
 

 

 الهيكل العظمي

 الهيكل الطرفي             
 جميع العظام المتصلة بالهيكل المحوري

 الهيكل المحوري

 غيرةالعظام الص الضلوع الجمجمة
في العمود  )الفقرات

 (الفقري

 األرجل.-2الذراعين        -1
 الحرقفة.-4  عظام الترقوة. -3
 الكتف.-5

 
 حياة اإلنسان  -:األولى الوحدة   

   االول : الدعامة والحركة والغطاءلفصل ا           

 الجهاز الهيكلى
 

 : مملكة الحيوانات على أساس وجود العمود الفقري صنفت

 . ( الحشرات–القشريات ) : حيوانات ال تحتوي أجسامها على عمود فقري.حيوانات ال فقارية -1

  (الفقاريات -االنسان) حيوانات تحتوي أجسامها على عمود فقري. حيوانات فقارية: -2

 عظمة(.206عدد عظام جسم االنسان : )  * 

 

 
            شكله يكسب الجسم -2                            لجسم ل دعامة -1 : وظيفة الهيكل العظمي

 ه علي الحركة وحماية االعضاء الداخلية الحساسة.ويساعد -3                         

 

 

 
 
 
 
 

 
          
 
 

 

 . فقرة24منها واصبحت  9في الصغر وعند الكبر اندمجت  عظمة منفصلة:33العمود الفقاري يتكون من  

 

 أنماط العظام : 

أوجه 

 المقارنة

 غير منتظم ةقصير ةطويل مسطح

تحمي وتدعم أعضاء - الوظيفة

 الجسم

 مجوفة وخفيفة.قوية و-

تدعم الوزن وتستخدم -

 في الحركة

تدعم الوزن وتسمح -

بالعديد من الحركات 

 الصغيرة

الفقرات تحمى الحبل 

 الشوكى

الضلوع،عظم - مثال
 الصدر)القص(،الكتف

األذرع،األرجل،العظام 
 الثالثة في كل اصبع.

 

 القدم(،الكاحل)رسغ 
 رسغ اليد

الفقرات،العظام داخل -
األذن)توصيل 

 صوت(ال

  العظمي  انواع الهيكل

 خارجي

 مثل الحشرات والقشريات
                                              

 

                            داخلي                                         

                    مثل :الفقاريات كاالنسان               
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  ) عظمة   الفخذ   (   :أطول  عظمة  بجسم  اإلنسان* 
 

 

 

 
 يكسب العظام مرونة  : * البروتين    

 القوة والصالبة. ب العظاميكس : * الكالسيوم والفوسفور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 اليا عظمية وااللياف العصبيةغشاء ابيض خشن يغلف العظم الطويل يتكون من نسيج ضام وخ: السمحاق 

  واوعية دموية                     

 لنقل الغذاء و االكسجين   الدموية  وجد بها االعصاب واالوعيةداخل ساق العظم ي دقيقةت ممرا:  قنوات هافرس   

                         . 

 : وظائف العظام * 

 م.اكساب الجسم الشكل والتدعي -1

 حماية أعضاء الجسم مثل العمود الفقاري يحمي الحبل الشوكي والضلوع تحمي الرئتان-2

 تحريك الجسم بمساعدة العضالت.-3

 .في النخاع االحمر  تصنيع خاليا الدم-4

 تخزين الدهون في النخاع االصفر والمعادن كالسيوم والفوسفور تخزن في العظم نفسه.-5

 

 .بعض أجزاء الجسم الشكل " الغضروف:"نشيج قوي مرن يكسب

 نهايات العظام  –بين الفقرات )أقراص غضروفية المتصاص الصدمات(  –االنف  -توجد الغضاريف  في االذن

 تتطور العظام من الغضاريف الذي يغلف بغطاء يحتوي خاليا بانية للعظم. -

 اهمية الغضاريف : 

 امتصاص الصدمات  -2                     منع احتكاك العظام ببعضها                           -1

 تركيب العظم الطويل 

 مواد غير حية

  الكالسيوم والفوسفورالبروتين و 
 مواد حية 

  خاليا عظمية
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          : تحول الغضاريف الى عظام عن طريق ترسب مركبات الكالسيوم الذائبة في الدم . عملية التعظم

 

                    
 

 

 

 

 

 

 كيف تتطور العظام من الغضروف؟؟ 

خاليا بانية قبل والدة اإلنسان يتكون الهيكل أغلبه من الغضروف)له غطاء يحوي  -1

 العظم(.

 بعد الوالدة تبدأ هذه الخاليا بامتصاص الكالسيوم الذائب في الدم. -2

تحول الخاليا بانية العظم الكالسيوم الذائب إلى مركبات الكالسيوم التي التذوب في  -3

 الدم.

 تترسب مركبات الكالسيوم في الغضروف ويكسبه صالبة ويصبح عظما. -4

  يتعظم الغضروف كله  تستمر العظام في اإلستطالة حتى-

  سنة.  25-18سنة. يتوقف بين  20قبل الوالدة ويستمر طوال التعظم يبدأ  -

  ينصح بشرب الحليب ومنتجات األلبان:  عللي -

 التى تساعد علي بناء العظام .  غنية بالكالسيوم والفسفور النهاج :           

 

 .معا  موقع التقاء عظمتين أو أكثر:" المفصل -

 الجمجمة .في عض العظام تلتحم مثل العظام المسطحة ب -

 مكونة المفاصل كالمرفق والركبة .ولكن التلتحم قابل تت العظام بعض -

 كيس مملوء بسائل يعمل كوسادة للعظام ويمنع أطراف العظام من التآكل.: الكيس الزاللي*    

 .لعظام ببعضها تربط ا يمكن ان تنشد او تتمدد : انسجة ضامة مرنة االربطة    

 .ترتبط العظام بالعضالت انسجة ضامة :  االوتار    

 

  

 
 

  

أوجه 

 المقارنة

المفصل 

 المحوري

 المفصل اإلنزالقي

 

 المفصل الرزي مفصل الكرة والحق

أنواع المفاصل 
 المتحركة

 مفصل محوري  ة والحقمفصل الكر المفصل االنزالقي المفصل الرزي
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 الجهاز العضلي : 

 عندما تشد أو تنقبض فانها تبذل شغال. أنسجة يمكن أن تقصر أو تنقصالعضالت : هى 

 

 

 

  

 أهمية الجهاز العضلى : 

 قوة للجهاز العضلى . – 1

 تساعد العضالت العظام على أن تتحرك فى مفاصلها . – 2

 تساعد العضالت على التنفس وابتالع الطعام . – 3

 

 
 

  ة:تركيب العضل

 

 آالف الخاليا الرفيعة الطويلة)األلياف العضلية(.-مئات -1

  تغطي مجموعة األلياف العضلية غالف رقيق من النسيج الضام. -2

  تتكون كل ليفة من نوعين من الخيوط البروتينية )خيط األكتين،،خيط الميوسين(  -3

 عللي : تعتبر العضلة عضو 

 اوعية دموية والياف عصبية . ج : النها مكونة من الياف عضلية و   

 

 الوظيفة

يسمح ألحد  -

العظام أن تدور 

 حول األخرى

يسمح بانزالق أحد -

 خرىالعظام فوق األ

حركة محدودة صنع 

 من جانب إلى آخر

يسمح بأكبر مدى 

 للحركة

يسمح بحركة واسعة إلى 

األمام أو الخلف مثل 

 مفصل الباب

 

 األمثلة

 الرقبةقمة -

)يكسب قدرة 

محدودة لتدير 

رأسك من جانب 

 إلى آخر

 

 الرسغ،-

 الكاحل-

 

   الكتف -

 لوركا

 

 الركبة. -

 أوجه المقارنة

 

العضلة 

 الهيكلية)المخططة(

 

 العضلة الملساء

 

 العضلة القلبية

                                             . 

 ب العضالتيترك

 

 األلياف العضلية نسيج ضام   أوعية دموية وألياف عضلية

 العضلة تبذل شغالا  العضلة يحدث لها شد)تنقبض(
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 العضلة  الملساء. عضلة الهيكلية وتعمل مثلوتشبه ال الياها تبدو متفرعة ومتموجة معا  خ:  العضلة القلبيةـ 

        

 كيف تعمل العضلة؟ 

 تتسلم رسالة كهربائية من العصب. عندما العضلة تنقبض  -

 ترسل الرسائل إلى األعصاب عن طريق المخ والحبل الشوكي. -

 الرسائل الكهربائية تعطي إشارة إلى األلياف العضلية كي تنقبض. -

 . ازواج  * تعمل العضالت في 

 العضلة الباسطة :

 هى التى تسبب استقامة المفصل مثل العضلة األمامية فى رجلك انقبضت فتكون باسطة ألنهما تجعل الرجل مستقيمة .

  العضلة القابضة : 

 هى التى تسبب ثنى المفصل مثل العضلة الخلفية فى الرجل تنقبض عند انثناء الركبة .

  

 الروافع.تعمل العظام والعضالت بنظام  •

  

 قضيب يتحرك على نقطة ثابتة تسمى محور اإلرتكاز. : الروافع

 

  

 التخطيط

 غير مخططة   خاليا مخططة 

 

 -خاليا مخططة 

 

 ال إرادية ال إرادية - ارادية الحركة

جدار األعضاء الداخلية  عند المفاصل المكان

)جدار المعدة،األوعية 

 موية(الد

 توجد في القلب فقط-

تحدث الحركة عند  الوظيفة

المفاصل ألنها تتصل 

بالعظام بواسطة وتر 

 خشن مرن.

