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 الوحدةاالولى : مدخل الى العموم الحياتية
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 الدرس: أدوات العموم الحياتية 

 الدرس أألسئلة وحلولها

 فكر 

 كم تبمغ قوة التمييز عند دراسة كل من التالية باستخدام المجير؟ -1

 ( ، سمك شعرة انسانDNAجزيء ) 

 ( نانومتر تقريباً  DNA( : )1-11جزيء ) 

 ( ميكرومتر تقريبا111سمك شعرة إنسان ) 

 ا يمي؟ما األداة المستخدمة لدراسة م -2

 حجم الفيروس، حجم خمية الدم الحمراء، حجم جزيء الجموكوز 

 حجم الفيروس ) المجير االلكتروني(  

أدوات العموم 
 الحياتية



 

 

 

 الوحدة/الفصل األسئمة وحموليا
 السؤال األول:  

 اقرأ النص اآلتي جيدًا ثم أجب عن االسئمة المتعمقة بو .

تعرض انتاج إحدى مزارع البندورة إلى خسائر اقتصادية ، فقرر صاحب المزرعة استشارة 

ميندس زراعي في الموضوع ، فتوجو الميندس إلى المزرعة وفحص ثمار البندورة وأوراقيا 

عيا، والمبيدات الحشرية التي يستخدميا وسأل المزارع عن عمميات الري وكمية االسمدة ونو 

واخذ مجموعة من ثمار البندورة وأوراقيا ، ودرسيا في المختبر باستخدام المجير والعدسات 

المكبرة ، فالحظ أن ىناك حفرًا وانفاقًا في كل من األوراق والثمار تحوي يرقات  فأجرى 

ة حفار أوراق البندورة ، مزيدا من البحث فتوصل إلى أن مسبب الحفر واألنفاق ىي حشر 

فنصح المزارع بالمجوء الستخدام مواد كيميائية خاصة لمقاومة الحشرة ويرقاتيا، والتعاون 

 مع المزارع المجاورة لمقضاء عمييا تماما .

 

 

الوحدة 

األولى 

\ 

الفصل 

 االول

 حجم خمية الدم الحمراء ) المجير الضوئي المركب(  

 حجم جزيء الجموكوز) المجير االلكتروني(

 



 ما المشكمة التي واجيت المزارع؟-أ

 خسائر اقتصادية في مزرعة البندورة.

 لحل المشكمة؟ما الفرضيات التي وضعيا الميندس الزراعي -ب

 .نقص عممية الري يؤدي إلى خسائر اقتصادية في مزرعة البندورة 

  عدم استخدام األسمدة بشكل صحيح من حيث النوعية والكمية يؤثر في كمية االنتاج

 ونوعيتو.

 .نوع المبيدات الحشرية الميتخدمة يؤثر في انتاجية المزرعة 

ائن حي يسبب مرض لنبات إحدى الفرضيات التي وضعيا الميندس ىي" ىناك ك -ج

البندورة" كيف تحقق الميندس الزراعي من فرضيتو؟ وما األدوات العممية التي ساعدت 

 الميندس عمى إجراء بحثو؟ 

 . اخذ مجموعة من ثمار البندورة وأوراقيا 

 . درسيا في المختبر باستخدام المجير والعدسات المكبرة 

  راق والثمار تحوي يرقات .الحظ أن ىناك حفرًا وانفاقًا في كل من األو 

 . أجرى مزيدا من البحث 

 .توصل إلى أن مسبب الحفر واألنفاق ىي حشرة حفار أوراق البندورة 



. المجير والعدسات المكبرة 

ماذا تسمى الخطوات التي اتبعيا الميندس الزراعي في حل المشكمة؟ صمم مخططًا  -د

 تظير فيو ىذه الخطوات.

 .المنيجية العممية 

 

 

 

 ؤال الثانيالس

اقرأ النص اآلتي  ُنشر ىذا اإلعالن في أحد مواقع الشبكة العنكبوتية )االنترنت(، ثم أجب 

 عن األسئمة التي تميو:

امتمك أسمحة بيولوجية ) استخدام الجراثيم لمقضاء عمى البشر( تيدد بيا من تريد بمبالغ 

 زىيدة!

 لو أتيحت لك ىذه الفرصة حقيقًة، فبماذا ستفكر؟ - أ

ىل امتمكيا وأىدد بيا من أريد خصوصًا أنيا بسعر زىيد، أم ال امتمكيا ألن ىذا  سافكر

 ينافي األخالق والقيم. 

 سؤال

لخسارة ما سبب ا

االقتصادية في 

 المزرعة

 وضع فرضية

هناك كائن حي 

يسبب مرض 

 لنبات البندورة

 جمع بيانات

السؤال عن 

 الري واألسمدة 

 اختبار الفرضية

الخطوات في 

 السؤال فرع ج

 قبول الفرضية



 اجابات أخرى يقترحيا الطمبة.

