح اٌؼٕىثىذُح ػٓ األطؼّح اٌرٍ َرٕاوذلا اٌشَاضُىْ لثً و تؼذ إظشاء اٌرّشَٓ اٌشَاضٍ# 

 .ككب مف المبف الرائب مزيف بالقميؿ مف الفكاكو كالمكز : لثً اٌرّشَٓ -   

 .قطعة مف خبز التكست مدىكنة بزبدة الفكؿ السكدانيأك                        

 البطاطا المشكية بالفرف - مع الحميب المنزكع الدسـ الخبزكعاء مف أك                        

 .شطيرة بمحـ الدجاج أك التكنة مع الحمص كالخضارك  عصائر الفاكية:  تؼذ اٌرّشَٓ -   

 . حساء الدجاج أك السمؾ مع الخضارأك  شكربة العدسك  عصائر الفاكيةأك                       

 ط غزائٍ ؟رط : ِارا جتذ ػٕذ ششائه أٌ ِٕ
 جػ : أجد عمى العمبة معمكمات عف محتكل المغذيات بداخمو ك كميتو .
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 ىي مركبات عضكية ضمف عائمة الفحـك الييدركجينية ) الكربكىيدرات ( . -: اٌغىشَاخ* 
 تتميز بطعـ حمك ، لذلؾ تستخدـ في األطعمة ك األشربة لمتحمية . -               
 صمبةىك مف السكريات الثنائية ك لو بنية بمكرية  السكر الذم نستخدمو ىك السكركز ك -               
 ُيستخرج السكركز مف قصب السكر أك مف الشمندر السكرم . -               
 الجمكككز )سكر العنب( مف السكريات األكلية ك ىك المصدر الرئيسي لمطاقة في  -               

 الجسـ ، ك يكجد بكثرة في الفاكية ، ك يستخدـ مباشرة لتحرير الطاقة .                  

 تركيز سكر الدـ نتيجة انخفاض ىرمكف األنسكليف . ينتج مف ارتفاع -: ِشض اٌغىش -
 يؤدم لمضاعفات خطيرة ك قد يؤدم لمكفاة المبكرة في بعض الحاالت .  -                   
 مريض السكر يمكنو أف يتخذ خطكات لمسيطرة عمى المرض ك عدـ حدكث مضاعفات  -                   
 يعاني مريض السكرم مف مشاكؿ تحكيؿ الغذاء إلى طاقة ) التمثيؿ الغذائي ( . -                   

 زيادة في عدد مرات التبكؿ ، ك زيادة اإلحساس بالعطش . -: أػشاض ِشض اٌغىش -
 تعب شديد ك فقداف لمكزف . -                           
 شفاء الجركح ، تغييـ لمرؤية .شيية أكبر لمطعاـ ، تباطؤ  -                           

 تقؿ حدة ىذه األعراض إذا كاف ارتفاع تركيز السكر في الدـ طفيفا .              
 أم أف ىناؾ تناسبا طرديا بيف ىذه األعراض ك سكر الدـ .              

 مف المراكز العممية المتخصصة في عالج مرض السكر ىك معيد دسماف لمسكرم في منطقة شرؽ  -
 ك ييدؼ إلى تشجيع البحث العممي لمرض السكر ك تعميـ ك تدريب العامميف في مجاؿ الصحة ك    
  تطكير الخدمات الصحية .   

 035ص  : ؼذد ادلغزَاخ تاٌىظثح اٌغزائُح اٌراٌُح# 
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 030: ص  ٔفز اعرثأح ٌٍّرؼٍّني تاٌفصً ، شُ ؼذد ذىافش اٌىشتىهُذاساخ و اٌربوذُٕاخ و اٌذهىْ يف أطؼّرهُ# 
 ستختمؼ إجابات التالميذ .    

 036.   ص  الرتغ ٔظاِا غزائُا دلشضً اٌغىش# 

 : بيضة مسمكقة جيدان أك مئة غراـ مف جبف قريش، أك ثالث مالعؽ مف الفكؿ، وظثح اإلفطاس -    
 كالقميؿ مف الزيت كالميمكف، كرغيؼ مف الخبز، كككب مف الشام أك قيكة دكف سكر.                        

  قطعةن مف المحـ المشكم، أك المسمكؽ، أك  قطعة: طبؽ مف السمطة الخضراء، وظثح اٌغذاء -    
 مف الدجاج منزكع الجمد، كطبؽ مف الخضار المطبكخة مع رغيؼ مف الخبز.                        

 : تفاحة أك برتقالة.  وظثح ِا تني اٌغذاء واٌؼشاء -    

 بيضة مسمكقة، كرغيؼ  : ككب مف المبف الزبادم، أك لبف رائب منزكع الدسـ، أكوظثح اٌؼشاء -    
 .الخبز، كحبة مف الفاكيةمف                        

 036: ص  شاسن يف محٍح ذىػىَح ٌٍرؼشَف تٕظاَ اٌرغىق اٌزوٍ ٌٍّىاد اٌغزائُح# 

 تعريؼ الجميكر بالطرؽ السميمة لشراء المكاد الغذائية بطريقة التسكؽ الذكي لممكاد الغذائية ىك     
 -:لتسكؽ السميـ يتـ باتباع خطكات محددة مف أىميا ا ، ك  تضمف سالمة األغذية    

 . الفصؿ بيف الطعاـ الجاىز لألكؿ كالطعاـ غير الجاىز لألكؿ( 0       
 . إبعاد كؿ أصناؼ الطعاـ عف مكاد التنظيؼ كالمكاد الكيميائية (7       
 . يجب شراء المكاد الغذائية المبردة كالمجمدة في نياية التسكؽ (3       
 . كتبريد المكاد الغذائية التي تحتاج إلى تبريد في أسرع كقت ممكف (4       

 : ؼفظ اٌطؼاَ -

 ساعد حفظ الطعاـ في جعؿ الحياة أكثر يسرا .      