تجعل األعضاء الداخلية 

تعمل باستمرار حتى 

 وانت نائم.

تسبب دقات القلب نتيجة -

 انقباض القلب.

  

 اجزاء الرافعة 

 مقاومةال

                                                                                      العظام واالنسجه التي تتحرك 

 أي شئ تحمله اوتحركهاو

 

 قوةال
 انقباض العضالت 

 محور االرتكاز
 المفاصل
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 وجه المقارنة

 

 

 رافعة من النوع األول

 

 رافعة من النوع الثاني

 

 رافعة من النوع الثالث

عند رفع أو  أمثلة   

خفض 

 الرأس

الوقوف على 

 أطراف األصابع.

 عند استخدام

الذراع 

 للشرب.

عناصر 

 الرافعة

 

 لمفصل:ا )محور اإلرتكاز(

 العظام في الوجه:  المقاومة()  

   العضالت في الجهة :)القوة( -

 للعنق الخلفية            

المفاصل : محور اإلرتكاز -

 القدم في رؤوس أصابع

 وزن الجسم :المقاومة -

  عضالت السمانة . القوة - 

 مرفق.ال:مفصل محور اإلرتكاز

     اليد والوعاء )المقاومة(  -

ت ذات العضال: )القوة( 

 الرأسين في الذراع

  الرسم

 

 

 

  

 

                    
                

 

  لد : ــــــــــالج 
 

 أكبر أعضاء الجسم يدعم الجسم ويحميه . :لد ــــــــالج

 سم ؟الجلد أكبر أعضاء الج ي : علل  -

 . يغطي العديد من األعضاء داخل الجسمو ألنه يغطي الجسم من الخارجج :     

 الجلد  يعتبر عضو ؟  : عللى -

 ألنه مكون من أربعة أنسجة )نسيج عضلي ونسيج ضام ونسيج عصبي ونسيج طالئي(ج :    

 علل يمثل الجلد حاجز واقى ؟؟ -

 .  يبقي البكتيريا الضارة خارج الجسم،،ويحتفظ بالرطوبةف بعض متوافقة مع الجلد مترابطة و خالياج : الن     

 علل الجلد مانع لنفاذ الماء ؟؟  -

 .  لكيراتينعلى بروتين يسمى اتحتوي خاليا الجلد  الن ج :    

 . وريجعل األظافر صلبة ويوجد فى قرون ومخالب الحيوانات ومناقير الطيبروتين  :الكيراتين 

         م عند قص األظافر والشعرال نشعر باألل: علل *

 النه يتكون من كيرياتين وخاليا ميتةج :  

 

 مقاومة

 محور إرتكاز

 قوة

 قوة

 مقاومة

 محور ارتكاز محور إرتكاز

 مقاومة قوة
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 وظائف أخرى للجلد :

 التدعيم – 4إزالة العرق           – 3الحماية           – 2التبريد           – 1

 االستقبال الحسى – 6إفراز المادة الدهنية أو الزيتية          – 5

  

 

 

 مستقبالت حسية ( . –حويصالت الشعر  –غدد عرقية  –تحتوى االدمة علي ) غدد دهنية * 

 .  إلى حويصالت الشعر وللجلد . الزيت يحفظ الشعر والجلد من الجفافالزيت الغدد الدهنية تفرز  * 

 : عبارة عن أنابيب ملتفة تنتهى بمسام علي  سطح الجلد . الغدد العرقية* 

 : هو سائل مكون من الماء والملح وبعض فضالت الجسم يخرج خالل مسام الجلد  رقـــالع

 : تنظيم درجة حرارة الجسم .أهمية العرق 

 

 

 

 

 نهايات عصيبة توجد في االدمة  : المستقبالت الحسية

 الجلد عضو حسى أو إحساس .عللي :  

 ت الحسية .األدمة تحتوى على نهايات عصبية تسمى المستقبالج : الن       

 لكل من البرودة والحرارة واأللم والضغط واللمس مستقبل حسى خاص . * 

 ال يوجد العدد نفسه من كل نوع من المستقبالت الحسية .   * 

 مستقبالت األلم هى أكثر نوع . *  

 جسم .مستقبالت اللمس فى قمة األصابع وراحة اليد وطرف اللسان والشفتين أكثر من أى جزء آخر فى ال * 

 طبقة خلوية فى البشرة وكميته تحدد لون جلدك . هجتنتهو صبغ  : الميالنين

 

 لون الجلد كمية الميالنين

 تركيب الجلد

 ) داخلية (طبقة سفلي
 مه وهي اكثرسمكا وتقع تحت البشره االد  

 يفصل بينهما غشاء رقيق  

تتكون من الياف بروتينية وخاليل تكون 

 شبكة قوية

 ) الخارجية (طبقة عليا
 طبقات من الخاليا5البشره اقل سمك ولها

الطبقة العليا خاليا ميتة يحل محلها خاليا 

  من الطبقة السفلي 
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 بيــــــهاز العصــــالج*

 

 جهاز االتصال والتحكم . هو: لجهاز العصبي ا

 

 ما وظائف الجهاز العصبي ؟

 .ويستجيب لهايستقبل المعلومات من البيئة ومن داخل الجسم ويفسرها  -1

 . باأللمونشعر يضبط الحركات ويحمى من األذى  -2

                حزين او غاضب او سعيد فهو يجعلك ضبط االستجابات  -3

 

 

                        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  .تحميه الجمجمة  وينسق جميع العملياتيوجه مركز التحكم الرئيسي في الجسم    المخ:ــ 

 

  تحميه الفقرات . :ــ  حزمة من األلياف ممتدة من قاعدة مخك إلى أسفل ظهرك  الحبل الشوكى -

 

 من بين الفقرات    زوج من األعصاب الشوكية على جانب الجسم  13 عددها : األعصاب الشوكية -

 األعصاب األخرى .والي  تنقل الرسائل العصبية من                                 

 

 وبعضها يوصل الحبل الشوكى بالعضالتتتفرع األعصاب إلى جميع أجزاء الجسم  األعصاب  -

 اسود او بنى قاتم كمية كبيرة

 او بنى فاتح-اسمر  كمية قليلة

 اصفر او احمر ميالنين + كاروتين

 جلد ابيض او قرنفلي وشعورهم بيضاء اليوجد ميالنين

 الجهاز العصبي

 جهاز عصبي طرفي جهاز عصبي مركزي

 حبل شوكي
 

 المخ
 أعصاب شوكيه أعصاب

 نخاع مستطيل مخيخ كره مخيه
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 أو ذاتيا بواسطة المخ.وتضبط اتوماتيكيا                   

 

 . هي الوحدة األساسية لبناء الجهاز العصبي الخلية العصبية:  

 .  عن طريق السيال العصبى رسائل كهربائية وكميائية ترسلتستقبل                     

 

 ؛  السيال العصبى

 داخل الخلية العصبيةلعصبية هو عملية نقل المعلومات او النبضات           -

   

 
 

 

 أنواع الخاليا العصبية :* 

 

 خاليا عصبية حركية خاليا عصبية رابطة أو بينية خاليا عصبية حسيه اسم الخلية

نقللللل السلللليال العصللللبي مللللن  الوظيفة 

 إلى الملخ المستقبالت الحسية

 والحبل الشوكي.

توجد في المخ والحبل الشوكى 

مللا ة فيالعصللبي ت نقللل السللياالت

 بين الخاليا الحسية والحركية 

أو  نقللللل المعلومللللات مللللن المللللخ

 تعضلللالالاللللى الحبلللل الشلللوكي 

 فتنقبض 

 

 

 ملحوظة : نهاية المحور التالمس الخلية العصبية المجاورة لها .  

                          . لنقل السيال العصبي  الكيميائيةالكهربائية و لطاقةالخلية العصبية كال من اتستخدم ا*   
  

 ؟ * التشابك العصبي

 هو عبارة عن ثغره دقيقه بين محور خليه عصبية وزائدة شجيريه لخلية عصبية مجاورة.

 
 

 

 

 

 كيف تنتقل السياالت العصبية ؟؟

 .ثم الى المحور  ينتقل السيال الكهربائي من الزوائد الشجرية إلى جسم الخليه  -1 

 بك العصبي.يتوقف السيال الكهربائي في التشا -2 

 اجزاء الخلية العصبية 

 المحور الطويل

يحمل السياالت العصبية  

 بعيدا عن جسم الخلية

  وينتهي بتفرعات 

 الزوائد الشجيرية 

زوائد قصيرة متشابكة مع 

 الخاليا المجاورة

 جسم الخلية 
يستقبل  ى علي نواةيحتو

  الرسائل من الزوائد الشجيرية  

ويوصل الرسائل الى المحور 

 الطويل 
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 المحور مادة كيميائية إلى التشابك العصبي.النهايات العصبية فى نهاية فرز ت -3

 تستخدم الطاقة الكيميائية لنقل السيال العصبي إلى الزوائد الشيجيريه الخاصة بالخلية العصبية المجاورة. -4

ي الزوائللد الشللجيريه للخليللة العصللبية تنتقللل المللواد الكيميائيللة عبللر منطقللة التشللابك العصللبي وتللرتبط بجزيئللات فلل -5

 المجاورة .

