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 الجھاز الھضمي في اإلنسان 
 

 : خصائص وصفات الكائنات الحیة  * 
   )التكاثِر– اإلحساِس - الحركِة - اإلخراِج – التنفِس - النقِل-  التغذیِة     ( 

 : الحي الكائِن جسِم تركیُب * 
 .األجھزِة مَن مجموعٍة من الحىِّ الكائِن جسُم یتكوُن      
 

 استخدامھ  الجھاز 
  الھضمي
 التنفسي
 البولي 
 الدوري 
 العصبي 
 التناسلي

  .ھضم وامتصاص الطعام
 .التنفس وإمداد الجسم باألكسجین وتخلیصھ من ثاني أكسید الكربون

 . ) البول (یخلص الجسم من المواد الضارة 
  .الجسِم خالَیا جمیِع على واألكسجیَن المھضوَم الغذاَء یوزُع
  .ونتذوُق َنشمُّو ونَرى وَنسمُع نحسُّ یجَعُلَنا
  .تشبُھَنا جدیدًة أفراًدا ننتُج یجعُلَنا

 
  مالحظة : 

 .اإلنساِن حیاِة استمراِر أجِل من وتكامٍل تناسٍق فى مًعا تعمُل ھذه األجھزِة كلُّ     
 اإلنساِن  فى الھضمىُّ الجھاُز : 
 

 .الجسُم َھاِمن یستفیُد بسیطٍة صورٍة إلى معقدٍة صورٍة من الغذاِء تحویُل  :الھضُم
  تركیب الجھاز الھضمي : 
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 واللساُن األسناُن بھ یوجُد تجویٌف: الفم  )١

 .اللعابیُة فیھ الغدُد وتفتُح 
  ِسنًة، ٣٢ البالِغ الشخِص فى األسناِن عدُد :األسناُن *

 : إلى مقسمًة سنًة ١٦ فكٍّ كلِّ فى یوجُد
  ).ُضروس ١٠ - َناب ٢ - َقواِطع ٤  (

 . تقطیِع الطعام : القواطُع - 
 .  الطعاموتمزیِق واألنیاُب - 
  .الطعاِم طحِن : الضروُس - 

  :اللساُنفوائد   *
  .      نتكلم بھ -٢ وخلطھ باللعاب الطعاِم تقلیِب -١   

 . الطعاَم بھ نتذوُق -٣               
 :اللعابیُة الغدُد  *

 الموادِّ ھضِمت التي)  األنزیماِت ( عَلى یحتِوى  وللَعاَبا رُزــــتف أزواٍج، ثالثُة عدُدَھا    
 .السُّكریاُت ِھى ِمنَھا أبَسط َموادَّ إلى لَھاوتحو النشویِة

 .الھوائیِة والقصبِة المرىِء إَلى یؤدِّى مشترٌك تجویٌف  :البلعوُم) ٢ 
 .المعدِة إلى لیصَل الطعاُم بھا یمرُّ عضلیٌة أنبوبٌة  :المرىُء )٣ 
  یفرز العصارة المعدیة التي تقوم عضلىٌّ كیٌس  :المعدُة )٤ 

 . البروتینیَِّة للموادِّ كامٍل غیُر ھضٌمب                   
  :الدَّقیقُة األمعاُء )٥ 

 : وتتكون من  ) أمتار ٧ ( أمتاٍر سبعِة حوالْى طوُلھا      
 ) الصَّفراویَُّة العصارُة(  فیِھ تصبُّ : ََعَشر االْثنا -١

 )  البنكریاسیَُّة والعصارُة (الكبد  ویفرزھا 
 .البنكریاِس ویفرزھا

  المعویَُّة العصارُة تصبُّ فیھ : اللفائفى  -٢
 .المختلفِة الغذاِء ألنواِع الكامُل الھضُم بِھ ویتمُّ

 
 :  الصَّفراویَُّة العصارُة     
 .ُدھنىٍّ ُمستحلٍب إلى تحوُلھا حیُث الدُّھوِن ھضِم فى تساعُد    

 
 

  المھضوِم الغذاِء امتصاُص یتمُّ :االمتصاُص * 
 الدقیقِة األمعاِء جداِر خالِل مْن

 .الجسِم أجزاِء جمیِع على یوزعُھ الذى الدَِّم إلى لیصَل 
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  :الغلیظُة األمعاُء )٦ 

 بفتحِة وتنتِھى الدَّقیقِة األمعاِء نھایِة مْن تبدُأ      
 تتجمع و المستقیِم نھایِة فى تقُع الَّتى الشَّرِج      

  الجسِم خارَج طرُدت ثمَّ الطَّعاِم، فضالِت       بھا 
 .الشَّرِج فتحِة طریِق عْن      

 
 
 
 
 

 : الھضمىِّ الجھِاز صحَِّة عَلى المحافظُة * 
 .جیًِّدا الطَّعاِم مضُغ  -١
  المحتویِة اَألطعمِة تناوِل فى اإلفراِط عدُم  -٢

 .الدُّھنیَِّة الموادِّ مَن كبیرٍة َكمِّیاٍت على         
  على المحتِوى الطَّعاِم تناوِل عْن االبتعاُد -٣

 .والرَّائحِة واللَّوِن الطَّعِم ُمْكسباِت             
 .الجائلیَن الباعِة مَن الطَّعاِم شراِء عْن االمتناُع -٤
 .بانتظاٍم الرِّیاضِة ممارسُة -٥

----------------------  
 ٢ ........................   -١-........................  
 ٤   .........................-٣-.... .  ................... 
 ٦ ......................... -٥- .............................  
 ٨ .......................   -٧- ........................  
 ٩-......  ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تدریبات 
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 التدریبات
 

 : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین  * 
 ) الغلیظة األمعاِء -األمعاء الدقیقة -المعدة (فى المھضوِم الغذاِء امتصاُص یتمُّ  -١ 
 ) .اللُّعاِب  - المَعویَِّة لعصارِة ا- الصَّفراِء العصارِة (بواسطة  النشویَّاِت ھضُم یبدُأ  -٢ 
 ).  الكبد – المعدة –اللعاب ( ن ملحقات القناة الھضمیة  م-٣ 
 ).  البروتینات – النشویات – السكریات –الدھون ( العصارة الصفراویة تھضم  -٤ 

 ) : × ( أو عالمة ( / ) ضع عالمة  * 
  الدھوَن تھضُم المعدیَُّة العصارُة.      ) ( 
  البروتیناِت یھضُم اللعاُب.       ) ( 
  الدھوِن ھضِم ِفى تساعُد الصفراُء.      ) ( 
 الجھاز العصبي یساعد على أن نسمع ونشم ونتذوق .   ) ( 
 الجھاز التناسلي یساعد على إنتاج أفراد جدیدة لیست من نفس النوع. ) ( 
 طول األمعاء الدقیقة سبعة أمتار .      ) ( 

 : أكمل  * 
یة ، وتھضم یفرز العصارة الصفراو ....................... -  

 ................................ 
اللعاب ویھضم .................... وعددھا تفرز اللعاب ،  ....................... -  

.............................. 
 ............................ تفرز العصارة المعدیة ، وتھضم  ....................... -  
 .............................تفرز العصارة المعویة ، وتھضم ................. ......-  
، ................... ، ..................  الكائنات الحیة تتمیز بصفات مشتركة مثل -  

 ..................... 
 .................................  یتكون جسم اإلنسان من مجموعة من -  
وتحولھا .............. التي تھضم .................  یحتوي اللعاب على مجموعة من -  

 .................. إلى 
 .. …………………، .. ……………… الجھاز الھضمي یتكون من -  
 الھضم ھو -  

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

 ؟الھضمي الجھاِزصحة  على كیف تحافظ*  
   ١- .................................................    
   ٢-.......................... ....................... 
   ٣-.................................................      
  ٤-... ...............................................
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 الجھاز التنفسي

 
                                           

 