ىل يوجد تعارض بين ىذه الفكرة وما يدعو إليو الدين؟ دّعم إجابتك بأدلة من القرآن -ب

 والسنة النبوية.

 بشر، وعدم تيديدىم.نعم ، ألن الدين يدعو إلى احترام ال

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن  قال تعالى )

 32سورة المائدة االية  ( أحياىا فكأنما أحيا الناس جميعا

المسمم  :قال ـ رضي اهلل عنيما ـ عن النبي صمى اهلل عميو وسمم عبد اهلل بن عمرو عن 

 من سمم المسممون من لسانو ويده.

 السؤال الثالث

أكمل المخطط اآلتي الذي يوضح تسمسل مستويات التنظيم في الكائنات الحية وعالقة 

 وتعريف كل من المصطمحات اآلتية: بعضيا ببعض

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=46&ID=837#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=46&ID=837#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=46&ID=837#docu


 ة التركيب والوظيفة في أجسام الكائنات الحية.الخمية : وحد

 النسيج : مجموعة الخاليا المتشابية التي تقوم معًا بنفس الوظيفة.

 مجموعة من األنسجة المختمفة تجتمع معًا لتكوين العضو. 

 الجياز : مجموعة من االعضاء التي تعمل معًا ألداء وظائف محددة.

 السؤال الرابع 

رة وخصوصًا في الدول الفقيرة ما يعرف بتجارة األعضاء التي تقوم ظير في اآلونة األخي 

عمى أخذ أعضاء بشرية مقابل مبمغ من المال يدفعو المرضى ألصحاب تمك األعضاء، 

 ولسماسرة يقومون بدور الوسيط، بيدف زراعتيا ليؤالء المرضى.

 ىل يتفق ذلك مع أىداف العمم وغاياتو ؟ لماذا؟ - أ

االرتقاء بالبشرية ، وتسخير األدوات لخدمة االنسان وتحسين نوعية ال، ألن ىدف العمم ىو 

 حياتو، وفي ىذه الحالة تحول االنسان إلى سمعة تباع وتشترى.

 إجابات أخرى تتفق مع المضمون في اإلجابة المقترحة. 

لو كنت صاحب إحدى المستشفيات، ورغبت في زيادة دخل المستشفى الخاص بك،  - ب

 جارة؟ لماذا؟ىل تعمل بمثل ىذه الت

 ال، ألن ذلك يعني أن المال أىم من كرامة االنسان، وىذا خطأ.



 إجابات أخرى تتفق مع المضمون في اإلجابة المقترحة. 

 السؤال الخامس

  ىب أنك تسكن في قرية تقع عمى ضفة نير، وبالقرب منيا مدينة صناعية، والحظت

مكنك التأكد من أن عدد االسماك في النير يتناقص عدد األسماك؟ وكيف ي

 فرضيتك؟

 . تموث مياه النير بمخمفات المدينة الصناعية 

 .امطار حمضية 

 .باتباع خطوات المنيجية العممية 

 

 

 السؤال السادس

قام عبد الرحمن بتطعيم األشجار في حديقة منزلو، لتحسين ثمارىا ولكنو الحظ أن عممية 

لمستخدم في التطعيم السبب في ذلك التطعيم لم تنجح فتوقع أن يكون نوع البراعم الرديء ا

 ، ساعد عبد الرحمن في توقع أسباب أخرى لفشل عممية التطعيم.

  خطوات عممية التطعيم غير صحيحة ، يمكن ان البرعم المستخدم لم يصل الى

 المكان المخصص لو، 



 .عدم توافق القمم مع االصل  

 القمم أو الطعم ترك جرح ظاىرفيحدث جفاف ودخول البكتيريا أو الفطريات إلى  

 .مياجمة الطيور والحشرات البراعم أول إنباتيا 

 السؤال السابع

حضر الطالب أحمد شريحة لخمية حيوانية من خاليا باطن الخد ودرسيا باستخدام المجير 

 الضوئي المركب، متوقعًا مشاىدة أجزاء النواة، ولكنو لم يتمكن من ذلك، لماذا؟

يا بشكل كبير بحيث التكفي قوة تمييز المجير الضوئي ألن أجزاء النواة قريبة من بعض

 المركب لمتمييز بينيا. 