 للخلية العصبية المجاورة . تسبب الطاقة الكيميائية توليد سيال كهربائي فى الزوائد الشجيرية  -6

  

 المخاوال 

 .مليارات خليه عصبية مكونه نسيج عصبي اسفنجي  10يتكون من أكثر من * 

 . تحمي المخ حاط النسيج العصبي باألغشيه التي تغذي و* ي

 استقبال وتفسير الرسائل الوارده من خارج وداخل الجسم .  :للمخ   الوظيفه األساسية * 

 

 

                                                                         
 

 

 ؟ وجود ثنيات او تالفيف تحيط بالكرة المخية : علل* 

  .  تزيد مساحة سطح الكرة المخية فتزيد الخاليا العصبيةل -ج  

 

 بين نصفى الكرة المخية ؟تربط  توجد مسارات عصبية علل 

 .  متصلين معا نصفى الكرة المخية لجعل  ج : 

 

 :تنقسم الكرة المخية لنصفين   ة :ملحوظ

 
 

 

 
 
 
 

 قسمي الكرة المخية 

 نصف األيمنلا

 مركزالموهبة الموسيقية  -

 ةواالبتكارات الفني

 واطفالع عن  التعبير -

 

      النصف األيسر                                   

 يضبط المقدرة على الكالم   -

 استخدام الرياضيات                        -

 التفكير المنطقي  -

 

 اجزاء المخ 

 المخيخ  النخاع المستطيل 

 الجزء االكبر الثانى 
 الكرة المخية 

 الجزء االكبر من المخ 
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 عللي : حركة االنسان التشبه االنسان االلي ؟ 

 

 السياالت العصبية الحركية ويجعل الحركة سلسة .  ج : الن المخيخ يضبط   

 

 . المخ بالجهاز العصبي الطرفي :  يوصل *  الحبل الشوكي 

 يشبه الطريق العام الذي يوصل الرسائل العصبية من والي المخ .                        

  األعصاب الشوكيه.باألعصاب الموجودة في جميع أنحاء الجسم عبر  يتصل                        

 

           
 

 

 عبارة عن استجابة بسيطة ألحد المؤثرات . الفعل المنعكس :

 الحبل الشوكي يتم ضبطها أو التحكم فيها عن طريق ال ارادية األفعال المنعكسة * 

 ث الفعل المنعكس:ــيحد كيف  

  ؤثرات وترسل سياال عصبيا  إلي الخلية العصبية الحسيةتكتشف الخاليا العصبيه في الجلد الم -1

 . إلى الحبل الشوكى بسرعة  السيال العصبي - ينتقل 2

              .ة  فى الحبل الشوكى إشارات اآللم وترسل سياال عصبيا  إلي الخلية العصبية الحركيالخلية العصبية تكتشف  -3

 . عد بسرعة عن مصدر الخطرتوتبتنقبض اليد ففي  ينتقل السيا ل العصبي إلي العضالت -4

  

 

 وجه المقارنة 

 

 كرة المخيه

 

 

 مخيخال

 

 النخاع المستطيل

 الجزء األسفل من جذع  المخ الجزء األكبر الثاني من المخ الجزء األكبر من المخ -  التركيب

ضبط الحركات االراديه  -1 الوظيفه

 للجسم. 

تفسر السلياالت العصلبية  -2

التلللللي تلللللأتي ملللللن أعضلللللاء 

 الحس.

 

 

 مسئول عن االتزان. -1

يضبط الحركة ويجعلها  -2

 ه االنسان االلى.سلسة اليشب

يضبط سياالت الخاليا  

 العصبية الحركية .

حزمة من األعصاب التي  -1

توصل وتربط الكرة المخيه 

 بالحبل الشوكي.

 

تضبط عمليات الجسم  -2

 الالاراديه

 -التنفس-مثل ضربات القلب

 ضغط الدم

 الشوكية ليافأنواع اال

 عصبية حركية الياف

تمتد من الحبل الشوكى الى العضالت  

 اض العضالتوتسبب انقب

 عصبية حسيه الياف

معلومات الحسية  الى الحبل التحمل  

 الشوكي.
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 تكون اسرع من المخ . استجابة الجسم عن طريق الحبل الشوكى  :  ملحوظة

 

 

 

 

 :واس ـــالح
  

  خاصة  تسمى المستقبالت الحسية عصبية لى خاليا عاعضاء حسية * تحتوى   

 .  اصبية تنتقل للمخ ويترجمهمؤثرات وتحولها إلى سياالت عالاستقبال  وظيفة المستقبل الحسي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الضوء و الرؤية

 

 
  .تسمي الخاليا الحسية تكشف الضوء و اللون  طبقة من نسيج عصبي تتكون من مستقبالت :  الشبكية 

 في مقدمة العين فتحة في طبقة المشيمية :   البؤبؤ ) إنسان العين (

   قرص مستدير ملون يحيط بالبؤبؤ .   :القزحية 

 (                        عن طريق تغيير حجم البؤبؤ ) تتحكم بمقدار الضوء الداخل العين          

 توجد خلف البؤبؤ تتعلق بعضالت يمكن ان تغير شكلها  .  قطعة من نسيج شفاف:   العدسة

 ا كيف تتكون الصور في العين؟ 

 ينعكس الضوء عن االشياء من حولنا -1

 . على الشبكية صورة واضحة  مقلوبة لتركز الضوء فى بؤرتها لتكونشكلها  غيرو تاشعة الضوء مع بعضها  تجمع العدسة -2 

    البصرى بواسطة العصبسياالت عصبية ترسل للمخ  تلتقط الخاليا الحسية في الشبكية الضوء وتحوله الى  -3

 المستقبل الحسى  ةوظيف العضو الحسى

تلللتقط االلللوان المختلفللة  –تكتشللف االشللعة الضللوئية  العين 

 ودرجات سطوعها

 تحس بالمواد الكيميائية المختلفة اللسان واالنف

 تستجيب للموجات الصوتية االذن 

 بعضها يكتشف الضغط ونوع اخر يحس بالحرارة الجلد

 اجزاء العين 

 الشبكية
بطانة الجزء الخلفى وجوانب 

 اخلالد  العين من

 المشيمية 

 الطبقة الوسطى 

 

 الصلبة 

 غالف متين ابيض خارجي 
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                                       ن صورة ثالثية . يحول المخ الصورة الى صوة معتدلة ويجمع الصورة من كل عين ويكو -4

 

 علل : صعوبة رؤية االشياء بتقدم العمر ؟

 . شكلها ج : الن العدسات تصبح اكثر صالبة وتفقد قابليتها  لتغيير    

 
  

 

 وجة المقارنة

  

 طول النظر

 

 قصر النظر

 

  

 ضالعراا

 

 يمكن رؤية االشباء القريبة بوضوحال

 

 يمكن رؤية االشباء البعيدة بوضوحال   

 

 كرة العين طويلة جدا" كرة العين قصيرة جدا" السبب

 امام الشبكية خلف الشبكية تكون الصورة 

 ) مقعرة (  استخدام عدسة محدبةاستخدام عدسة  العالج 

 

 الصوت والسمع 
 

   : عند اهتزاز األجسام ينشا الصوت *

 والصلبة والغازية .  السائلةبر المواد شكل تضاغطات وتخلخل ععلى  تنتقل الموجات الصوتية  *

 

 حدوث السمع : كيفية

 . تهتز فطبلة األذن  لتصل الي  تجمعها لتمر خالل قناة األذنألذن الخارجية الموجات الصوتية وتلتقط ا  -1

 هتز السائل الموجود في عةتنتقل االهتزازات إلى العظمات الثالث الرقيقة ) االذن الوسطى ( لتصل إلى القوق -2

 . تكتشف النهايات العصبية في القوقعة االهتزازات و تحولها الى سياالت عصبية  -3

 .تنتقل السياالت العصبية إلى المخ عن طريق العصب السمعي   -3
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 .  مستدير  مشدود باحكامرقيق غشاء الطبلة : 

 .  يكون االذن الداخليةهايات يحتوي علي نتركيب مملوء بسائل القوقعة  : 

 . تساعد على حفظ االتزانة  يبداخلها سائل  ومستقبالت حركالداخلية  األذنفي  توجد : القنوات الهاللية 

عند الحركة فان اتجاه حركة السائل بالقنوات يتغيلر  فيلؤثر عللى المسلتقبالت التلى ترسلل سلياال عصلبيا للملخ يكتشلف 

 .نسق الحركات العضلية الطريقة التى تحركت بها  وي
  

 

 حاسة الشم 

 االنــف  :و الشم ضع

 . مواد كميائية  محمولة فى الهواء  فى صورة غازية-الروائح :

 * المستقبالت الحسية في االنف تستجيب للجزيئات في الحالة الغازية .