 : أھمیة التنفس  * 
  مَن الغذاِء الالزمِة الطَّاقِة للحصوِل على    

 المختلفِة الجسِم بوظاِئفھا أجھزِة لقیاِم
  .اإلحساِس-  اإلخراِج -الحرَكِة - مثِل النقِل

 : یب الجھاز التنفسي ترك * 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :األنُف )١ 

 : الدَّاخِل مَن األنَف     یوجد ب
 . المیكروباِتو  األتربِة لحجِز مخاطیٌَّة وشعٌر طبقٌة -١    
 .الھواِء لتدفئِة دمویٌَّة شعیراٌت -٢    

 ..الھوائیِة والقصبِة المرىِء إلى یؤدِّى مشترٌك تجویٌف    :البلعوُم )٢ 
  :الھوائیَُّة القصبُة) ٣ 
  .باستمراٍر مفتوحًة تجعُلھا غضروفیٍَّة بحلقاٍت مزوَّدٍة أنبوبٍة -  
 .الغریبِة األجساِم لطرِد بأھداٍب ومبطَّنًة -  
 .البلِع أثناَء الھوائیَِّة القصبِة فتحَة یسدُّ الَّذى المزماِر لساُن -  
 .الرِّئتیِن تدخالِن ھوائیَّتیِن شعبتیِن إلى الھوائیَُّة القصبُة تتفرُع -  
  :الرِّئتاِن )٤

 تنتِھى ُقَصیباٍت إلى رئٍة كلِّ َلـــداخ الھوائیَُّة الشُّعبُة تتفرُع    
 الشُّعیراِت مَن بشبكٍة تحاُط الَِّتى الھوائیَِّة بالُحویصالِت 
 التجویَف الرِّئتاِن تشغُل.الغازاِت تباُدُل خاللھا ویتمُّ الدَّمویِة 
  الحجاُب ویفصُل بالضُّلوِع األماِم مَن وتحاُط صَّدرىَّال 

 .البطنىِّ التجویِف عِن الصَّدرىَّ التجویَف الحاجُز
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 بغاِز المحمَِّل الھواِء وخروُج الرئتیِن إلى باألكسجیِن المحمَِّل الھواِء دخوُل  :التَّنفُُّس * 
 .الرئتیِن من الكربوِن أكسیِد ثاني

 
 .الجسِم نشاِط بزیاَدِة التَّنفُِّس مراِت عدُد یزداُد -
 

 : الشَّھیِق عملیَُّة * 
  سفَلأل ویتحرَُّك الحاجِز الحجاِب عضلُة تنقبُض - 
  محمًَّلا الھواُء یدخُل - .لصَّدرُِّا تَّجویُف ویتَِّسُع    
 .باألنِف مارًّا الرِّئتیِن داخِل إلى الخارِج مَن باألكسجیِن    

 
 

 :لزَّفِیرا عملیُة * 
  علىأل ویتحرَُّك الحاجِز الحجاِب عضلُة تنبسُط - 

  محمًَّلا الھواُء ینتقُل - .الصَّدرىُّ القفُص ویضیُق      
 . الخارِج إلى الرِّئتیِن مَن الكربوِن أكسیِد ثاِنى بغاِز     

 
 

 : الغازاِت تبادُل * 
 الِتالحویص فى الموجوِد الھواِء بیَن للغازاِت تبادٌل یحدُث

 الُجُدر خالِل مْن الدَّمویَِّة الشُّعیراِت فى المارِّ والدَِّم الھوائیَِّة 
  الكربوِن أكسیِد ثاِنى غاَز الدُم یترُك حیُث لھما الرقیقِة ِ

 .الجسِم خالیا جمیِع على بتوزیِعھ لیقوَم األكسجیِن بغاِز ویتحمَُّل
 
 
 
 
 
 

 .للتَّنفُِّس كنواتَج الماِء وبخاِر بوِنالكر أكسیِد ثاِنى على الزفیِر ھواُء یحتِوى
 

 : التَّنفُّسىِّ الجھِاز صحَِّة على المحافظُة * 
  .التَّھویِة ردیئِة أو المزدحمِة األماكِن فى التواجد عدُم -١ 
 .البرِد لنزالِت التَّعرُِّض عدُم -٢ 
  .والجوافِة اِلالبرتق مثِل )ج( بفیتامیِن الغنیَِّة الفاكھِة تناوِل مْن اإلكثاُر -٣ 
 .المدخِّنیَن مَع التواجد أو التدخیِن عدُم -٤ 
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 تدریبات 
 : أكمل الجمل التالیة * 
 .الرِّئتیِن عمِل آلیَِّة على ......... عضلُة تساعُد - ١
 . .......و ....... بیَن الھوائیَِّة الُحویصالِت فى الغازاِت تبادُل یحدُث  -٢
 . ........ عملیَِّة أثناَء الرِّئتیِن مَن ویخرُج ....... عملیَِّة أثناَء الرئتیِن إلى الھواُء یدخُل - ٣
 ......................... . من ................. أھمیة التنفس الحصول على  -٤
بینما یحتوي ھواء الشھیق على .......................  یحتوي ھواء الزفیر على -٥

................ . ...... 
، ..........................  ینتج عن عملیة احتراق الطعام في الجسم خروج -٦

 . ............................ 
............... الغنیة بفیتامین ............... ، ................. مثل  كثرة تناول الفاكھة -٧

 . یقي من البرد
 : أمام العبارات التالیة ) × ( أو عالمة ( / ) ضع عالمة  * 
 ) (      . التنفس ھو الحصول على الطاقة -١
 ) (    .  ھواء الشھیق یحتوي على ثاني أكسید الكربون-٢
 ) (    .  یتم تبادل الغازات في الحویصالت الھوائیة-٣
 ) ( .  تحافظ الغضاریف التي في القصبة الھوائیة على فتحھا باستمرار-٤
 ) (      . ن على عضالتتحتوي الرئتا -٥
 ) (                   .  ُیفضل التنفس من األنف أفضل من الفم-٦
 ) (    . یزداد عدد مرات التنفس بزیادة نشاط الجسم -٧

 : أجب عما یلي  * 
 لماذا یفضل التنفس من األنف أفضل من الفم ؟ * 

..................................................      ........................ 
 .بتجربٍة تقوُل ما أثبْت الشَّھیِق؟ ھواِء عْن مختلًفا الزَّفیِر ھواُء یعتبُر لماذا *

.......................................................................... 
 كیف تحافظ على صحة الجھاز التنفسي ؟  * 

.......................................................................... 
 . صف حالة الحجاب الحاجز أثناء عملیة التنفس * 

.......................................................................... 
 : ما المقصود بكل من * 
 .  الشھیق والزفیر-
 ..........................................................................  
  عملیة التنفس-
 ........................................................................... 
 مم یتكون الجھاز التنفسي ؟ * 

.......................................................................... 
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 الخلیة وحدة البناء والوظیفة
 

 تكامٍل الستمراِر فى مًعا تعمُل األجھزِة التى من مجموعٍة یتكوُن من الحىِّ الكائِن َمجس
 .الحیاِة

 العضُو؟ یتكوَُّن مم * 
     

     نسیج    عضو                 مجموعة 
 )مجموعة أعضاء (              ) مجموعة أنسجة (   خالیا متماثلة     

 

 
 
 
 

 : الحیواِن  جسِم بناِء وحدُة* 
 .الخلیُة النباتیُة ھى النباِت ووحدُة بناِء الحیوانیُة الخلیُة      ھي

 
 .النباتیَة الخالَیا تسمَّى متشابھٍة وحداٍت من البصِل نباِت ورقِة فى البشرِة نسیُج یتكوُن 
 

  .الحىِّ الكائِن جسِم بناِء وحدُة ھى:  الخلیُة * 
 

 :للخلِیة المبسُط التركیُب * 
 الخلیِة فى الحیویَة العملیاِت تنظُم :النواُة -١

 .انقَسامَھا عن ومسئولٌة             
 الخلیِة فراَغ یمُأل :السیُتوبَالزم -٢
 .الحیویُة العملیاُت بھ وتتمُّ 
  ویتحكُم بالخلیِة یحیُط :البالزِمىُّ الغشاُء -٣