 

 



 إدارة المناىج والكتب المدرسية

 إجابات / حمول األسئمة

 ول  الجزء  األ                       الصف: التاسع األساسي                      الكتاب العموم الحياتية  

الخمية وأنسجة جسم اإلنسان / الفصل: األول: الخمية ومكوناتيا / الدرس:  الوحدة:  

 الدرس األسئمة  وحموليا

 

 فّكر

 *ماذا تتوقع أن يحدث لمخمية لو كان الغشاء البالزمي صمبا أو غير منفذ؟

لخمية، وعدم موت الخمية وذلك بسبب عدم دخول المواد الضرورية الستمرار العمميات الحيوية في ا

قدرة الخمية عمى التخمص من فضالت تمك العمميات الحيوية حيث أن خاصية النفاذية االختيارية 

 لمغشاء البالزمي تمكنو من تنظيم عممية تبادل المواد بين الخمية والوسط المحيط بيا.

 

 *كيف يتالءم تركيب الشبكة اإلندوبالزمية مع كونيا جياز نقل في الخمية الحية؟

ك ألنيا عبارة عن شبكة من األغشية والقنوات تنتشر في السيتوبالزم، وترتبط بالغالف النووي وذل

 عن طريق الثقوب النووية وىذا التركيب يسمح بحركة المواد من السيتوبالزم إلى النواة وبالعكس.

الخمية 

 ومكوناتيا



 

 *توقفت النوية عن تكوين الرايبوسومات لسبب ما، فما مصير الخمية الحية؟

توقف بناء البروتينات حيث تمثل الرايبوسومات المائدة التي يتم تصنيع البروتينات  يؤدي ذلك إلى

 عمييا وبالتالي اختالل عمل الخمية الحية وربما موتيا. 

 

 *حدث خمل في الغشاء المحيط بالجسم الحاّل، ما نواتج ىذا الخمل؟

لتي تعمل عمى ىضم يتسبب ذلك في خروج اإلنزيمات النشطة الموجودة داخل الجسم الحال وا

المواد المعقدة وتحويميا إلى مواد بسيطة وىذا يعني ىضم محتويات الخمية ومكوناتيا وبالتالي 

 موتيا.

 

*حدث خمل في شكل الغشاء الداخمي لمميتوكندريون  إذ أصبح خاليا من الطيات، ما تأثير ذلك في 

 الخمية؟

الالزمة لمقيام بعممية أكسدة المواد العضوية يحتوي الغشاء الداخمي لمميتوكندريون عمى اإلنزيمات 

في الخمية إلنتاج الطاقة، وخمو الغشاء الداخمي من الطيات يعني قمة مساحة السطح الذي توجد فيو 

وبالتالي نقصان اإلنزيمات والذي بدوره يؤثر في كفاءة عمل الميتوكندريون وقمة كمية الطاقة الناتجة 

 وية.في الخمية وتأثر عممياتيا الحي



 

 

 

 

 الجزء  األول                   تاب العموم الحياتية     الصف: التاسع األساسي                      الك

الخمية وأنسجة جسم اإلنسان / الفصل: األول: الخمية ومكوناتيا / الدرس:  الوحدة:  

 الدرس األسئمة  وحموليا

 

يب صبغة الكموروفيل ، ما أثر ذلك في حياتك؟*حدث تغيير في ترك  

يؤدي ذلك إلى اختالل عممية البناء الضوئي التي تقوم بيا النباتات لتكوين مواد عضوية وغاز 

األكسجين وبالتالي اختالل اليرم الغذائي وصعوبة استمرارية الحياة لإلنسان بسبب عدم توفر 

تو.األكسجين والغذاء الالزم لبقائو واستمرار حيا  

 

 *عجزت خمية حيوانية عن التكاثر واالنقسام، أعط سببا واحدا محتمال لذلك. 

عدم قدرة المريكزات في الخمية الحيوانية عمى إنتاج الخيوط المغزلية الالزمة إلتمام عممية االنقسام 

الخمية 

 ومكوناتيا



 الخموي.

 

 

 

 الوحدة/الفصل األسئمة وحموليا

 أسئمة الفصل

: السؤال األول   

-1 لكل فقرة من الفقرات اآلتية أربع إجابات، واحدة فقط صحيحة، حددىا:  

( أحد األشكال اآلتية يمثل العضي الذي يقوم بعمل الجياز التنفسي في الخمية1)  

 أ

:( المواد التي تنتج داخل الخمية وتغادر إلى الخارج تمر عبر2)  

 

الشبكة االندوبالزمية وجياز غولجي -أ         

 

الخمية 

وأنسجة 

الجسم/الخمية 

تياومكونا  



خاليا األكولة، نوع من خاليا الدم البيضاء، وظيفتيا تدمير البكتيريا التي تياجم الخاليا ، ( ال3) 

 أي العضيات اآلتية تتوافر بكثرة في الخاليا األكولة :

 

 األجسام الحالة.-ب

    