 

 ؟ كيف يتم شــــــــــــم الروائح* 

 األنفالذى يبطن انسجة إنها تذوب في المخاط ف المواد الكميائية الطيارةنستنشق عندما  -

 .تنبه  المستقبالت الحسية فى هذا النسيج )البصلة الشمية (  -

 .الى المخ  الشمى بواسطة العصب تنتقلمؤثرات الرائحة  الى سياالت عصبية   تحول  - 

 

 ؟ المختلفةعلل نستطيع التميز  بين الروائح 

 . تستجيب ألنواع مختلفة من المواد الكميائية مستقبالت الرائحة  المختلفةالن ج :

 

 التــــذوق :

  اللسان : العضو المسؤل عن التذوق   
 بواسطة المستقبالت الحسية ) براعم التذوق( باللسان:  بتذوق الطعاماالحساس   

 سائلة او تذوب فى السؤائل فى حالةلطعام المستقبالت الحسية في اللسان تستجيب لجزيئات ا

 
 المستقبالت الحسية باللسان  راعم التذوق :ب  

 المر(-الحامض-المالح -) الحلووهى تعطى  أربع أنواع مختلفة من المذاقات  

 
 . يصعب تمييز المذاق عندما نصاب بالزكام علل : 

 الن معظم المذاقات تجمع بين التذوق والشمج :     

 

 :اللمس  
 الجلد :اللمس العضو المسؤل عن ا  -

تسللتجيب لعلدد مللن المللؤثرات وتحولهللا لسللياالت  موزعلة بشللكل غيللر مللنظم  وى الجلللد علللى مسللتقبالت حسللية يحتل*  

 عصبية 
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 تقبالت االلم اكثر من مستقبالت البرودة .* مس

 راف األصابعواطفى اليدين  مستقبالت اللمس  تتركز *

 .داخل الجلد تقع مستقبالت االلم تكون قريبة من سطح الجلد مستقبالت اللمس *

 
 

 

  

 جهاز االفراز الداخلي 
 ظائفه * يضبط العديد من العمليات في الجسم ، يستخدم مواد كيميائية كي يقوم بو

  

 . رعة الشخص الذي يخاف من كلب يطارده اكبر من العدائينس: علل  -

يزيد سرعة نبضات القلب والتنفس ويرفع ضغط الدم ويزيد اإلمداد الذى ) األدرينالين( بسب افراز هرمون  ج : 

 الدموي للعضالت .  

 .          عضو ينتج مادة كيميائية تلزم لمكان ما في الجسم:   الغدة 

 تنظم العديد من انشطة الجسم . المواد الكيميائية التي تُصنع بواسطة الغدد الصماءالهرمونات  :  

 : ليس لها قنوات وتفرز المواد الكيميائية التي تصنعها في مجرى الدم مباشرة غدد صماء

  

 

 

 

 

 

 

  هرمونا 50غدد  صماء تفرز 7* يوجد 

 المؤثر انواع المستقبالت
 الحركة والضغط مستقبالت اللمس والضغط

 تغيرات درجة الحرارة مستقبالت البرودة والسخونة

 انواع عديدة من المؤثرات مستقبالت االلم

 وغدد ليس لها قنوات ) صماء ( الغدد لها قنوات

خر غدد توزع موادها الكيميائية  الى عضو ا

 عن طريق قنوات

غدد تفرز المواد الكيميائية فى مجرى لدم 

 مباشرة

 البنكرياس-الغدة جار الدرقية -النخامية  الغدد اللعابية -الغدد العرقية

 الوظيفة الهرمون الغدة

 ينظم نمو العظام  هرمون النمو الغدة النخامية 

 يحفز الغدة الدرقية إلفراز هرموناتها  الغدة الدرقية  هرمون محفز

 يؤثر على نمو األعضاء الجنسية  هرمون منشط األجهزة التناسلية 

 ينشط عمليات األيض في الجسم   الثيروكسين الدرقية 

 يضبط مستوى الكالسيوم والفسفور بالدم  الكالسيتونين 
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البنكرياس يعمل

توقف البنكرياس

إفراز هرمون األنسولين

توقف هرمون األنسولين السكر في الدمإنخفاض

 السكر في الدمإرتفاع

ضبط السكر في الدم

عن طريق التغذية 

الراجعة

 

 

 علل : البنكرياس تعتبر غدة صماء؟؟      

 ج :  النها تصب افرزاتها فى الدم مباشرة

 

 العصبي بجهاز اإلفراز الداخلي  ويضبط عمل الغدة النخامية  * تحت المهاد :يربط الجهاز

 علل تعتبر الغدة النخامية اهم الغدد ؟ 

 والتوازن المائى -ضغط الدم-ج :  النها تنظم عمل الغدد الصماء االخرى و تنظم عمليات الجسم مثل النمو   

 .  م اثناء التنفس الخلوىمن جزيئات الطعا  الطاقة : تضبط انطالق : اهمية الغدة الدرقية   

 0التغذية الراجعة

 . عمل الغدة الصماء و يوقفز أالذي يحفضبط المستويات الهرمونية ل نظام * 

 

 .الهرمون  هذااشارة لتوقف الغدة عن افراز  تصلفمثال لوزاد الهرمون بالدم  

 . جديد للهرمون بافرازلبدء للغدة  اشارة  مستوى الهرمون تصل وعندما ينخفض 

 

 ؟ ماذا يحدث عند زيادة السكر بالدم

 رز البنكرياس هرمون االنسولين الذى يحفز تخزين السكر بالدميق 

 

 ماذا يحدث عند نقص السكر بالدم ؟

ويفرز هرمون الجلوكاجون الذى يحفز الكبد على تحويل السكر يتوقف  البنكرياس  عن افرازهرمون االنسولين 

المختزن  فيه الى  سكر

 

 
 

 

 

 

 

 لكالسيوم في العظام ينظم كمية ا الباراثيرون  جار الدرقية 

 يحفز األعضاء لالستجابة للحاالت الطارئة  األدرينالين  الكظريتان 

 يحفز انطالق الجلوكوز من الكبد   الجلوكاجون البنكرياس 

 يحفز تخزين الجلوكوز في الكبد  األنسولين 

 ينتج الصفات الجنسية األنثوية الثانوية   األستروجين المبيضان 

 يحفز نمو بطانة الرحم   ونالبروجستر

 

 الخصيتان 

 

 التستوستيرون 

 

 ينتج الصفات الجنسية الثانوية 

 بناء المناعة بالجسم وتنظيمها الثيموسين              الثيموسية 
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 ؟سواء كثرة او قلة الهرمونات يحدث اذا لم تعمل احد الغدد الصماء  كما يجب ماذا 

 اضطرابات في الجهاز الداخليحدوث   -ج   

                                            

 
 
 

 

 المادة والطاقة -وحدة الثانية :ال

 0الرموز والصيغ الكيميائية وقوانين االتحاد الكيميائي

   
 العناصر  رموز

 رموزا تدل علي العناصر مثل ) التراب والهواء والماء والنار(, ميائين  استعملواخال -امبدلقس* 

 . رموزا تشكيلية  تعتمد على الدوائر * وضع دالتوان :   

 .  العناصر الحروف االنجليزية  لرموز : استخدم  * برزويليوس

 . واحد منه اسم العنصر وذرة او جزئيدل على  هو اختصار السم العنصررمز العنصر *   

 

 .من االسم االنجليزى ويكتب بشكل كبير  األوليمثل كل عنصر برمز يتالف من الحرف *   

مكتشف اوال يكون رمزه حرف واحد اما العنصر االخر اذا اشترك اكثر من عنصر فى الحرف االول :العنصر ال -

 .وقد اشتقت رموز العناصر من :  Heاكتشف قبل الهيليوم      Hرمزه من حرفين : الهيدروجين 

   

 مدلول الرمز الكيميائى للعنصر : 

 يدل علي الرمز مع الرقم

 النشاط الزائد الدراق  العملقة  القزامة  البول السكري  االضطراب

عدم مقدرة الخاليا  الوصف 

استخدام  على

 الجلوكوز 

عدم النمو 

 بصورة طبيعية 

لنمو األكثر من ا

 عادي 

تضخم الغدة 

الدرقية 

 والعنق 

 

فقدان الوزن 

 والعصبية الزائدة 

  السبب

 

انخفاض مستوى 

 األنسولين 

 

انخفاض هرمون 

 النمو 

 

ارتفاع هرمون 

 النمو 

 

انخفاض اليود 

 في الطعام 

 

ارتفاع هرمون 

 الثيروكسين 
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O ذرة أكسجين واحدة 

2O غيرمترابطتين  ذرتان اكسجين منفصاتين 

O2 من ذرتين مرتبطتين يتكون زي أكسجينج 

3O2 3 جزيئات اكسجين كال منهم يتكون من ذرتين مرتبطتين 

 الصيغة الجزيئية: 

 "تمثيل رمزي يدلنا علي نوع الذرات المكونة للجزئ وعددها"

 المدلول الصيغة الجزئ

 يتكون من ذرتين أكسجين وذرة كربون CO2 ثاني أكسيد الكربون

 ذرات هيدروجين وذرة أكسجين6ذرتين كربون و C2H6O الكحول االيثيلي

 ذرة أكسجين وذرة زئبق HgO أكسيد الزئبق

  الماء يعتبر مركب  علل : 

 النه تكون من اتحاد ذرتى هيدروجين واكسجين .ج :     

 3H   الهيدروجين الذي رمزه الكيميائي ماهو مدلول عنصر*  
                                  

 . ثالث ذرات من الهيدروجين غير مرتبطة مع بعض :حل ال 

 

 

 

 

  االكسدة و االختزال :* 

 أمثلة لالكسدة من حياتنا اليومية:

 أكسدة الوقود داخل السيارات.-2أكسدة الطعام داخل الجسم للحصول علي الطاقة .                 -1

 صدأ الحديد. -4           الحصول علي التيار الكهربائي من البطاريات.           -3

 * ماذا يحدث :  عند ترك تفاحة بعد تقشيرها فى الهواء . 