 .منھا تخرُج أو الخلیِة إلى تدخُل التى الموادِّ فى
 

 جھاز
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 : أمام الجزء الذي تراه موجودا في الخلیة النباتیة أو الحیوانیة ( / )  ضع عالمة *

 

 الخلیة الحیوانیة الخلیة النباتیة أجزاء الخلیة
   الجدار الخلوي
   الغشاء البالزمي

   النواة
   السیتوبالزم

   البالستیدات الخضراء
 

 :  انیِةالحیو الخلیِة عن النباتیُة الخلیُة تتمیُز * 
  .بھا یحیُط خلِوىٍّ جداٍر وجوِد -١  
 .الضوئىَّ البناَء عملیٍة فى الغذاِء نتكو خضراَء بالستیداٍت تحتِوى على -٢  

 

 :والوظیِفة البناِء وحدُة الخلیُة*  
 .والنباتیِة الحیوانیِة الحیِة الكائناِت جمیِع أجساِم بناِء فى الخلیُة تدخُل - 
 .والتكاثِر واإلخراِج والتنفِس التغذیِة مثِل الحیویِة بالوظائِف تقوُم - 
 

 .الحیِة الكائناِت أجساِم فى والوظیفِة البناِء وحدُة ھى:  الخلیُة
 

 

 :الخلیِة وحیدُة الكائناُت * 
 ).والخمیرِة  البكتیریا( المجرَّدِة بالعیِن ُتَرى ال الخلیِة و وحیدِة دقیقِة كائناِت حوَلنا یوجُد - 
 .الحیویِة الوظائِف بجمیِع على القیاِم القدرُة لھ متكامًلا كائًنا الخلیِة وحیُد ائُنالك - 
 .الحىِّ الكائِن لجسِم ووظیفٍة بناٍء كوحدِة لقدرِة الخلیِة نموذٌج وھو - 

  :الخمیرِة فطِر تركیُب * 
  النواِة) ١   
  السیتوبالزم)٢   
  .الخلیِة شكَل یحدُد جداٍر) ٣   
 :الخمیرِة لفِطر االقتصادیُة میُةاألھ * 
 .الكحوِل صناعِة  -٢        .لخبِز ا صناعِة -١     

 
 
 
 
 
 

 تدریبات 
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 التدریبات
 : اختر الجواب الصحیح مما بین القوسین  * 

 الحیوانیِة؟ الخلیِة فى یوجُد وال النباتیِة الخلیِة فى یوجُد یأِتى مما أىٌّ -١
 )  البالزمىُّ الغشاُء - السیُتوبَالزم – الخضراُء یداُتالبالست - النواُة (

 ) الفوِل / الخمیرة فطُر  /الثعباُن  /الضفدعُة (الخلیِة وحیدِة الحیِة الكائناِت أمثلِة من  -٢
 عَداما  الحیِة الكائناِت خصائِص من یِلى ما كلُّ -٣

 ) غنطِةالم  /التغذیِة  /اإلحساِس  /الحركِة(                     
 . ......... عدا ما یلى ما كلُّ الخمیرِة فطِر فى یوجُد -٤

 ) الخلیِة جداَر - الخضراَء البالستیداِت -  النواَة – السیُتوبالزم (
 :  المختلفِة الجسِم أجھزِة إلى التالیَة األعضاَء انسِب * 

  )المخَّ – الُكَلى - الھوائیَة القصبَة - المعدَة - القلَب(
........................................................................................ 

  اذكر مثاال لما یأتي : 
     .....................................................             . الخلیِة وحیِد حىٍّ كائٍن ) ا (
 .....................................................لإلنساِن الھضمىِّ الجھاِز فى عضٍو )ب(
          ........................................................                   .نباٍت فى نسیٍج )ج(
 ...........................................................اإلنساِن فى بالنقِل یقوُم جھاٍز ) د (

 . الخلیة النباتیة والخلیة الحیوانیة قارن بین * 
 

 الخلیة الحیوانیة الخلیة النباتیة أجزاء الخلیة
   الجدار الخلوي
   الغشاء البالزمي

   النواة
   السیتوبالزم

   البالستیدات الخضراء
 

 . المبسط للخلیة ب یتركال اكتب* 
........................................................................................... 

 . اذكر الوظائف الحیویة للخلیة* 
........................................................................................... 

 : أكمل * 
وكل مجموعة أنسجة تكون .......................  كل مجموعة خالیا تكون -

ومجموعة ......................... وكل مجموعة أعضاء تكون ....... ...............
 .................................. . األجھزة تكون 

 
 ما المقصود بالخلیة ؟ * 

........................................................................................... 
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 أھمیة ضوء الشمس للكائنات الحیة
 

 
                                                           

 
 : غذاَءه یصَنُع النباُت * 
  الخضراِء البالستیداِت على النباتیُة الخالَیا تحتِوى    

   الشمس ضوء وتمتص األخضَر اللوَن النباَت ُتكِسُب التى
 :  النباُت یقوُم

  شمِسمن ال          وئیِةـــــالض اقِةــــالط بامتصاِص -    
  ربِةــالت من          الِحـــــــواألم اِءـــــالم امتصاِص -    
 واِءــالھ  من          الكربوِن أكسیِد ثاِنى غاِز امتصاِص -    

 
 .الضوئىِّ بالبناِء العملیُة ھِذه وُتسمَّى                          

 
  ُتالنبا لیصنَع ضرورىٌّ  )ضوئیٌة طاقٌة(  الشمِس ضوُء * 
 .للنباِت الطاقِة مصدَر الشمِس ضوُء وُیعتبُر غذاَءه    
  وِدـوج في  )السكر – النَشا(  غذاءه النباُت یصنُع * 
  .الكربوِن أكسیِد وثاِنى والماِء الشمِس ضوِء    

 
 .الضوئىِّ البناِء عملیِة أثناِء األكسجین غاُز یتصاعُد * 

 

  :الضوئىِّ البناِء عملیُة * 
    

 من النباِت الخضراُء األجزاُء بھا تقوُم حیویٌة عملیٌة    
 وجوِد فى ونشویاٍت  سكریاٍت من الغذاِء لتكویِن 
 وبعِض الكربوِن أكسیِد والماِء وثاِنى الشمِس 
 .المعدنیِة األمالِح 

 

 
 أن تستطیُع التى الحیُة الكائناُت ھى  :المنتجُة الكائناُت * 

 وِئىِّـــالض اِءـالبن عملیِة خالِل من غذاَءھا بنفِسھا تصَنَع 
 ). من البكتیرَیا أنواٌع - الطحالُب - الخضراُء النباتاُت ( :مثل  ،  
  : المستھلكُة الكائناُت * 
 المنتجِة الكائناِت على غذاِئھا فى تعتمُد التى الحیُة الكائناُت ھى    
 . مباشرٍة غیِر بصورٍة أو مباشرٍة بصورٍة 

 .  )الخضراِء النباتاِت تتغذَّى على حیواناٌت ..والدجاُج واألغناُم اُراألبق ( :مثل  
 .منتجٍة كائناٍت على تتغذَّى حیواناٌت ..والصقُر والثعباُن األسُد  (:مثل  

 : المحللُة الكائناُت * 
 خ�ضراَء ف�ى   بالس�تیداتٍ  وج�ودِ  لع�دمِ  بنف�ِسھا  غ�ذاِئھا  تك�وینَ  ت�ستطیعُ  ال حیٌة كائناٌت
 الكائن�اِت المیت�ةِ   جث�ثِ  مث�لِ  الع�ضویةِ  البقاَی�ا  بتحلی�لِ  غ�ذاِئھا  عل�ى  وتحصُل .خالَیاھا

 .الفاسدِة واألطعمِة النباتاِت وبقایا
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 :المحللِة الكائناِت أمثلِة من * 