معظم خاليا البطاطا ال تحتوي عمى بالستيدات خضراء، إذا شاىدت ىذه الخاليا بوساطة  -2

؟يمكن أن تتعرف عمييا كخاليا نباتيةالمجير، كيف   

وجود الجدار الخموي-  

وجود فجوة مركزية كبيرة الحجم -  

 

تحتوي الخاليا العضمية الممساء عمى نواة واحدة فقط باإلضافة إلى عضيات عدة، أعط مثاال -3

 عمى عضيات يمكن أن تتواجد بكثرة في ىذه الخاليا، فسر إجابتك؟

 

مداد الخمية العضمية بالطاقة الالزمة لعممية االنقباض واالنبساط الميتوكندريا، وذلك إل-1  

الرايبوسومات، لبناء البروتينات التي تدخل في تركيب الغشاء البالزمي ومكونات أخرى-2  



 

 السؤال الرابع:

 ( الذي يمثل تركيب خمية حيوانية، ثم أجب عما يأتي:24-2ادرس الشكل ) 

 

 (.4، 3، 2، 1إلييا باألرقام ) حدد أسماء األجزاء المشار -أ 

 

 

 

 

 

 

 

غشاء بالزمي-1  

مريكز-2  



نواة-3  

شبكة اندوبالزمية خشنة-4  

 

(.6، 5حدد وظائف العضيين المشار إلييما بالرقمين ) -ب  

أكسدة المواد العضوية إلنتاج الطاقة. -5  

جراء استقبال المواد البروتينية والدىنية والكربوىيدراتية المصنعة عمى ال-6 شبكة االندوبالزمية وا 

 التعديالت الكيميائية عمييا لتوزيعيا داخل الخمية أو تغميفيا ثم إخراجيا من الخمية.

 

 السؤال الخامس:

 اقرأ النص اآلتي، ثم أجب عن األسئمة التي تميو: 

 ألماني في ترميم جمجمة طفمة نجاح  

ستخدام الخاليا الجذعية المشتقة من الدىون أجرى عمماء ألمان عممية رائدة لترميم جمجمة طفمة با

لتحفيز العظام عمى النمو مجددا. وكان األطباء قد فشموا في ترميم األضرار التي لحقت بالجمجمة 

بعممية ترقيع العظام مما أدى إلى ارتداء الطفمة خوذة واقية لحماية المخ الذي كان يمكن مشاىدتو 

 ة.بوضوح في األماكن المفقودة من الجمجم



 لو كنت أحد أولئك العمماء، ما مدى اىتمامك بالمعمومات اآلتية؟-أ

 

 اىتمام المعمومات

 عال

 اىتمام

 متوسط

اىتمام 

 منخفض

 غير

 ميتم

    X أشكال الخاليا الجذعية. 

    X فيم أكثر لتكنولوجيا زراعة الخاليا.

العوامل المؤثرة في نجاح زراعة  

 الخاليا.

X    

 

 ين باستخدام تقنية الخاليا الجذعية لمعالجة أمراض أخرى، ولماذا؟ىل تنصح اآلخر -ب

نعم، لقدرة ىذه التقنية عمى تكوين أنواع متخصصة من الخاليا قادرة عمى إعادة ما تمف من الخاليا 

 دون الخوف من رفض الجسم لعضو يتم زراعتو كونو من خاليا الشخص نفسو.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إدارة المناىج والكتب المدرسية

 إجابات / حمول األسئمة

 الجزء  األول                        الصف: التاسع األساسي                      الكتاب العموم الحياتية  

الخمية وأنسجة جسم اإلنسان / الفصل: الثاني: األنشطة الخموية / الدرس:  الوحدة:  

احمولواألسئمة  و   الدرس 

 

 فّكر

 *يمجأ الكثير من باعة الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس والنعنع  إلى رشيا بالماء.

كسابيا مظيرا نضرا، فعند رش النباتات  وذلك لتعويض الماء المفقود من خاليا ىذه النباتات وا 

ة المذابة قميل )الماء الذي الورقية بالماء تنتقل جزيئات الماء من الوسط الذي يكون فيو تركيز الماد

يرش( إلى الوسط األعمى تركيزا )خاليا النبات( حسب الخاصية األسموزية مما يؤدي إلى امتالء 

 الفجوة العصارية بالماء وظيور النبات بمظير نضر. 

  

*كيف يمكنك التحقق من أن النبات يحتاج إلى ثاني أكسيد الكربون والضوء إلتمام عممية البناء 

 ؟ صمم نشاطا توضح فيو حاجة النبات لذلك.الضوئي

طرائق نقل 

المواد خالل 

الغشاء 

 البالزمي

 

 

 

 

 



 جابات متنوعة حسب إبداعات الطمبةإ

 

 *ىل تتوقع أن تكون عممية البناء أكبر في مرحمة الطفولة أم الشيخوخة؟

 تكون عممية البناء في مرحمة الطفولة أكبر منيا في مرحمة الشيخوخة .