 الحدث : يتحول لونها الي البني .                             

 السبب : حدوث عملية اكسدة .      

 

 االختزال االكسدة   وجه المقارنة 

 ية فقدان المادة لالكسجينعمل عملية اتحاد المادة باالكسجين المفهوم قديما 

 عملية  اكتساب المادة لاللكترونات عملية  فقد المادة لاللكترونات المفهوم حديثا 

 

 العامل المختزل العامل المؤكسد وجه المقارنة

 مادة تستقبل االلكترونات المفهوم

 تحدث لها عملية اختزال 

 مادة تفقد االلكترونات

 تحدث عملية اكسدة 

 

                                  e  +  Na  Na 1 +–     يعتبرالصوديوم عامل مختزل وحدثت له عملية اكسدة ؟  -1عللى : 
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 ج : النه فقد الكترون  .        

 

 e     Cl 1 +-يعتبر الكلور عامل مؤكسد وحدثت له عملية اختزال ؟                                       -2 

 ج : النه اكتسب الكترون  .                          

 0االخرىاالختزال عمليتان متالزمتان فاذا وجدت احداهما البد من وجود * 
 

 عند تفاعل الكالسيوم والكلور:  

                                                       -+2e 2+Ca                       Ca 

 ها فقدت الكتروناتحدث للكالسيوم عملية أكسدة ألن  

 2التكافؤ يساوى .2عدد التأكسد للكالسيوم يساوي +  

 Cl                    -Cl +1e-                                                              الكالسيوم يعتبر عامل مختزل.  

 حدث للكلور عملية اختزال ألنه اكتسب إلكترونا.  

 1. التكافؤ يساوى .1-عدد التأكسد للكلور يساوي   

 الكلور يعتبر عامل مؤكسد  

 عدد التأكسد قد يختلف للذرة نفسها ؟ -1
 ج : تبعا الختالف المركب الذى توجد فيه .        

 عدد تأكسد الشق الفلزى مسبوق باشارة موجبة ؟ -2
 ج : الن الفلزات تفقد الكترونات .  
 ؟ عدد تأكسد الشق الالفلزى مسبوق باشارة سالبة -
 ج : الن الالفلزات تكتسب الكترونات .  
 
 
 

 . االكسدة تسبب زيادة عدد التأكسد للعنصر بينما االختزال تسبب نقصان عدد التأكسد •

 

 العناصر الالفلزية العناصر الفلزية

 عدد التاكسد رمز االيون  اسم العنصر  تأكسدعدد ال رمز االيون اسم العنصر

 Cl -1- الكلور Na +1+ صوديوم

 F -1- الفلور K +1+ بوتاسيوم

 Br -1- البروم Ag +2+      فضة

 عدد التأكسد التكافؤ وجه المقارنة

عدد االلكترونات التي نفقدها أو تكتسبها  المفهوم 

أو تشارك بها الذرة عند تفاعلها مع ذرة 

 عنصر اخر

الشحنة )السالبة أو الموجبة( التي يمثل 
 تحملها الذرة في المركب او االيون.

له اشارة موجبة  او صحيح او كسر عدد  عدد صحيح ليس له اشارة  قيمته 
 سالبة

 قيمته تتغير حسب نوع التفاعل والمركب ثابت ال يتغير 

-Cl 
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 1و+H-H -1,+ الهيدروجين Al +3+3 الومنيوم

 2O -2- االكسجين Mg +2+2 ماغنسيوم

 6و+S-2S -2;+6 الكبريت Ca +2+2 كالسيوم

 I -1- اليود  Br +2+2 باريوم 

    Zn +2+2 خارصين 

 
 الشقوق االيونية البسيطة:

 -2عدد التأكسد :  2S-ايون الكبريتيد :    تحتوي علي ذرة واحدة أو أكثر من نفس العنصر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشقوق االيونية المركبة:
 تحتوي ذرتين أو أكثر من عناصر مختلفة تدخل في التفاعالت الكيميائية كوحدة واحدة

 

 عدد التأكسد صيغة االيون  اسم االيون  عدد التأكسد صيغة االيون اسم االيون

2- كبريتات
4SO 2-   كربونات

 وجينية هيدر

 3
-HCO 1- 

2- كربونات
3CO 2- امونيوم +

4NH 1+ 

2- سليكات
3SiO 2- هيدروكسيد -OH 1- 

3- الفوسفات  
4PO 3- نيترات -

3NO 1- 

 
 
 
 

 مثال : كلوريد االلومنيوم           كبريتات الومنيوم                         خطوات كتابة الصيغة الكيميائية : 

    Cl      Al                  (4SO     )Alكتابة رمز العنصر او المجموعة الذرية .                  -1

            3          2                    3        1كتابة عدد التأكسد  بدون كتابة الشحنة .                  -2

 تبادل اعداد التأكسد . -3

 2       3                     1        3         للمركب .                     كتابة الصيغة النهائية -4

 * اذا وجدت مجموعة ذرية توضع داخل قوس .                 

 

  عدد التأكسد  صيغة األيون  اسم االيون

 O2- -2  األكسيد

 S2- -2  الكبريتيد

 Cl- -1  الكلوريد

 Br- -1  البروميد

 ɪ -1 -  اليوديد

 F- -1  الفلوريد

3Cl Al  3 (4SO ) 2Al  
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 وانين االتحاد الكيميائىق

 

  : اتحاد مادتين أو أكثر منتجين مادة جديدة تختلف في صفاتها عن صفات مكوناتها . التفاعل الكيميائي

 : هي المواد الداخلة في التفاعل. المواد المتفاعلة

 : هي المواد الناتجة عن التفاعل.نواتج التفاعل

 قانون بقاء الكتلة : -1

 التجربة االولى قام بها برستلى .* 

 التجربة الثانية قام بها الفوازية واستنتج ان :* 

 المتصاعد. كتلة االكسجين النقص في كتلة أكسيد الزئبق االحمر =-1    

 كتلة الهواء الذي نقص في الدورق. الزيادة في كتلة أكسيد الزئبق الفضي =-2   

 قانون بقاء الكتلة وضعه العالم الفوازييه (:

 "ال تتغير كمية المادة أثناء اي تفاعل كيميائي 

 ( ) مجموع كتل المواد المتفاعلة يساوي مجموع كتل المواد الناتجة عن التفاعل

 تفاعل التظهر ذرات وال تختفى لكن يحدث تغير فى ترابط الذرات ) عدد الذرات يحفظ ( * خالل ال

 * الفوازييه اكتشف االكسجين . 

 قانون النسب الثابتة  وضعه العالم بروست :  

"كل مركب كيميائي نقي مهما أختلفت طرق تحضيره أو الحصول عليه يتركب من عناصره نفسها متحدة ببعضها 

 ثابتة". بنسب كتلية

 في الماء النقي . 8:1* الماء مركب يتكون من  الهيدروجين : االكسجين  بنسبة  ثابتة 

 * كيفية حساب النسبة المئوية لكل عنصر في المركب:

 100×كتلة العنصر                               

 النسبة المئوية للعنصر=

 كتلة المركب                                   
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 الغالف الجوى لالرض -الوحدة الثالثة :

  الغالف الجـــــــــــــــــــــــــــوى -: الفصل االول  

  تركيب الهــــــــــــــــــــــــــــواء س:عنوان الدر       

 

 

 هوطبقة من خليط من غازات تحيط بالكرة االرضية  : الهواء 

 ى :تحتفظ االرض بغالفها الغاز: عللي 

 ج :  بفعل الجاذبية االرضية   

 :  الجوى مكونات الهواء

 النتروجين ثم االكسجين        : الغازان االكثر وفرة بالغالف الجوى-  

 

 :من األكبرنسبة  إلى األقل نسبة مرتبة مكونات الهواء الجوي      

      جينالنيترو -ثاني أكسيد الكربون . -األرجون . -األكسجين . 