 .البكتیرَیا من أنواٍع بعُض -١
 .الخبِز عفِن فطِر مثِل الفطریاِت بعُض -٢

 :المحللِة الكاِئناِت أھمیُة * 
 .النباتاِت وبقاَیا المیتِة الكائناِت جثِث من ناتخلُص  -١
  .التربِة خصوبِة من تزیُد  -٢
 .الصناعاِت من كثیٍر فى تدخُل -٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تدریبات 
 
 
 
 
 

 : اختر الجواب الصحیح مما بین القوسین  * 
 ) الطیوُر – ُت الفطریا - الزواحُف – بالطحال(  المنتجة الكائناِت أمثلِة من  -١
  )  الطیوُر–ُت   الفطریا- الزواحُف –الطحالب (  المحللِة الكائناِت أمثلِة من -٢
  )سبَق ما كلُّ  - لمحللِة ا -  المستھلكِة – المنتجِة (  الكائناِت من الصقُر یعتبُر -٣
 . ............ الكائناِت فى الخضراُء البالستیداُت توجُد -٤

  )سبَق ما كلُّ - ِةلمحلل ا -  المستھلكِة – المنتجِة( 
 ) سبَق ما كلُّ - لمحللِة ا -  لمستھلكِة ا– المنتجِة(  الكائناِت من الخبِز عفِن فطُر -٥

 : أكمل ما یلي  * 
 .الضوئىِّ البناِء عملیِة أثناَء الخضراِء النباتاِت من ............ غاُز ینتُج - ١
 .المحللِة الكائناِت من ............ و المنتجِة الكائناِت من ............ یعتبُر - ٢
 ........، من التربة ...  ......، ............. و من الھواء .............  یمتص النبات -٣

 .      من الشمس
 ............... . في عملیة .............. ویخرج غاز ............. تمتص النبات غاز  -٤
 ...................... . بنفسھ فھو كائن .......... ............... النبات یصنع -٥
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 : ما المقصود بكل مما یأتي  * 

:  كائنات مستھلكة - 
 ............................................................................................ 

:  كائنات محللة - 
....................................... ......................................................... 

:  كائنات منتجة - 
 ................................................................................................ 

:  عملیة البناء الضوئي - 
........................................................ ........................................... 

 ) : محللة – مستھلكة –منتجة ( صنف الكائنات التالیة إلى * 
 ..………………- الذرِة نباُت .………………- أسٌد ………………- كلٌب

 -اإلنساُن .…………………– الخمیرِة فطُر …………………- أخضُر طحلٌب
 .........................الزباِدى بكتیریا ..………………

. 
  علل لما یأتي : 
 .كبیرٌة وبیئیٌة اقتصادیٌة أھمیٌة المحللِة للكائناِت -١

............................................................................................ 
 .المنتجِة الكائناِت خالَیا فى خضراَء بالستیداٍت وجوُد -٢

 أھمیة ضوء الشمس للكائنات الحیة
............................................................................................
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 مسارات الطاقة خالل الكائنات الحیة 
 
  السالسل الغذائیة : 

 

 .آخَر إلى حىٍّ كائٍن من غذاٍء شكِل فى الطاقِة انتقاِل مساُر ھى
 
 
 

 لحوٍم آكالِت              أعشاٍب آكالِت ستھلكٍةم كائناٍت              منتٍج كائٍن   
 
 
 
 
 
 
 

 :الغذاِء  شبكاُت * 
 الطاقِة سریاَن تمثُل المتداخلِة الغذائیِة السالسِل من مجموعٌة ھى:  الغذائیُة الشبكُة * 

 .غذاٍء صورِة فى الحیِة الكائناِت خالَل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المحلِلة والكائناِت لمستھلِكةا للكائناِت الشمسِیة الطاِقة أھمیُة * 
 .كیمیائیٍة طاقٍة صورِة فى النباتاُت وتخزُنھا للشمِس الضوئیِة بالطاقِة غذاَءھا تصنُع  •
 النباِت فى المخزنَة الطاقَةتنتقُل ف األَرانِب أو راِدـالجك المستھلكُة الكائناُت تتغذَّى  •
 .المستھلكِة الكائناِت إلى  )غذاٍء ِةصور فى(    
 .الطبیعِة إلى المحللِة الكائناِت خالِل الطاقَة من تنتقُل المستھلكُة الكائناُت تموُت عندما •
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  تذكر ما یلي : 
 
 
 
 
 
 

 تدریبات 
 : أكمل  * 

 
 
 .العضویِة البقاَیا على .............. الكائناُت تتغذَّى - ١
 . .............. آلخَر حي كائٍن من الطاقِة انتقاُل یسمَّى - ٢
 . .............. غذاِئِھ بتجھیِز نفِسِھ على یعتمُد الِذى الكائُن یسمَّى - ٣
 . .............. من طاقِتِھ على المنتُج الكائُن یحصُل - ٤
 السلسلة الغذائیة ھي -٥

............................................................................................... ... 
 الشبكة الغذائیة ھي -٦

 ................................................................................................... 
 مسارات الطاقة ھي -٧

 ................................................................................................... 
 طاقٍة صورِة فى وتخزُنھا للشمِس ...........بالطاقِة  غذاَءھا تالنباتا  تصنُع-٨

................... 
 .مائیٍة بیئٍة من وأخَرى صحراویٍة بیئٍة من غذائیًة سلسلًة كوِّْن * 
  

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

 : علل لما یأتي  * 
 .المنتجِة بالكائناِت الغذاِء سالسِل كلُّ تبدُأ -١

................................................................................................. 
 .المنتجِة الكائناِت من الخضراُء الطحالُب تعتبُر -٢

................................................................................................. 
  أو عالمة ( / ) ضع عالمة ) × : ( 
 ) ( . الكائنات الحیة یعتمد بعضھا على بعض في األنظمة البیئیة -
 ) .(ادي والجبنالبكتریا منھا ضار یسبب األمراض ومنھا نافع في صناعة الزب -
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 تدریبات عامة 

 : أكمل ما یأتي  * 
 .............غاُز  یخرُج بینما الضوئي البناِء عملیِة أثناَء ............. غاُز یتصاعُد - ١

 .التنفُِّس لعملیِة كناتٍج
 من كوُنیت وكلُّ جھاٍز اآلخِر عمَل منھا كلٌّ یكمُِّل أجھزٍة من الحىِّ الكائِن جسُم یتكوَّن - ٢

 .خاصٌة وظیفٌة منھا لكلٍّ ............. عَلى تحتِوى .............
 . ............. و ............. فى البروتینیِة الموادِّ ھضُم یتمُّ - ٣
 . ............. ھى الحیِة الكائناِت بقاَیا تحلِل عن المسئولُة الكائناُت - ٤
 . ............. تكوُن فإنھا بعِضھاب الغذائیُة السالسُل تتصُل عندما  -٥
  والعصارُة ............. العصارُة اإلنساِن جسِم فى الھاضمِة العصاراِت أمثلِة من - ٦

............. . 
 . ............. مثل ............. بالكائناِت الغذائیُة السالسُل تبدُأ - ٧
 . ............. الخلیِة وحیدِة الكائناِت أمثلِة من - ٨
 فى تخزُن............. طاقٍة إلى األخضِر النباِت فى ............. الطاقُة تتحوُل - ٩

 .الغذاِء صورِة
 .الغذاِء سلسلِة فى ............. الكائناِت من اإلنساُن یعتبُر - ١٠
 : اختر الجواب الصحیح مما بین القوسین * 
 . ............. فى نفُِّسالت عملیِة أثناَء الغازاِت تبادُل یتمُّ -١

  )الھوائیِة الحویصالِت - الفِم – األنِف – الھوائیِة القصبِة( 
 . ............. غاَز الضوئىِّ البناِء عملیِة ِفى النباُت یستخدُم -٢

  )الماِء بخاَر - الكربون أكسیِد ثانى - النیتروجین – ألكسجینا( 
  )بالحیواِن – المحللِة بالكائناِت - بالنباِت – ھلِكبالمست(   الغذائیُة السلسلُة تبدُأ -٣
 . ............. ِفى المھضوِم غیُر الغذاُء یتجمُع -٤