 

 *تسمى الميتوكندريون بيت الطاقة في الخمية؟

 سمسمة منظمة ودقيقة من التفاعالت الكيميائية التي تؤدي إلى إنتاج جزيئات حفظ الطاقةتتم فييا 

 (ATP.) 

 

 *ادرس الشكل المجاور ووضح التكامل بين عمميتي البناء الضوئي والتنفس الخموي.

 

 

 

 

عمميات 

في األيض 

 الخمية



يالحظ أن نواتج عممية البناء الضوئي من مواد عضوية وأكسجين ىي مدخالت عممية التنفس 

 واتج التنفس الخموي من ثاني أكسيد الكربون وماء ىي مدخالت عممية البناء الضوئي.الخموي ون

 

 

 

 

 

يااألسئمة وحمول  الوحدة/الفصل 

الثاني  أسئمة الفصل  

  السؤال األول

احدة فقط صحيحة، حددىا:لكل فقرة من الفقرات اآلتية أربع إجابات، و   1-  

( يجري أحد الطمبة تجربة لدراسة الخاصية االسموزية، وذلك بأخذ كيس ديمزة ) غشاؤه شبو 1)

% من محمول سكري ) جزيئات السكر كبيرة الحجم وال تستطيع النفاذ خالل 5منفذ( يحتوي 

 ا الكيس: الغشاء(. أراد ىذا الطالب أن يزيد وزن الكيس، في أي الكؤوس يجب وضع ىذ

 

األنشطة 

 الخموية

 

 



 كأس يحتوي عمى ماء مقطر.                              -أ

 

 ( أي العمميات في الشكل اآلتي تمثل حركة أحد الجزيئات عبر الغشاء البالزمي : 3)

 

نقل نشط-ج  

 

عبر عن الحاالت التالية بتحديد أييا يمثل االنتشار البسيط أو الخاصية  االسموزية، أو النقل  -2

 النشط:

 إعداد  كوب من الشاي......................................... انتشار بسيط-أ

 شم رائحة عطر في الغرفة..................................... انتشار بسيط-ب

 ذبول بقايا السمطة عند بقائيا لفترة في الثالجة ............... خاصية اسموزية-ج

  

 

مميتي البناء الضوئي والتنفس الخموي من حيث: المواد المتفاعمة، نظم جدوال تقارن فيو بين ع-3

 النواتج، أماكن حدوث كل منيما.



 التنفس الخموي البناء الضوئي وجو المقارنة

 جموكوز، أكسجين ثاني أكسيد الكربون، ماء  المواد المتفاعمة

 ثاني أكسيد الكربون، ماء جموكوز، أكسجين النواتج

 الميتوكندريا ستيدات الخضراءالبال أماكن حدوثيا

 

 

 

 

 



 إدارة المناىج والكتب المدرسية

 إجابات / حمول األسئمة

الصف:............التاسع........   الكتاب..العموم الحياتية...........   

 الجزء...األول...................  

جة جسم اإلنسان............................الوحدة/ الفصل/ الدرس:.الثانية/الثالث/.. أنس  

 الدرس األسئمة وحموليا

 فكر

 كيف سيتأثر جسمك لو فقدت المادة اليالمية في مفصل ركبتك، أو إذا نقصت لسبب ما؟

 تآكل الغضروف وألم بالركبة

 فكر 

 أي أدوات العموم الحياتية يمكن استخدامو لفصل مكونات الدم؟

  جياز الطرد المركزي

رفك  

يزداد عدد خاليا الدم البيضاء في الدم بعد اإلصابة ببعض حاالت المرض مثل التياب الموزتين، 



 أو بعد التعرض لجروح.

 التخمص من مسبات األمراض 

 فكر

يقمل االسبرين من قدرة الصفائح الدموية عمى اإللتصاق معا. فينصح  الناس بتجنب تناول 

 والتبرع بالدم. لماذا؟  األسبرين قبل إجراء العمميات الجراحية

بما أن  األسبرين يقمل االسبرين من قدرة الصفائح الدموية عمى اإللتصاق معا ومنع تخثر الدم. 

 فيخشى من حدوث نزف شديد أثناء الجراحة أو بعدىا.

 

 

 

 

 

 

 

 



 أسئمة الفصل

 السؤال األول:

ط صحيحة، حدّدىا:لكل فقرة من الفقرات اآلتية أربع إجابات، واحدة فق  

( الدم ىو مثال عمى:1  

   أ(  نسيج ضام، ألنو يحتوي عمى مادة أساسية بين خموية.        