 يجب تكفير مكاف في كؿ بيت لحفظ الطعاـ ك ذلؾ تفاديا لمحاالت الطارئة .      

 

Ibrahim ali 

07 

WWW.KweduFiles.Com



 

 ِا اٌزٌ لذ َرتذة ػًٍ ػذَ لذسج اإلٔغاْ ػًٍ ؼفظ اٌطؼاَ ؟ ط :
 ( معظـ األفراد سيقكمكف بزراعة الغذاء الخاص بيـ .0جػ : 
 ( ال يمكف نقؿ الغذاء مف الريؼ إلى المدف بدكف أف يتعرض لمفساد ك التمؼ بفعؿ اآلفات .7     
 ييا .( ال يمكف إنشاء مدف جديدة لعدـ ضماف كصكؿ الغذاء إل3     
 ( تنتشر المجاعات في أماكف كثيرة مف العالـ .4     

 ط : ػًٍ : ػٕذ ػذَ ؼفظ اٌطؼاَ ذٕرشش اجملاػاخ .
 جػ : ألنو بدكف حفظ الطعاـ يتعذر حفظ الكميات الفائضة مف الطعاـ لالستخداـ في الحاالت الطارئة .

 037: ص  ختضَٓ اٌطؼاَ تادلطثخ# 

 

 

 

 

 

 
 

 ؟ ذٍف اخلثض أو اٌرىعد يف ِٕضٌه يف أؼذ األَاَ ؟ ِا اٌغثة يف اػرمادن ط : هً الؼظد
 ، مما أدل لزيادة نشاط البكتيريا .جػ : نعـ  .  لعدـ كضع الخبز أك التكست في الثالجة أك الفريزر 

 038: ص  و األخشي يف ِىاْ ظاف( ذرؼفٓ  )افؽص لطؼرٍ ذىعد أؼذهّا يف ِىاْ سطة و ِظٍُ و دافئ  # 
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 ط : ِا اٌزٌ َغثة ذٍف ٌألطؼّح اٌرٍ مل َرُ ؼفظها تشىً ظُذ ؟
 جػ : البكتيريا ك الفطريات  .

 تنتشر البكتيريا ك الفطريات في كؿ مكاف ، ك تنشطا عند تكفر الحرارة المناسبة ك الرطكبة . -

 فيتمؼ ك يصبح فاسدا غير صالح لألكؿ .تتغذل البكتيريا ك الفطريات عمى الطعاـ بتحميمو  -

 -: أعثاب ذٍف األطؼّح -

 ( ترؾ الطعاـ دكف كضعو في الثالجة يجعمو يتحمؿ ك يتمؼ بفعؿ البكتيريا ، ك يتـ التعرؼ عمى 0     
 الطعاـ الفاسد مف تغير لكنو أك رائحتو أك طعمو .         

 ( ترؾ الطعاـ مكشكفا لمحشرات مما يعرضو لمتمكث بالميكركبات العالقة بأجساـ الحشرات .7     

 ( قد يتمكث الطعاـ بالمبيدات الحشرية التي تستخدـ في مقاكمة الحشرات المنزلية .3     

 041:  ص  يف ادلشتغ ادلماتً فىش واٌؼٍّاء و اؼفظ ذفاؼره ِٓ اٌرٍف تىضغ ػالِح  # 

 

 

 

 

 ألنو يحتكم عمى : يعمؿ عصير الميمكف عمى منع عممية األكسدة  فغش عثة اخرُاسن         
 حامض الستريؾ الذم يعمؿ كمضاد لألكسدة . كما أف السكر أيضا                                    
 يعمؿ كعازؿ بيف اليكاء ك بيف اإلنزيمات المسببة إلسكداد التفاح .                                   

 : ىك المحافظة عمى األطعمة مف الفساد حتى يمكف االستفادة منو ألطكؿ مدة ممكنة  ؼفظ اٌطؼاَ* 
 ـ ك ىي المكف ك الطعـ ك الرائحة ك مع المحافظة عمى الصػػػػػػػػػػػػفات الطبيعية لمطعا                    
 القيمة الغذائية .                    
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 :  طشق ؼفظ اٌطؼاَ# 
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 047: ص  اخرت ِا َٕاعة ِٓ اٌثطالاخ ادلشفمح و اورثها أِاَ اٌطشَمح ادلٕاعثح حلفظ ادلٕرط اٌغزائٍ# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌرعُّذ

 ٍُّػاٌر

 رغىرياٌ

 الخرالف أٔىاػها

 

 عرخرٍف إظاتاخ اٌطالب

 047ص 
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 043: ص  اورة ذمشَشا خمرصشا ػٓ اٌطشَمح احلذَصح حبفظ األطؼّح# 

 المعالجة -0تشمؿ أىـ طرؽ حفظ األغذية الكسائؿ التالية: 

 التعميب -7                                              

 التخزيف عمى درجات حرارة منخفضة أك التبريد -3                                              

  التجميد -4                                              

 لتجفيؼ ا -5                                              

                                        التجفيؼ بالتجميد  -6                                              

 إضافة المكاّد الحافظة -7                                              

 التعبئة بالتعقيـ  -8                                              

 اإلشعاع.  -9                                              

 التمميح -01                                             

 التسكير  -00                                             

 كالتبخير باإلضافة إلى ذلؾ فإف بعض طرؽ الحفظ األخرل، مثؿ التعقيـ )البسترة( كالتخمير             

 .كالتخزيف في ظركؼ بيئية محككمة تساعد عمى حفظ بعض األغذية            
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