  )عَشَر االثنا - الغلیظِة األمعاِء - الدقیقِة األمعاِء - المعدِة( 
  ) الكبُد – الرئتاِن – المعدُة – القلُب(  اإلنساِن ِفى التنفسىِّ الجھاِز أعضاِء من -٥
  )العصبىِّ – البولىِّ – التناسلىِّ – الھضمىِّ( الجھاز  مكوناِت ضمَن المعدُة تقُع -٦
 
  اكتب المصطلح العلمي : 
 .الحىِّ الكائِن بناِء وحدُة  -١

[                           ]                            
 .النشویِة الموادِّ ھضِم على ویعمُل الفِم فى یفرُز سائٌل  -٢

[                           ]                            
 .الدھوِن ھضِم فى وتؤثُر الكبِد من تفرُز عصارٌة - ٣

[                           ]                            
 
 .الضوئىِّ البناِء بعملیِة تقوُم النباتیِة الخالیا سیتوبالزم فى تنتشُر صغیرٌة عضیاٌت  -٤

[                           ]                            
 
 .الضوئىِّ البناِء عملیِةب بنفِسھا غذاَءھا تصنَع أن تستطیُع التى الحیُة الكائناُت - ٥

[                           ]                            
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 .أخَرى حیٍة كائناٍت لىإ حىٍّ كائٍن من غذاٍء شكِل فى الطاقِة انتقاِل مساُر  -٦

[                           ]                            
 
 .الحیِة الكائناِت خالَل الطاقِة سریاَن تمثُل الغذائیِة السالسِل من مجموعٌة  -٧

[                           ]                            
  ماذا یحدث عند : 
 .الذرِة نباِت خالیا من الخضراِء البالستیداِت غیاُب -١

........................................................................................ 
 .الطبیعِة من المحللِة الكائناِت غیاُب -٢

........................................................................................ 
 
 .اإلنساِن من الدقیقِة األمعاِء ستئصاُلا -٣

........................................................................................ 
 
 .اإلنساِن من المزماِر لساِن استئصاُل -٤

........................................................................................ 
 
 .األنِف فى شعٍر أو مخاٍط وجوِد عدُم -٥

........................................................................................ 
 
 
  أمام العبارات التالیة ) × ( أو عالمة ( / ) ضع عالمة : 
 ) (  . التنفس ھو تزوید الجسم بالطاقة لیقوم بالعملیات الحیویة -
 ) (      . یتامینات اإلنسان من األمراضتقي الف -
 ) (      . فتحة الشرج ھي فتحة اإلست -
 ) ( .الكائن وحید الخلیة كائن متكامل یستطیع القیام بجمیع الوظائف -
 ) (     . تفرز األمعاء الدقیقة العصارة المعدیة -
 ) (           . الغدد اللعابیة ثالثة أزواج وتفرز اللعاب -
 ) (     . ل الغازات في الرئتینتتم عملیة تباد -
 ) (          . التكاثر ھو تخلص الجسم من الفضالت الزائدة -
 ) (      . وحدة بناء الكائن الحي ھي الخلیة -
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 القوة وتأثیرھا 
 
 القوُة :  

 .النیوتن بوحدِة وتقاُس الجسِم حالِة من یغیُر قد مؤثٌر
 

 النیوتن(  ھى القوِة قیاِس وحدُة(   
 نیوتن إسحاق للعاِلم نسبًة. 

 السكوِن من األجساِم حالِة تغییُر: القوة  * 
  :مثل  .السكوِن  إلى الحركِة من أو الحركِة إلى 
 . لعبة شد الحبل - 
 .كالصاروِخ ألعَلى البالوَن تحرُك - 
  . ورفُعھا الثقیِلة األجساِم تحریُك - 
 .األھراماِت لبناِء األحجاِر الثقیلِة نقِل - 

 : ورفَعھا األجساِم حركَة تسبُب القوُة * 
 .األستیكِة على منتصِفھا من المسطرَة  ضِع- 

  .المسطرِة طرفِى أحِد فوَق الكتاَب  ضِع -
 اآلخِر الطرِف على یِدك بقوِة  اضغْط -

 .للمسطرِة            
 :  مثَل : تكنولوجیٌة  تطبیقاٌت * 
   .ةمروح – خالط:  ِ المنزلیة األجھزِة -   
   .السیارة – المترو : وسائِل المواصالِت -   
 
 

 : تذكر ما یلي جیدا  * 
  .الجسِم حالِة من یغیُر قد مؤثٌر : القوُة • 
 .النیوتن  :القوِة قیاِس وحدُة • 
 القوِة على تعتمُد تكنولوجیٍة لتطبیقاٍت أمثلٌة الرفِع وآالُت والماكیناُت والمترو القطاُر  •

 .والحركِة
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 القوة والسرعة 
 

 
 
 
 
 الحركُة:   

 

 .للزمِن بالنسبِة جسٍم موضِع أو مكاِن فى التغیُر ھى  
 

 جسٍم سرعُة:   
 

  الثانیِة فى یقطُعھا الجسُم التى المسافُة
  ).ثانیٍة كلَّ متٍر( بوحدِة  وتقاُس الواحدِة

 
 الدراجِة بداِل دفِع قوِة زیادِة عنَد -

 .دقیقٍة لِّك سرعِتھا ِفى التغیُر یزداُد    
 

  : األجساِم حرِكة على القوِة أِثر اكتشاِف فى العلماِء دوُر * 
   :م ١٠٠٩ - م ٩٥٢  :المصرىُّ یونَس ابُن - 

 .الساعِة لبندوِل أوُل مكتشٍف      
   :  )الجزرىُّ الرزاِز ابُن( الزماِن بدیُع - 

 .المائیِة صناعِة اآلالِت فى رائًدا وكاَن
 : وتأثیِرھا القوِة مجاِل فى إسھاماِتھم قدُموا الذین الغرِب علماِء  * 
 َةـــاآلل اخترَع ، الصناعیِة ورِةـــالث رائُد م ١٨١٩ - م ١٧٣٦ إسكتلندى :وات مسجی  •

 .البخاریَة
 وفسَر ١٦٨٧ عاَم الجاذبیِة قوانیَن وضَع م، ١٦٢٧ – م ١٦٤٢ إنجلیزى :نیوتن إسحق •

 وصنَع واألرِض، القمِر بین الجاذبیِة قوِة إلى األرِض وَلح مداِره فى القمِر ثباِت سبَب
 .العاكَس التلسكوَب ُیسمَّى التلسكوباِت مَن نوًعا

 

  تذكر ما یلي جیدا : 
 .للزمِن بالنسبِة جسٍم موضِع فى التغیُر  ھى :الحركُة -  
 .معیٍن اتجاٍه فى الثانیِة فى المقطوعُة المسافُة  ھى :السرعُة -  
 .ثانیة/ متر :السرعِة قیاِس وحدُة -  
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 تدریبات 
 : اختر الجواب الصحیح مما بین القوسین  * 
 )سبق  ما  جمیُع-الجسِم سكوِن -الجسِم   حالِة-الجسِم سرعِة(مْن  یغیر قْد مؤثٌر القوُة -١
 ) ثانیة   - نیوتن –متٌر   -جرام  كیُلو(  ھى القوِة قیاِس وحدُة -٢
  دفِع-الموتوِر   دفِع-الھواِء   دفِع-ء  الما دفِع (  قوِة بتأثیِر الكھربیُة حُةالمرو تدوُر -٣

 )الیِد 
 . للزمِن بالنسبِة جسٍم  ) حجِم– كتلِة – موضِع –سكوِن  ( فى التغیُر ھى الحركُة -٤
 .یٍنمع اتجاٍه فى الثانیِة فى المقطوعُة) القوُة - الحجم – المسافُة –الكتلُة (  ھى السرعُة -٥
  ) تسكُن – تزداُد – تقلُّ – ثابتًة ظلُّت ( سرعتھا فإن جسٍم على المؤثرِة القوِة بزیادِة -٦
 ).  طول – سرعة –قوة (  تحریك السیارة یحتاج إلى -٧

 : أكمل ما یأتي  * 
في اتجاه .................. التي یقطعھا الجسم في ..............  سرعة الجسم ھي -١

 . معین
الجسم المتحرك كل ..................... في .................. ند زیادة القوة یزید ع -٢

 . دقیقة
 . الحركة.............................. في اآلالت تقوم التروس  -٣
 ......................... . العالقة بین القوة بالنیوتن والتغیر في السرعة كل ثانیة عالقة  -٤
كل ......................... دة قوة دفع بدال الدراجة یزداد  عند زیا-٥

 . ......................... 
الذي وضع .................. نسبة للعالم ......................... وحدة قیاس القوة  -٦

 . .......................... 
نما وحدة قیاس القوة ھي بی........................... وحدة قیاس السرعة ھي  -٧

 . ....................... 
وبدیع الزمان كان ............................................. ابن یونس أول مكتشف لـ  -٨

 رائدا في 
 ...............................................      