        :الكربون اكسيد ثانى و األكسجين دورة   

 .  ثابتة واالكسجين الكلية للكربون الكمية فيها تظل حيث مغلقة رةدو  

 

 . ينتج من عمليه البناء الضوئي للنبات  :* مصادر االكسجين

 

 : *ماهى مصادر ثانى اكسيد الكربون

 ولين اوزيت البترولمثل الفحم او الجاز احتراق الوقود االحفورى -

 تنفس الكائنات الحية - تحلل الكائنات الميتة  -

 .عند احتراق الوقود االحفورى الموجود بصورة فحم : ماذا يحدث *

 يعود الكربون للغالف الجوى فى صورة ثانى اكسيد الكربون  ج :     

 .عند موت الكائنات الحية  ماذا يحدث *

                           كربون لالرضج : تتحلل اجسامها ويعود ال     

 .للكائنات التي لم تتحلل بعد الموت-ماذا يحدث -

 .  تتحول لوقود احفورىج :    

 .  ثابتة الكلية للنتروجين على االرض الكمية فيها تظل حيث مغلقة دورة  : النيتروجين دورة 

 .  نيتروجينية مركبات اخرى ليكون بعناصر نيتروجينل: عملية اتحاد ا النيتروجين تثبيت عملية  

  

 

 

 

وجه 

 المقارنة 

غازات  بخار الماء ثاني أكسيد الكربون النيتروجين األكسجين

 اخرى

 . %07 نسبة متغيرة %0.03 %78 %21 النسبة

أهم 

 الخصائص

خدمه تتس -1

الكائنات الحية 

 .فى التنفس 

واحتراق  -2

 الطعام والوقود

النباتات تنتجه -

فى عملية البناء 

 الضوئي

يعمل على دعم -1

الحياة النه يكون 

البروتين ومركبات 

  ضرورية للحياة

التستطيع  -2

الكائنات استخدامه 

 بصورة مباشرة

هام لعملية البناء  -1

  الضوئي 

النتاج سكر الجلوكوز 

الذى يستخدم في 

 النمووانتاج الطاقة

 

 تدفئة األرضل -2

يمتص الطاقة  -1

لحرارية من ا

 الشمس

 

 

يشكل السحب  -2

 والمطر

 مثل

 االرجون

والهليوم 

 والنيون
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 مصادر النيتروجين : 

 المصانع تحول النتروجين                 اكاسيد نتروجينية -

 البرق يحول النتروجين              لمركبات نتروجينية وبواسطة المطر يترسب بالتربة -

 ء               وتحوله الى لمركبات نتروجينيةبكتريا العقد الجذرية تستخلص النتروجين النقى من الهوا  -

 ركبات نتروجينيةمبكتريا التربة تحلل األجساد الميتة والمخلفات وتحولها              الى  -

 

 المركبات النتروجينية الى نتروجين فككلبكتريا نازعة النتروجين                             تا * 

                                جين                        تحول النيتروجين الى مركبات نيتروجينية مثبتة النيترولبكتريا ا * 

               

 الهواء كثافة         *

 ن  عيم حجم داخل ما كتلة قياس هى : الكثافة         

  لهواءا كثافة فى المؤثرة لعواملا                                             

 

 

  

                

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عللي : الهواء البارد اكبر كثافة من الهواء الساخن .  

 ج : الن جزيئات الهواء البارد تكون متقاربة من بعضها فتزداد كثافتها .     

 عللي : تقل كثافة الهواء بزيادة درجة الحرارة .

 رة تكتسب الجزيئات طاقة وتتباعد عن بعضها فتزداد الكثافة . ج : الن بارتفاع الحرا   

 

 : الضغط الجوى

 هو وزن عمود الهواء الواقع عموديا على وحدة المساحات                 

 .النشعر بضغط الهواء على أجسامنا  ى: علل

 الن جسمنا يدفع الهواء بنفس المقدار من الضغط وفى االتجاه المضاد . -ج   

 لمعيار المستخدم لقياس الضغط الجوى هو :  الضغط الجوى عند مستوى سطح البحر .ا * 

 تتناسب كثافة جزيئات الغاز مع الضغط الجوى .  -

 عللي : يقل الضغط الجوي كلما زادت درجة الحرارة . -

 ج : النه كلما زادت درجة الحرارة تقل الكثافة ويقل الضغط الجوى .   

 

 درجة الحرارة
 الهواء البارد اكثر كثافة من الهواء الدافئ  -

  .ماذا يحدث عند زيادة درجة الحراراة -

وتتباعد  تهاطاقة وتزيد حركالجزيئات تكتسب ج :

 الجزئيات فتقل الكثافة

 .ماذا يحدث عند انخفاض درجة الحراراة  -

 الكثافة تزيدف تقل طاقة حركة الجزئيات وتتقاربج :

 . عكســـية درجة الحرارةلعالقة بين كثافة الهواء وا -
 

 االرتفاع

 درجة الحرارة
 

  االرض سطح عن االرتفاع – 1
 سطح عن ابتعدنا كلما الهواء كثافة تقل -

       . االرض

 من كثافة اقل الجبال قمم عند الموجود الهواء -  
 سطح عند الموجود

البحر

 

 
 . عكســـيةالعالقة بين كثافة الهواء واالرتفاع    - 

 . ) ج (الهواء األكثر كثافة يكون عند الموقع  -

 . كلما زاد االرتفاع قلت كثافة الهواء  - 
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 ة بخار الماء قل الضغط الجوى .علل : كلما زادت نسب

 ج : الن جزيئات بخار الماء اخف وتحل محل الجزيئات االعلي كثافة فيقل كثافة الهواء ويقل الضغط الجوى .  

 

 
 

 للضغط الجوي عند ارتفاع درجة الحرارة. : ماذا يحدث س

 .تناسبا عكسيا (  )  يقل الضغط الجوي أو ينخفض ج :   

 اع درجة الحرارة يتمدد الهواء ويرتفع إلى أعلى فتقل الكثافة ويقل الضغطألن عند ارتفالسبب :

 

 طاقة في الهواء :ال
 تؤثر حركة الجزيئات في كل من :                                                               

 

 

 درجة حرارة الهواء                              الضغط الجوى                                                            

 ما عالقة حركة جزيئات الغاز بدرجة حرارة الهواء ؟     

 . تزداد سرعتها وحركتها فترتفع درجة حرارتها           عندما تكتسب الجزئيات طاقة 

 .  تقل سرعتها وحركتها فتخفض درجة حرارتها           عندما تفقد الجزئيات طاقة 

 

  

  اوال التوصيل :

    .هو االنتقال المباشر للحرارة من جزئ الخر 

 الهواء المالمس لألرض يسخن عن طريق التوصيل مما ينقل الحرارة بعيدا عن األرض . -مثال -

   ثانيا : الحمل : 

 عملية تؤدى انتقال الحرارة بعيدا عن سطح االرض

  ع الهواء الساخن وتبرده ليكون تيارات الحمل .يارات الحمل في الهواء الساخن ترفت - 

  . يسخن الهواء المالمس لسطح االرض فتقل كثافته ويقل وزنه ويرتفع ألعلي ويحل محله هواء بارد * 

  .اختالف درجة االحرارة من خط االستواء الى القطبينعللي : 

 ل وتيارات الحمليرجع ذلك انتقال الحرارة في الهواء عن طريق كل من التوصي ج :   

 ) المدفأة توضع في ارضية الغرفة (  * كيف نستفيد من تيارات الحمل في حياتنا ؟ . 

 . ليدفئ الغرفةالعلي النه قليل الكثافة تيارات الحمل تحرك الهواء الساخن  - 

WWW.KweduFiles.Com



 

 

  الطاقة التي تنتقل في الفراغ . :  اإلشعاعطاقة  الثا :ث 

                 . اإلشعاعق تستقبل األرض طاقة الشمس عن طري *

 الشمس عندما يتجه نحو األرض ؟إلشعاع ماذا يحدث                                         

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 طبقات الغالف الجوى  :

 

 . طبقات رئيسية متداخلة معا وال يمكن الفصل بينها 4يتكون الغالف الجوى من * 

 

 

  

  ربوسفيرالت المقارنةوجه 

 

  الستراتوسفير

 

  الميزوسفير

 

  الثرموسفير

 

 

 األبيض الجليد 

 %      95يعكس    

                                                             

 

المناطق   

 اإلسفلتية

            %                                       5يعكس   

 

   من من االشعاع الشمسى يعكس % 50   من من االشعاع الشمسى يمتص % 50

األوزون 

يمتص 
 كل

االشعة 
 فوق

البنفسجية 
 الضارة

بخار 

 الماء

 سطح االرض السحب
يمتص اكثر من 

والنسبة % 70
 سببالعالية ت

ارتفاع الحرارة 
عند خط 
 االستواء

لغالف ا

 الجوى
 سطح االرض    

تالسحب   

عكس  
%من 25

الضوء 

المرئ

 ي

 بخار
 الماء

 الغبار
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اهم 

 خصائصها

 

الطبقة  التى يعيش فيها -

االنسان  ومالصقة 

 لسطح االرض

 

التقلبات  بهاتكثر-

المناخية توجد بها 

 العواصف والرياح

 االمطار –والغيوم 

 

% من وزن 75 تمثل -

 0هواء الغالف الجوى 

ة الحرارة تقل درج -

 كلما ارتفعنا العلي 

كم عند  12ارتفاعها  -

كم عند  16القطبين و

 خط االستواء .

 

القسم العلوى يحوى  -

طبقة االوزون التى 

 تمتص االشعة الضارة

 

تحلق معظم الطائرات  -

في القسم االسفلى من 

 الطبقة

ارتفاعها يصل الى  -

 كم وتقل فيها الحرارة50

  

علل تتميز بخلوها من 

لعواصف وتقلبات ا

 الطقس ؟

 النعدام بخار الماء فيها

 

تتميزبارتفاع الحرارة  -

في القسم السفلي ثم 

 تنخفض مع االرتفاع .

 

معظم النيازك تحترق -

  تماما فيها 

 

 

ترتفع الحرارة مع -

 االرتفاع 

الغازات ليست كثيفة و  -

 الشمستتأثر بإشعاعات 

   إلى طبقتين  متنقس

  االيونوسفير : –أ  

تحتوى على ايونات  -

هواء تعمل على انعكاس 

موجات الراديو إلى 

  األرض .