    

(أي نوع من األنسجة يستخدم لتغطية سطوح وتجاويف الجسم ؟2  

 أ( النسيج الطالئي                

 

:( مثاال عمى الوحدة األساسية في تركيب النسيج53-2( يمثل الشكل )3  

 



 

    د( العصبي.

 

 السؤال الثاني:

ذىبت سعاد إلى سوق المحوم واشترت لحم كتف ضأن  وبعض أمعائيا. ما نوع العضالت التي 

 كانت تحضرىما كطعام لألسرة؟ 

 لحم كتف الضأن عضالت ىيكمية، األمعاء عضالت ممساء.

 

 السؤال الثالث:

فييا. اعتمادا عمى معرفتك العممية  تعرض زيد إلى ضربة أدت إلى جرح يده و نزف دم طفيف

غالق الجرح؟  اشرح لزيد كيف تعمل مكونات الدم عمى ايقاف النزف وا 

عند تعرض الجسم إلى جرح ونزف الدم منو ، يزداد عدد الصفائح الدموية في المنطقة المصابة، 

ن عمى فتمتصق ىذه الصفائح معا مشكمة حاجز إغالق ، ثم تتكون ألياف بروتينية تسمى فايبر

 شكل شبكة تمنع تدفق الدم خارج الجرح.

 



 السؤال الرابع

قارن بين األنسجة الضامة من حيث المادة األساسية بين الخموية، األلياف، ومكان وجودىا في 

 الجسم.

األنسجة الضامة 

 المتخصصة

 وجو المقارنة النسيج الضام األصيل

مادة  النسيج العظمي:

صمبة تحتوي أمالح 

لسيوم والفسفورالكا  

النسيج الغضروفي: 

 شبو صمبة

 الدم : سائمة

  

مادة أساسية بين   

خموية تحتوي عمى 

ألياف بروتينية 

 متنوعة

 

المادة األساسية بين 

 الخموية

الغضروفي ألياف 

 مرنة

العظمي والدم ال يوجد 

ألياف مرنة وألياف 

 الكوالجين

 األلياف



 بينيا ألياف

العظمي : عظام 

ونة الجسم المك

 لمجياز الييكمي 

النسيج الغضروفي: 

في مقدمة أنفك 

وصيوان أذنك 

والقصبة اليوائية 

ومفاصمك وأجزاء 

 أخرى من جسمك. 

يربط أجزاء الجسم 

المختمفة بعضيا مع 

بعض مثل األوتار 

التي تربط بين العظام 

 والعضالت.

مكان وجودىا في 

 الجسم

 

 السؤال الخامس:

ن حذاء ذا كعب عالي  عادة من "متالزمة الكعب العالي" وذلك قد تعاني النساء الالتي يرتدي

يؤدي إلى الشعور باأللم. لذا يضطررن إلى ارتداء أحذية مسطحة. برأيك ما األنسجة المتضررة 

 عند ىؤالء النسوة؟

وأوتار القدم لمقدمالعضالت الييكمية   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئمة الوحدة

لكل فقرة من الفقرات اآلتية أربع إجابات، واحدة فقط صحيحة، حدّدىا: -1  

  مقدمة األنف في اإلنسان مرنة النيا تتكون من نسيج: -1 

 د( غضروفي. 



األنسجة العضمية لدييا القدرة عمى:   -2  

نتاج حركة نشطة   د( اإلنقباض وا 

ة من وظائف خالياه. ووظيفة الخمية مستمدة من وظيفة عضياتيا. ما وظيفة النسيج مستمد -5

نوع العضيات التي يجب أن تتوافر في كل من:أنسجة عضمة القمب التي تحتاج إلى الكثير من 

الطاقة، أنسجة الكبد، حيث تحدث عممية البمعمة والتخمص من السموم، النسيج الضام الميفي 

 الذي يتكون من خيوط البروتين ؟

 القمب ميتوكندريا

اجسام غولجي/ 

 أجسام حالة

 الكبد

النسيج الضام  الرايبوسومات

 الميفي

  

أين تقع الخاليا الجذعية التي تكون مختمف انواع خاليا الدم والصفائح الدموية؟-6  

 توجد في األنسجة المتخصصة مثل العظام والدم

 



 

 

 



 

 إدارة المناىج والكتب المدرسية

 إجابات / حمول األسئمة

 الحياتية             الجزء  األول   الصف: التاسع األساسي                      الكتاب العموم

/ الوحدة الثانيةألسئمة  وحمولياا  الوحدة 

 لكل فقرة من الفقرات اآلتية أربع إجابات، واحدة فقط صحيحة، حدّدىا:-1

  مقدمة األنف في اإلنسان مرنة النيا تتكون من نسيج: -1 

  د( غضروفي.