، واسحق نیوتن وضع قانون .... ....................................جیمس وات اخترع  -٩
 ................... 

 ....................................... .      وصنع تلسكوبا یسمى 
  الكتب المصطلح العلمي : 
: القوة  -

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

: السرعة  -
..............................................................................................

 .............................. 
: الحركة  -

..............................................................................................
 ............................... 
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 صور الطاقة وتحوالتھا 
 

 .شغٍل بذِل عَلى القدرُة ھَى        : الطاقُة * 
 

 :لطاقِةا صور  * 
 .السیارِة زنبرِك  :الوضِع طاقُة  -١
 .الكھربىُّ المصباُح : الضوئیُة الطاقُة - ٢
 .المروحَة تحرُك : الحركیُة الطاقُة - ٣
 .المدفأِة : الحراریُة طاقُةال  -٤
 .البیاُنو : الصوتیُة الطاقُة  -٥
 .الجافُّ العموُد : الكھربیُة الطاقُة  -٦

  

  : الصوتیُة الطاقُة * 
 ، السمَع فتسبُب تصُل لُألذِنالتي  الطاقِةھو :  الصوُت * 

 .األجساِم اھتزاِز مِن ینشُأ و             
 

 : الطاِقة تحوالُت * 
 .األطفاِل لعِب  زنبرِك : حركٍة طاقِة           الوضِع اقِةــط  -١
 
 . اھتزاز األستیك :  صوتیٍة طاقٍة           الحركیِة الطاقِة  -٢

 . تدلیك الید ببعضھا :  حراریٍة طاقٍة            ِةیحركال طاقُةال    
 والدیناُم  :  كھربیٍة طاقٍة            الحركیُة الطاقُة    
 

 :الكھربیِة الطاقِة تحوالُت - ٣
 .الكھربىِّ المصباِح  : ضوئیٍة طاقٍة          الكھربیُة الطاقُة     
 .المروحِة موتوِر :  حركیٍة طاقٍة          الكھربیُة الطاقُة     

 

  .مثل تجمیع أشعة الشمس بعدسة مجمعة على ورقة فتحرقھا :  الضوء إلى حرارة -٤
 
 

 :الطاقِة ُتتحوال  •
 
 
 
 

 
 تدریبات
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 : أكمل ما یلي  * 
 . ............ بذِل عَلى القدرُة ھَى الطاقُة  -١
 . ............ ، ............ ، ............ الطاقِة صوِر ِمن  -٢
 .الكھربىِّ المصباِح فى ............ طاَقة إَلى الكھربیُة الطاقُة تتحوُل  -٣
 . ................................................. نتیجًة الصوُت ینشُأ  -٤
 . ............ طاَقة إلى الكھربیُة الطاقُة تتحوُل السیارِة موُتور ِفى  -٥
 . ............ ِفى كھربیٍة طاقٍة إلى الضوئیُة الطاقُة تتحوُل - ٦
 .............. ................ زنبرك لعبة األطفال بعد ملئھ یختزن طاقة -٧
إلى الطاقة .........................  في الموتور الكھربي تتحول الطاقة -٨

 . ......................... 
 : اذكر تحوالت الطاقة في الحاالت التالیة  * 
 .دراجًة راكًبا المدَرسِة إلى َذھابَك عنَد -١

........................................................................................ 
 .فصِلَك فى الكھربىِّ المصباِح إضاءِة -٢

........................................................................................ 
 
 .للمنزِل عودِتك عنَد الكھربیِة المروحِة تشغیِل -٣

........................................................................................ 
 
 كل من ما المقصود ب : 
: قة  الطا -

........................................................................................... 
: الصوت  -

........................................................................ ...................... 
  اذكر مثاال لكل من الطاقات التالیة : 
 .......................... الطاقة الحركیة –......................طاقة الوضع ( 
 ........................ الطاقة الضوئیة –.................... الطاقة الحراریة –
 .........................). الكھربیة  الطاقة – .................. الطاقة الصوتیة–
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 مصادر الطاقة 
 

 .األرِض سطِح عَلى) الضوء والحرارة (  للطاقِة الرئیسىُّ المصدُر ھَى:  الشمُس * 
 .مباشرًة كھربیٍة إلى طاقٍة الشمِس ضوَء تحوُِّل  :الشمسیُة الخلیُة*  

 .الكھرباِء ناِت لتولیِدالتوربی تدیُر الَّتى الریاَح تولُد الشمُس * 
 للتدفئِة تستخدُم حراریٍة اقٍةـــط إلى مسیَةـــالش الطاقَة تحوُِّل  :الشمسیُة السخاناُت*  

 .المیاِه وتسخیِن
 .اآلالِت تشغیِل ِفى ُیستخدُم الذى تكویِن الَوقوِد ِفى الرئیسیِة العوامِل أحُد الشمُس * 
 : الشمسِیة الطاِقة وفوائُد أھمیُة * 

  .أجساِمنا لتدفئِة بالحرارِة تمدُّنا  -١
 .والعمِل للرؤیِة بالضوِء تمدُّنا - ٢
 .)عملیة البناء الضوئي  ( غذاِئھ ُصنِع في النباَت تساعُد - ٣
 .الكھَرباِء عَلى الحصوِل في تساعُدنا التي الریاِح تولیِد عَلى تعمُل  -٤
 .والماكیناِت اآلالِت لتشغیِل الَوقوِد تكویِن في تساعُد - ٥

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ومْنھا باستمراٍر، نفَسھا تجدُد الَّتى المصادُر ھَى : المتجددُة الطاقِة مصادُر : أوًلا
  .الكھرباِء لتولیِد الھوائیِة المراوِح إدارِة :الریاُح  -١
 مسَتوى اَعارتف یسبُب أْى والجْزِر؛ المدِّ حدوَث یسبُب القمَر  :والجْزِر المِّد طاقُة  -٢

 .الكھَرباِء إلنتاِج ؛ التوربیناِت إدارِة ِفى الطاقُة ھذِه وُتستَغلُّ وانحساَره، البْحِر سطِح
 إلنتاِج التوربیَن تحرُِّك طاقًة یولُِّد الشالِل مَن الماِء انحداُر :المیاِه َمساقِط طاقُة  -٣

 .الكھرباِء
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 :  لھا المستمرِّ باالستھالِك وَتْنفُد نفَسھا دُدُتج ال : المتجددِة غیُر الطاقِة مصادُر :ثانًیا

  . الفحُم -١  
  .البتروُل -٢  
 .الطبیعىُّ الغاُز -٣  

 

 لنظافِتھ  صوِر الَوقوِد أنَقى مْن : الطبیعىُّ الغاُز  * 
 .التلوُِّث مَن البیئِة عَلى لحفاِظوا
 .األرِض سطِح على للطاقِة الرئیسىُّ المصدُر ھَى:  الشمُس  •
 والریاِح السحِب تكویِن عَلى تعمُل - والحرارِة بالضوِء تمدُّنا :الشمسیِة الطاقِة فوائُد  •