تحدث فيها ظاهرة  -  

الضوء الشمالي )ارورا 

  )بورياليس

  االكسوسفير : – ب

تدور فيها األقمار  -

الصناعية التي تنقل إلينا 

مكالمات التليفون و 

 صور التليفزيون .  

 

 ادارفي طبقة االيونوسفيرعللي : تنعكس موجات الراديو والر 

 ج : لوجود ايونات الهواء بكمية كبيرة .      

 عللي : تسمي طبقة االيونوسفير بهذا االسم . 

 ج : : لوجود ايونات الهواء بكمية كبيرة .      

 عللي : تحدث التقلبات الجوية في طبقة التروبوسفير 

 ج : الحتوائها علي بخار الماء     

 ئرات في طبقة الستراتوسفير . عللي : تطير الطا

 ج : لخلوها من العواصف وتقلبات الطقس .   

 

 الغالف الجوي المتغير -لدرس الثالث:ا

 . الغالف الجوى القديم كان دافئا مقارنة بالغالف الجوى الحالي عللي *  

لى تدفئة الغالف الن ثاني أكسيد الكربون يعمل على امتصاص الحرارة المنعكسة من األرض مما يعمل ع ج : 

 الجوى

 تغير الغالف الجوى القديم ؟ عللي :  

 انخفاض معدالت االنشطة البركانية مع برودة االرض . -1ج :    

 تكثف بخار الماء ليكون سحب و انهار و بحيرات . -2      

  قيام النباتات بعملية البناء الضوئى واستهالك ثانى اكسيد الكربون و انتاج االكسجين    -3

  اختزال ثاني أكسيد الكربون  عللي :

 . قيام النباتات بعملية البناء الضوئى واستهالك ثانى اكسيد الكربونج : بسبب     

 

 ما الفرق بين الغالف الجوى القديم و الحالى ؟            

 

 وجه المقارنة

 

 الغالف الجوى القديم

 

 الغالف الجوى الحالى
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 –برودة االرض  –انخفاض النشاط البركاني  ي النشاط البركان سبب التكوين 

 قيام النباتات بعملية البناء الضوئي

 أكسجين  -نيتروجين    الهيدروجين والهيليوم  أهم المكونات

 معتدلة مرتفعة  درجة حرارة 

 ( %  21)  مرتفعة منخفضة جدا  نسبة االكسجين

 ( % 0,03)  منخفضة جدا ( %92) مرتفعة جدا 2COنسبة 

 ( % 78) مرتفعة  منخفضة  نسبة النيتروجين 

 متغيرة نسبة  نسبة قليلة نسبة بخار الماء 

 

 

 أهمية غاز ثاني اكسيد الكربون للنباتات . -علل 

 يحتاجه النبات للقيام بعملية البناء الضوئي،كما أنه يمتص األشعة الحرارية المنبعثة من سطح األرض. ج :  

 

 . غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء الجوي  انعدام عند* ماذا يحدث 

 .تصبح درجة حرارة األرض حوالى عشر درجات سيليزية تحت الصفر  -1ج :   

 تموت النباتات لعدم قيامها بالبناء الضوئى. -2        

 

 

 

 

. 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع تلوث الهواء :

  

 .حفوري مثل الجازولين والفحم يتكون نتيجة احتراق الوقود اال : الضباب الدخاني

 

  نوع الضباب الدخاني علي : يعتمد * 

 تلوث الجوى النوع   -2نوع المناخ                                -1

 

 الهواء البني الهواء الرمادي وجه المقارنة

 المناطق الحارة الجافة المناخ البارد الرطب طقس المدينة

 يتفاعل مع ضوء الشمسه بالرطوبة يرتبط تكون يرتبط تكوينه ب 

غازي  على الحالي الغالف الغازي يتكون

% 1% من و99النيتروجين واألكسجين بنسبة 

 من غازات أخرى.

 ا 

  ثاني أكسيد الكربون : -
  أهميته :  

  عملية البناء الضوئىليحتاج إليه النبات  - 

يمتص اإلشعاعات المنبعثة من سطح  - 

عل درجة حرارة الهواء األرض مما يج

  مالئمة و مريحة .

   باردة بدونه ستصبح حرارة األرض -  
 

  طبقة األوزون
  أهميته : -

حمي الكائنات الحية من ت

األشعة فوق البنفسجة 

  الضارة

 

 بخار الماء:
الكائنات ه تعتمد علي-ته :هميا

  الحية لالستمرار في الحياة

ويساعد  يكون السحب--

  رة الجو ضبط درجة حرا
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 . الضوء كيميائيبعلل يسمى الهواء البني  

 ألنه يحتاج الى الضوء حتى يتكون .  ج :     

 

 :اآلثار السلبية للضباب الدخاني على صحة اإلنسان   *  

 شاكل تنفسية .م –صداع  –الحرقة في العيون                

 

 : اتيئظاهرة الدف

 0تدفئة الغالف الجوي نتيجة احتباس الطاقة الحرارية بواسطة ثاني أكسيد الكربون والغازات االخري        

 : ت يئاأسباب الدف      
  ية احتراق الغابات االستوائ -احتراق الجازولين في السيارات  ) زيادة نسبة ثاني اكسيد الكربون نتيجة -1   

 ( القوى الكهربية احتراق الفحم في محطات                                                           

  

 

  على الغالف الجوى   اتالدفيئظاهرة ثار الناتجة عن اآل

  تؤدي الى دفء األرض  -1 

 . تغيرات في الحياة على األرضمما يسبب  تغير المناخ على المستوى العالم  -2 

 

           

 استنزاف األوزون :      

 في طبقة الستراتوسفير .:  يوجد غاز االوزون  *   

 : اهمية االوزون  *

 يحمي الكائنات من األشعة  فوق البنفسجية الضارة التي تطلقها الشمس . -    

 . Dاالشعة فوق البنفسجية ضرورية لتكوين فيتامين  *  

 

 .    شعة الفوق بنفسجيةما اثر  التعرض الزائد لال س

 ضرر في عدسة العين  -3                         سرطان الجلد     -2                    حروق شمسية       -1

 

 :* االسباب التي تؤدي الى تحطم طبقة االوزون 

 سول .المواد الكيميائية )الكلوروالفلوروالكربون ( الموجودة في احهزة التكيف وعلب االيرو -   

 

 :االثار المترتبة على تحطم االوزون  *

 وصول المزيد من االشعة فوق البنفسجية الضارة الى االرض  -   

 

 :الجهود المبذولة لعالج هذه المشكلة * 

 يتم التحكم وخفض انبعاث لكلوروالفلوروالكربون -1

 يتم استبدال الكلوروالفلوروالكربون بمركبات غير ضارة باالوزون  -2

 حظر استخدام الكلوروالفلوروالكربون .  -2

 الهواء

 دخان  بني ضباب رقيق رمادي شكله
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 تمنع كثير من الدول استخدام مادة الكلوروفلوروكربون . -علل 

 للحفاظ على طبقة األوزون التى تحمينا من األشعة فوق البنفسجية الضارة -

 زيادة استخدام المكيفات ومنتجات البالستيك وعلب األيروسول .   عنددث ماذا يح* 

 األوزون .تحطم طبقة  :ج  

 

 الرطـــــــــــوبة -الدرس الرابع:

 دورة الماء تحافظ علي ثبات نسبة الماء في الطبيعة .   *

  العوامل التي تؤثر علي  كمية الماء فى كل حالة 

 محتوى الرطوبة في التربة   -3عدد السحب                -2عمق المحيطات                        -1

 ؟ما يحتوى الهواء على الكثير من بخار الماءماذا يحدث عند* 

 .تكثف بخار الماء ليكون قطرات صغيرة عندما يبرد الهواء وتصبح جزيئات بخار الماء في الهواء اكبر حجما  ج :

 . هي كمية بخار الماء في الهواء -الرطوبة:

  -:الرطوبة النسبية

من بخار الماء الممكن تواجدها في الهواء عند درجة هي تركيز بخار الماء في الهواء مقارنة بالكمية الكلية 

    حرارة معينة

 % ؟100مامعنى نسبة رطوبة  الهواء المشبع * 

 .الماء  بخار عند درجات حرارة معينة إلى النقطة التي ال يستطيع عندها تحمل المزيد من يصل الهواءان ج :   

 ؟ %50مامعنى رطوبة النسبية  *  

 نصف كمية بخار الماءالهواء يحتوى ج :  

 ؟= صفر   مامعنى رطوبة النسبية  *   

 ج : ان الهواء جاف اليحتوي علي بخار ماء .  