األنسجة العضمية لدييا القدرة عمى:   -2  

نتاج حركة نشطة د( اإل نقباض وا   

 ( أي أنواع النقل اآلتية تحتاج إلى طاقة3)

 ج(النقل النشط           

 ( أي من العضيات اآلتية تحتوي عمى الغرانا4)

الخمية 

وأنسجة 

جسم 

 اإلنسان



 ب(البالستيدات

( يجمس أحمد في زاوية  المطعم بعيدا عن المدخنين ومع ذلك يشعر بالسوء من رائحة الدخان التي تمأل المكان، 5)

 رك الدخان في ىواء المطعم مثاال عمى:يعد تح

 

انتشار بسيط -د  

 

يعتقد بعض الباحثين بأن مرض "الزىايمر" يتسبب من انطالق إنزيمات مدمرة إلى سيتوبالزم الخمية العصبية، وأن  -2

ىذه اإلنزيمات اطمقت من عضيات انفجر غشاؤىا وىي تحاول التخمص من بروتينات غريبة. أي العضيات باعتقادك 

 المسببة لذلك، ولماذا؟

 األجسام الحالة، ألنيا تحتوي عمى إنزيمات نشطة تعمل عمى تحميل المواد المعقدة إلى مواد بسيطة التركيب.

 ممغم/لتر. 75ممغم/لتر وداخل الخمية 5قاس باحث تركيز أيونات البوتاسيوم خارج خمية نباتية فكان -3

 ة األيونات: إلى داخل الخمية أم خارجيا؟حسب قانون االنتشار البسيط، كيف تتوقع حرك-أ

 حسب قانون االنتشار البسيط تكون من األعمى تركيزا إلى األقل تركيزا يعني من الداخل إلى الخارج.

ممغم/لتر، برأيك أي 51الحظ الباحث أن الخمية تتراكم فييا األيونات ليصبح تركيزىا داخل الخمية  - ب

 العمميات تحدث؟ ولماذا؟



قل نشط وذلك لحاجة الخمية ليذه األيونات تعمل عمى نقميا من الوسط األقل تركيزا بيا ) تحدث عممية ن

 )الداخل( مستيمكة جزيئات الطاقة.الخارج( إلى الوسط األعمى تركيزا 

نفذت الطالبة لجين استقصاء عمميا إذ وضعت نباتا مائيا في كأس زجاجية وعرضت الجياز لمصدر إضاءة لمدة  -4

ثم غيرت شدة اإلضاءة عمى فترات منتظمة، ثم عدت فقاعات الغاز التي ظيرت في الجياز لكل دقيقة، معينة، 

 وسجمت نتائج االستقصاء في الجدول اآلتي:

 شدة اإلضاءة

 )العامل المستقل(

11 21 31 41 51 61 71 

عدد فقاعات 

 الغاز/دقيقة

 )العامل التابع(

5 12 18 24 26 31 31 

 تقصاء.حدد اليدف من االس -1

 دراسة عالقة شدة اإلضاءة ومعدل البناء الضوئي.

 ما اسم الغاز الناتج. -2

 غاز األكسجين.

 مثل النتائج بيانيا. -3

 )يرسم الطالب العالقة بين شدة اإلضاءة ومعدل البناء الضوئي باستخدام برمجية اكسل أو رسم يدوي(. -4

 



مستمدة من وظيفة عضياتيا. ما نوع العضيات التي وظيفة النسيج مستمدة من وظائف خالياه. ووظيفة الخمية  -5

يجب أن تتوافر في كل من:أنسجة عضمة القمب التي تحتاج إلى الكثير من الطاقة، أنسجة الكبد، حيث تحدث عممية 

 البمعمة والتخمص من السموم، النسيج الضام الميفي الذي يتكون من خيوط البروتين ؟

 القمب ميتوكندريا

اجسام غولجي/ 

سام حالةأج  

 الكبد

النسيج الضام  الرايبوسومات

 الميفي

  

أين تقع الخاليا الجذعية التي تكون مختمف انواع خاليا الدم والصفائح الدموية؟-6  

 توجد في األنسجة المتخصصة مثل العظام والدم

عبر بمفرداتك الخاصة عن العالقة التي تربطك بالبناء الضوئي.-7  

ان لعممية البناء الضوئي ألن نواتجيا ميمة في بقائو واستمرار حياتو.يعبر الطالب عن حاجتو كانس  

 

 



 

 سقى أحد المزارعين النبات ) أ ( بماء مالح، وبعد مدة من الزمن ظير النبات كما تراه في الشكل )ب( -8

 

 

 

 

 

 

 (39-2الشكل )                                                                        

 ما التغيرات التي طرأت عمى خاليا النبات بعد عممية الري؟ -أ

 فقدان الفجوة العصارية كميات من محتواىا المائي وانكماشيا لمداخل..