 .الوقوِد تكویِن سبُب - والمطِر
 .غیِر متجددٍة طاقٍة بمصادِر تعمُل والطائراُت والصواریُخ والسیاراُت التوربیناُت •
 .نفَسھا تجدُد الَّتى الطاقُة ھَى :المتجددُة الطاقُة •
 .استھالِكھا باستمراِر َتْنفُد وقد نفَسھا تجدِّد ال الَّتى الطاقُة ھَى :المتجددِة غیُر الطاقُة •

 *************************************** 
 تدریبات 

  األرِض مَن البتروُل نفَد -٢ .األرِض عِن الشمُس غابِت -١  ماذا یحدث لو ؟؟. 
  م العبارات التالیة أما) × ( أو عالمة )  / (ضع عالمة : 
 ) (   .األرِض سطِح عَلى للطاقِة الرئیسىُّ المصدُر ھَى الشمُس -١
 ) (      . الشمِس ضْوِء وجوِد ِفى ینُمو النباُت -٢
 ) (      . المتجددِة غیِر الطاقِة مصادِر ِمن الریاُح -٣
 ) (      . متجددٌة طاقٍة مصادُر والبتروُل الشمُس -٤
 ) (           . الِبنزیِن أِو الطبیعىِّ بالغاِز یعمُل السیارِة محرُِّك -٥
  اكتب المصطلح العلمي : 
 )  (         .الطبیعىَّ والغاَز والبتروَل الفحَم تشمُل مصادُر  -١
 )  (   .األرِض سطِح عَلى للطاقِة الرئیسىُّ المصدُر  -٢
 )  (   .المتجددِة غیِر الطاقِة مصادِر أنَقى مْن َوقوٌد - ٣
  حدد مجموعات المصادر المتجددة وغیر المتجددة : 
 ..............................المیاِه، مساقُط …………………الریاُح(

 ..............................الطبیعىُّ، الغاُز -.................. والجْزُر المدُّ
 )..……………………… والجْزُر المدُّ ..………………الشمُس، 
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 باء الكھر
 

 كھرباء ساكنة                         كھرباء تیاریة 
 
 .عَلى الجسِم تبقى كھربیٌة شحناٌت  :الساكنُة الكھرباُء*  

 : مثل : الساكِنة  الكھرباِء تولیُد* 
 .إلْیھا السكَر جذبِتت الصوِف بقطعِة البالوِن دلِك  - 
 .إلْیھا ِقالور قْصاصاِت جذبْت بشْعِرك المسطرِة دْلِك  - 
  : )المتحركُة(  التیاریُة الكھربیُة*  

 .طویلٍة لمسافاٍت موصلٍة أسالٍك خالَل تنتقُل كھربیٌة ِشحناٌت ھَى  :التیاریُة الكھربیُة * 
  :عمل الكشاف الكھربي  - 

  الٍكـــــأس ِفى كھربیًة شحناٍت ُعــتدف اریُةــالبط    
  المصباِح إلى تصُل)  للكھرباِء موصلًة موادَّ تسمَّى(     
  یسمَّىو واحٍد اتجاٍه ِفى كھربىٌّ تیاٌر ویسِرى فیضىُء     

 .) المتحرِك المستمرِّ التیاِر(ـب      
 
  تكوین دائرة كھربائیة : 

 . )كھربىٌّ مفتاٌح - أطراُفھا مكشوفٌة توصیٍل أسالُك - قاعدٌة لھ مصباٌح - بطاریٌة( 
 .الكھربائىِّ للتیاِر مصدٌر           البطاریُة •
 .الكھربیِة الدائرِة وفتِح غلِق            اُحـالمفت •
  .المصباِح إَلى البطاریِة مَن الكھربائىِّ التیاِر نقِل           األسالُك •
 .الكھربىِّ للتیاِر مساٌر  :الكھربیُة الدائرُة •

-----------------------  
  تذكر ما یلي جیدا : 
 .جسٍم عَلى تبَقى كھربیٌة شحناٌت ھَى  :الساكنُة اُءالكھرب •
 .موصلٍة أسالٍك خالَل تنتقُل كھربیٌة شحناٌت ھَى  :التیاریُة الكھرباُء •
 .متحركٌة كھربیٌة شحناٌت  :الكھربىُّ اُرــالتی -

 تدریبات 
 

  ماذا یحدث عند ؟؟؟ 
 .بالُمشِط شْعرك دلِك -١

........................................................................................ 
 .صوفیٍة قماٍش بقطعِة البالستیك من مسطرٍة دلِك -٢

........................................................................................ 
 .كشعِر من البالوِن تقریِب ثمَّ صوٍف بقطعِة منفوٍخ بالوٍن دلِك -٣

........................................................................................ 
 مغلقٍة كھربیٍة دائرٍة من البطاریِة حذِف -٤

........................................................................................ 
 
. 
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  ما نتیجة ما یلي ؟؟؟؟ 
 .حائٍط من مشحوٍن بالوٍن ِبتقری -١

........................................................................................ 
 .بلساِنَك لمِسھا ثمَّ لیمونٍة فى الخارِصین مَن وأخَرى نحاٍس شریحِة غرِس -٢

........................................................................................ 
 .كھربیٍة دائرٍة فى كھربىِّ مفتاٍح وجوِد عدِم -٣

.................................................................................. 
  ما المقصود بكل من ؟؟؟؟ 
 : كنِة السا الكھرباِء -١

.................................................................................... 
 ) : التیاریِة ( المتحركِة الكھرباِء -٢

 .................................................................................... 
 : الكھربیِة الدائرِة -٣

.......................................................................... .......... 
  ما المقصود بكل من ؟؟؟؟ 
 .بشعِرَك مدلوكٍة مسطرٍة إلى الورِق ُقصاصاِت انجذاَب -١

........................................................................................ 
 .لحائٍط بالصوِف مدلوٍك بالوٍن انجذاَب -٢

........................................................................................ 
 .نشاٍط لتنفیِذ المنزِل ِفى الكھربىِّ التیاِر استخداُم ُیحَظر -٣

........................................................................................ 
  أكمل ما یلي : 
، ........................... ................من أنواع الكھرباء  -

 .................................... 
الشحنات الكھربیة في .................. تدفع : فكرة عمل الكشاف الكھربي  -

الكھربي فیضئ وبذلك یسري ........................ فتصل إلى ................... 
ویسمى بالتیار ........................ ............... ......التیار الكھربي في 

 . .......................................... 
  اكتب فائدة كل مما یأتي في الدائرة الكھربائیة : 

........................................................................................ 
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  عامة یبتدر

 

 : أمام العبارات التالیة ) × ( أو عالمة ( / ) ضع عالمة  * 
 ) (    . رنانٍة شوكٍة اھتزاِز توقِف عنَد الصوُت ینقطُع -
 ) (      .فَقط المسافِة بمعرفِة السرعُة ُتحدَُّد -
 ) (      .الوقوِد أنواِع أنَقى من الطبیعىُّ الغاُز -
 ) ( .ضٍع و طاقِة إلى الحركِة طاقُة تتحوَُّل ُلعبٍة سیارٍة زنُبرك َملِء عنَد -
 ) (    . مدلوكٍة بالستیكیٍة لمسطرٍة ورٍق ُقصاصاُت تنجذُب -
 ) (      .فَقط الضوئیِة بالطاقِة الشمُس تزوُدنا -
  ما اسم الطاقة الناتجة عن ؟؟؟؟ 
 ........................ : الفصِل باِب طْرِق - : ...................... یدْیَك دْلِك -
 .................................  : وتٍر جذِب - : ...................  تلمیٍذ جرِى -
  : ..................كھربىٍّ مصباٍح إضاءِة - : ...........  المدرسِة جرِس دقِّ -
  أكمل : 
 . ............ بتأثیِر والجْزُر المدُّ یحدُث -١
 . ............ َعن نشُأی الصوُت -٢
 . ............ عَلى القدرُة ھَى الطاقُة -٣
 . ............ ھَو األرِض سطِح عَلى للطاقِة الرئیسىُّ المصدُر -٤
 . ............ طاَقة على الشمسیِة الخالَیا مَن نحصُل -٥
 . ............ ِفى الھوائیُة المراوُح ُتستخدُم -٦
  علل لما یأتي : 
 .شْعِرك فى مدلوكٍة مسطرٍة إلى الورِق ُقصاصاِت انجذاَب -١