 العوامل التى تحدد الرطوبة النسبية :

                                                             . ) عالقة طردية ( كلما زادت درجة الحرارة زادت نسبة الرطوبة   درجة الحرارة -1       

  الضغط -2       

 عدم ثبات الرطوبة النسبية . -علل- س

 ألنها تتأثر بمتغيرين هما درجة الحرارة والضغط . -

 عند وصول نسبة بخار الماء في الهواء إلى أقصى مدى عند درجة حرارة معينة  . * ماذا يحدث

 يصبح الهواء مشبع . ج :  

 خرتختلف الرطوبة من مكان ال

 

 

 بيئة الغابات الممطرة االستوائية            مناطق  جافة جدا                                                               

 شديدة الرطوبة       قليلة الرطوبة                                                                                

 . غالف شمعي يغلف أشواكه الصباري : لنبات علل

 من النبات . ليقلل نسبة لماء المتبخر ج :   

  

 .                     الرطوبة المنخفضة ضارة جدا بالنباتعللي :

   .لتبخر ماءه با النباتج : حتي ال يفقد       

 .بواسطة جذوره الممتدة في الهواء االستوائي الرطب يجمع االوركيد الماء * 

                           0داخل االنفاق خالل النهار حيوانات الصحراء عيش تللي : ع
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 . اكثر رطوبة من سطح االرض االنفاق بالرطوبة الن يحتفظ ج :لكي     

 

 توقع حالة الطقس

  ية .تغيرات الكتل الهوائ – الرياح  -الضغط الجوى   -معدل المطر    -درجة الحرارة  :  بيانات الطقس هى 

 . الغالف الجوىتحدث كل عناصر الطقس داخل  -*

 بماذا تخبر علماء الطقس الرياح؟ 

 عن مواقع الضغط المرتفع و المنخفض من خالل مالحظة التغيرات في الكتل الهوائية 

 و تصور مدى سرعة تحركها واتجاهها وموقع الكتل الهوائية في المستقبل 

 ؟؟ما اهمية التنبؤ بالطقس ما أهمية محطة األرصاد الجوية ؟  س

 0يستخدم مذيعو الطقس البيانات إلعداد توقعاتهم الخاصة  .1

 0تراقب خطوط الطيران وشركات الشحن الطقس حتى يتسنى للمسافرين و البضائع الوصول بسالم   .2

 . تراقب شركات التشييد و البناء و الطاقة الكهربائية ومؤسسات الطرق السريعة حالة الطقس  .3

                                                     

 

 

 

 

 

 مصادر بيانات الطقس

 أسبــــــــــاب المناخ

 المميزة لمنطقة ما خالل فترة زمنية طويلة سنة أو عدة سنوات.  الجو : هو حالة المناخ   

  العوامل المؤثرة في المناخ                                                    

 

              

 الحرارة                                                              هطول األمطار درجة        

 * ما اسباب اختالف المناخ من منطقة الخري .   

 معدل هطول االمطار  -2درجة الحرارة .                               -1ج : بسبب اختالف كل من    

 * ما الظروف التى تحدد المناخ .   

 معدل هطول االمطار -2درجة الحرارة .                                       -1ج :   

 ما العوامل التى تعتمد عليها درجة حرارة منطقة ما .

 األقمارالصناعية:

 

 محطات الطقس  -  رادار الطقس: -

 

 بالونات الطقس -

 عنرصو ترسل -

 -حركة السحب -

-ودرجة الحرارة 

 -رطوبةالو

ودرجة الحرارة 

السطحية لألرض 

 والمحيطات(.

شارات الراديو إ ترسل -

من المطر  نعكسالتي ت

 والجليد .

يوضح تمركز  -

 . العواصف.واتجاهها

تظهر كميات هطول  -

المطر على الردارا 

 .بالوان مختلفة 

 

 تزودنا ببيانات عن -

 الرياح - الحرارة درجة

 لسحبا  -  الرطوبة-

 األمطار-

ترسل البيانات كل ساعة  

 وترسم على خرائط الطقس

 

 (:Heمملؤة بغاز الهليوم)-

 عنانات بيتبث 

 -الضغط-درجة الحرارة  -

 الرطوبة
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 البعد عن المحيط  -3                                    االرتفاع -2                     خط العرض  -1

  

 بعد عن المحيطال االرتفاع خط العرض

 تزدادخطوط العرض  بزيادة  

الزاوية التي تسقط بها األشعة 

 . ةروتقل درجة الحرا

مع زيادة األرتفاع يزداد 

الضغط الجوي وتقل درجة 

  الحرارة.

 

درجة حرارة المناطق الساحلية 

 اكثر اعتداال  من المناطق الداخلية

  

 وبا وشمال خط االستواء.قياس المسافة بالدرجات جن:   خط العرضاوال : 

 

 ط بها أشعة الشمس على سطح األرض؟وحدد زاوية  سقلعوامل التى تما ا

 درجه ميل محور االرض -2                                               خطوط العرض  -1

  

 

 بدرجة حرارة عالية..) خطوط العرض المنخفضة ( عللي تتميز المناطق االستوائية  س

 

ن األشعة التي تسقط على المناطق االستوائية تكون عمودية واألشعة العمودية تسخن األرض بدرجة ألج : 

 عالية.

  

 ) خطوط العرض العالية ( . عللي : ابرد األماكن توجد عند القطبين س

 . أشعة الشمس تسقط مائلة عند القطبينج : 

 

ول الي حرارة والبعض االخر ينعكس من يمتص بعضها ويتحمن الشمس * الطاقة التي تصل الى االرض  

 سطح   

 االرض الي الفضاء    

 

 .المسافة الراسية بين الموقع ومستوى سطح البحر  االرتفاع : ثانيا : 

 . تختلف حالة الجو لمنطقتين لهما نفس الموقع في خط االستواء وخط العرض عللي : 

 . بسبب اختالف ارتفاعهما عن سطح األرض -ج        

 لي : درجة الحرارة تقل مع االرتفاع .عل

 ج : الن الضغط الجوى ينخفض .    

الن مع زيادة االرتفاع تتحرك جزيئات الهواء بعيدا عن بعضها ويصبح الهواء اقل كثافة وال يستطيع   

 االحتفاظ 

 . بكمية اكبر من الحرارة    

                                  

 يط : المسافة من المح : ثالثا

 اشرطة عريضة من الماء تنساب في مسار محدد علي سطح المحيط . * تيارات المحيط السطحية :   

 عللي : درجة حرارة المناطق الساحلية اكثر اعتداال .  

 ج : الن المحيط يسخن ويبرد بمعدل ابطأ من اليابسة .    

 عللي : المناطق الداخلية تتميز بصيف حار وشتاء بارد . 

 الن االرض البعيدة عن المحيط تبرد تسخن بسرعة .  ج :  

 

 * تأثير المحيطات علي درجة الحرارة :

 في الشتاء في الصيف
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 تسخن مياه الشاطئ ببطء

فتحافظ على درجة حرارة المياه الساحلية و 

 باردةاألرض القريبة  

 

 

 تبرد مياه الشاطئ ببطء

 دافئةفتحافظ على درجة حرارة المياه الساحلية 

 نسبيا

 

  
  

 

 

 

 تصنيف المناخ

 .  منطقة لها مدى مميز من درجات الحرارة نطاقا مناخيا:  *   

 :نواع المناخ االعوامل التي تحدد  * 

 االرتفاع –2                                                     أنواع النباتات  -1  

 معدل هطول األمطار - 4                                 التغيرات الفصلية في الرياح   – 3 

 * اهم عامل في تصنيف المناخ هو معدل هطول االمطار . 

 
 

 تقع األماكن األكثر رطوبة و األكثر جفافا  في نطاق المناخ :ملحوظة     

  االستوائي 

 ( يمثل النطاق االستوائي  أ )     

 يمثل النطاق المعتدل   )ب(     

 ل النطاق القطبي )جـ( يمث     
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  .  30.6و 28.3بين خطي عرض  : تقع دولة الكويت*      

 

 .  يتميز مناخ دولة الكويت االنتقال السريع بين الشتاء والصيف عللي :     

 .  يقع ضمن اإلقليم الصحراوي الجافج : النه  

 

 عللي :  مناخ الكويت  مدارى حار .    

  .  30.6و 28.3ي عرض ج : النها تقع بين دائرت         

 

 عللي : الكويت جزء من النطاق الصحراوي .   

 ج : النها تقع في الجزء الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية .         

 

 اقترح نظام نظام تصنيف المناخ .    فالدمير كوبنالعالم االلمانى  *   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع  المناخ :

  

 ارد الرطب في شمال النطاق المعتدل الصيف قصير ودافئ ومعدل أمطار كبير أنواع المناخ الب* 

 .الفصل الرئيسي هو الشتاء يتميز بدرجة حرارة باردة جدا     

 

 

 

   . تتميز معظم المناطق بالقرب من خط االستواء بمناخ استوائي ممطر * 

 

 

 شماال و جنوبا  30و  15رض تقع أنواع المناخ الجاف على جانبي خط االستواء بين خطى ع* 

 . تشمل هذه المنطقة بعض اجف صحارى األرض مثل صحارى شما أفريقيا   

 

 

 وسط وشرق أميركا الشمالية وأجزاء آسيا و أوروبا مناخ معتدل تتميز بصيف حار رطب و شتاء بارد * 

 .تتباين فيها فصول بدرجة كبيرة       

 

 

 شماال في غرب أميركا الشمالية 50و  35رض المتوسطة بين  يوجد المناخ الجاف عند خطوط الع* 

 و داخل القارة األسيوية معدل المطر قليل و يتميز المناخ بشتاء بارد وصيف دافئ الى حار جدا      
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 مناطق نطاق المناخ القطبي بارد وجافة عند الغطاء الثلجي القطبي اليتعدى متوسط درجات الحرارة الصفر *  

 ز بصيف بارد قصير وشتاء طويل جدا تتمي   
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