........................................................................................ 
 .رنانٍة شوكٍة طْرِق عنَد صوًتا نسمُع -٢

........................................................................................ 
 .دراجًة تقوُد عنَدما للطاقِة تحوالٌت تحدُث -٣

........................................................................................ 
 .الفحِم عِن الطبیعىِّ الغاِز استخداُم یفضُل -٤

........................................................................................ 
 .الجسِم حالِة ِمن یغیُر مؤثٌر القوُة -٥

........................................................................................ 
  اختر الجواب الصحیح مما بین القوسین : 
  )الماِء – یاِح الر - ورالموُت – الید ( دفِع بقوِة الھوائیُة المراوُح تتحرَُّك -١
  )النیوتن – ثانیة كل متر - متر  - كجم ( بَوحدِة السرعُة تقاُس -٢
  )الكیلوجرام – سنتیمتر – ثانیة كل متر - النیوتن ( بوحدة القوة تقاس -٣
 ................................  الدراجِة بدَّاِل دفِع قوَّة بزیادة -٤

  )تتوقُف  - ثابتة سرعُتھا تظلُّ - سرعُتھا تزداُد - سرعُتھا تقلُّ( 
  )مسافٌة – حركٌة – طاقٌة – ٌة قو ( ھَو للزمِن بالنسبِة جسٍم موضِع ِفى التغیُر -٥
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  ما المقصود بكل من ؟؟؟ 
 : القوِة -١

................................................................................................. 
 : الحركِة -٢

................................................................................................. 
 : الساكنِة الكھرباِء -٣

.............................................. .................................................. 
 : یِةالتیار الكھرباِء -٤ 

 ................................................................................................... 
 : الصوت -٥

................................................................................................... 
  ماذا یحدث عند ؟؟؟ 
 .كامًال یوًما األرِض عِن الشمِس غیاِب -١

........................................................................................ 
 .كامًلا یوًما منزِلك فى الكھربائىِّ التیاِر انقطاِع -٢

........................................................................................ 
 .أیاٍم عدَة الطبیعىِّ والغاِز البنزیِن وجوِد عدم -٣

........................................................................................ 
 
 .منزِلك فى والمستخدمِة المتجددِة غیِر الطاقِة مصادِر بعَض اذُكْر * 

........................................................................................ 
 بیئِتك؟ فى والمستخدمُة المتجددُة الطاقِة مصادُر ما  *

........................................................................................ 
  ما نتیجة ؟؟؟ 
 .فَقط المتجددِة غیِر الطاقِة مصادِر عَلى االعتماِد -١

........................................................................................ 
 ورٍق لُقصاصاِت الصوِف من بقطعٍة مدلوكٍة مسطرٍة تقریِب -٢

........................................................................................ 
 
 .حرًّا ترِكھ ثمَّ رأسیًّا معلٍق زنبركىٍّ ملفٍّل الحرِّ الطرِف جذِب -٣

........................................................................................ 
 .للكھرباِء استخداِمك ُحسِن -٤

........................................................................................ 
 : أكمل ما یأتي *  
 . ........و ........ بوجوِد الحیوانیِة الخالَیا عِن النباتیُة الخالَیا تتمیُز -١
 . ........ الواحدِة الثانیِة ِفى جسٌم یقطُعھا الَّتى المسافُة -٢
 . ........ و........ إَلى الدقیقُة األمعاُء تنقسُم -٣
 . ........ األرِض سطِح على للطاقِة الرئیسىُّ المصدُر -٤
 . ........ ـب وتنتِھى ........ ب الغذائیُة السلسلُة تبدُأ -٥
 . ........ نتیجَة الصوُت ینشُأ -٦
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 . ........الحىِّ الكائِن بناِء وحدُة تسمَّى -٧
 . ........ الَوقوِد صوِر أنَقى ِمن - ٨
 . ........ ، ........ الضوئىِّ البناِء عملیِة عْن ینتُج -٩
  المعدة -١: ما عمل كل من............................... 

 ..........................................الدقیقُة األمعاُء -٢ 
  ما یحدث عند ؟؟ 
 .رجِّھا ثمَّ ُعلبٍة داخَل الصغیرِة المسامیِر بعِض وضِع -١

........................................................................................ 
 .بالیِد لمِسھ ثمَّ خشبىٍّ لوٍح من مسماٍر نزِع -٢

........................................................................................ 
 .مدفأٍة تشغیِل -٣

........................................................................................ 
 : اختر الجواب الصحیح مما بین القوسین  * 
 .......... سرعَتھ فإنَّ متحرٍك جسٍم على المؤثرِة القوِة بزیادِة -١

  )صحیٍح غیُر سبَق ما كلُّ - ثابتًة تظلُّ - تزداُد – تقل (
 .......... ِفى الغازاِت تبادِل عملیُة تحدُث التنفسىِّ الجھاِز ِفى -٢

  )الشعبتْیِن – الھوائیِة الحویصالِت - األنِف – الھوائیِة لقصبِةا (
 .......... دفِع قوِة بواسطِة النِّیِل نھِر میاِه سطِح فوَق الشراعیُة المراكُب تتحرُك -٣

  )الموُتور – لحباِل ا - الریاِح – الماِء( 
  ؟.......... عضًوا یعتبُر یأِتى ممَّا أىٌّ -٤

  )الفوِل نباُت - البصِل نباِت بشرُة - القلُب – الخمیرِة فطُر( 
  )الحركِة – الطاقِة – السرعِة – الكتلِة( .......... صوِر من صورٌة الصوُت -٥
 
 .......... عدا للغذاِء منتجٌة التالیِة الحیِة الكائناِت جمیُع  -٦

  )القمِح نباِت - الخبِز عفِن - الذرِة نباِت - الخضراِء الطحالِب( 
  )ثانیة كل متر  - الكیلومتر – الكیلوجرام – النیوتن( .......... بوحدِة القوُة تقاُس -٧
 .......… بیَن تبادٌل یحدُث زنبركىٍّ ملفٍّ اھتزاِز عنَد -٨
 - حراریٍة وطاقٍة وضٍع طاقِة - حركیٍة وطاقٍة وضٍع طاقِة - كھربیٍة وطاقٍة وضٍع طاقِة( 

  )ضوئیٍة وطاقٍة وضٍع طاقِة
 .......... ھَو النسیُج -٩
 متشابھِة َغیُر الخالَیا مَن مجموعٌة - والوظیفِة التركیِب متشابھُة الخالَیا مجموعُة ( 

  )األجھزِة مَن مجموعٌة - األعضاِء مَن مجموعٌة - والوظیفِة التركیِب
 .......... بوظیفِة النباتیُة الخلیُة تقوُم - ١٠

  )سبَق ما جمیِع - النقِل – الضوئىِّ البناِء - لتنفِسا( 
 
  اذكر السبب العلمي : 
 .طویلًة مدًة الثالجِة خارَج ُترَك إَذا الطعاُم یفَسُد -١

........................................................................................ 
 .بشْعِرَك مدلوكٍة مسطرٍة إلى الورِق ُقصاصاِت انجذاُب -٢

........................................................................................ 
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٣٠
 .الدقیقِة واألمعاِء المعدِة ِفى البروتیناُت تھضُم -٣

........................................................................................ 
 
 .الكھربیِة لدائرِةل أساسىٌّ عنصٌر البطاریُة -٤

........................................................................................ 
 
 
  ما اسم الطاقة الناتجة ؟؟؟ 
 .الدینامو ملفِّ دوراِن -

........................................................................................ 
 
 .الفصِل باِب ِقطْر -

........................................................................................ 
 
 .كھربىٍّ مصباٍح ِفى كھربىٍّ تیاٍر مروِر -

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

 : لى الرسم اكتب البیانات ع* 
 