 صف العممية التي أدت إلى حدوث ىذه التغيرات. -ب

اليا النبات( إلى الوسط بسبب الخاصية األسموزية تنتقل جزيئات الماء من الوسط األقل تركيزا في المادة المذابة )خ

 األعمى تركيزا في المادة المذابة )الماء المالح( مما يؤدي إلى ذبوليا.

 ىب أن المزارع  روى النبات )ب( بماء نقي )غير مالح(، ماذا يحدث لو؟ وضح إجابتك. -ج

 )ب( )أ(



بالماء وبالتالي  ة العصاريةتنتقل جزيئات الماء من التربة )الماء النقي( إلى خاليا النبات مما يؤدي إلى امتالء الفجو 

 انتعاش النبات.

 

 قارن بين عمل الخاليا الشمسية المستخدمة في السخانات الشمسية والبالستيدات الخضراء؟-9

كالىما يعمل عمى تحويل الطاقة، ففي الخاليا الشمسية يتم تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية ، بينما 

 إلى طاقة كيميائية مخزنة في المواد العضوية الناتجة.البالستيدات تعمل عمى تحويميا 

( اآلتي الوقت الذي احتاجتو مادة لالنتشار بشكل كامل في سائل تزداد درجة حرارتو، 5-2يظير الجدول )-11

 (: السؤال العاشر5-2الجدول )ت لإلجابة عن األسئمة التي تميو:استخدم البيانا

 

 

درجة الحرارة 

Co 

11 21 31 41 51 61 71 81 91 111 

الوقت الالزم 

 لالنتشار/بالثواني

8 4 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 1.8 1.5 

 



 

 

 

 

 

 

 (111) -----سجل أعمى معدل لالنتشار عند درجة حرارة  -1

 (11)-------سجل أدنى معدل لالنتشار عند درجة حرارة -2

 كيف تؤثر درجة الحرارة عمى معدل االنتشار؟ -3

 حرارة.يزداد معدل االنتشار بزيادة درجة ال

 

 

 

 

 



 إدارة المناهج والكتب المدرسية

 سئلةحلول األ/ جابات إ

  األول:الجزء                                  العلوم الحياتية:كتابال                             الصف: التاسع 

./ الفصل االول: الغذاءمالغذاء وصحة الجس الوحدة/ الفصل/ الدرس: الثالثة:  

سئمة وحموليااال  الدرس 

 فّكر

 تزداد حاجتك إلى شرب الماء بعد صوم يوم حار.

 لتعويض الماء المفقود عن طريق التعرق

 فكر

 يستيمك الجسم الجاليكوجين عند ممارسة الركض أو أي نشاط رياضي. 

الكبد والعضالت ليستعمل عند ألن الجسم يخزن الزائد من الكربوىيدرات عمى ىيئة جاليكوجين في 

  الحاجة مثل ممارسة الركض أو أي نشاط رياضي ليمد الجسم بالطاقة 

 فّكر

لديك الحروف اآلتية: ك، ل،أ، م. شكل منيا كممات ذات معنى وذلك بتغيير ترتيبيا. كم عدد الكممات 

 التي يمكن أن تركبيا من ىذه الحروف؟

....... كالم، الكم،مالك، مالك، أكمل.........  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فكر

تتناول سارة وجبات وأغذية محددة فقط ظنا منيا أنيا تحافظ عمى رشاقة جسميا، إال أنيا أحست    

مؤخرا باإلرىاق والحظت شحوبا في لون بشرتيا. كيف تساعد سارة عمى التعافي من األعراض 

 السابقة؟ وما النصيحة التي تقدميا ليا لممحافظة عمى صحتيا؟

غذائية متنوعة ومتوازنة تحتوي عمى جميع مجموعات الغذاء وبكميات  الحصول عمى وجبات

 مناسبة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أسئمة الوحدة

لكل فقرة من الفقرات اآلتية أربع إجابات، واحدة فقط صحيحة، حددىا:                            -1  

ميات الحيوية:( أي مصادر الغذاء اآلتية تمد الجسم بالطاقة الالزمة لمقيام بالعم1  

 ب( سكريات، دىنيات، بروتينات 

( يظن معظم الناس أن الحميب ىو المصدر الوحيد لمكالسيوم،و لكن غيره من الخضروات غني 2

 بالكالسيوم أيضا مثل: 

 ب( الممفوف

  . البروتين في جيازىا اليضمي سوف:( تناولت زينة وجبة غذاء غنية بالبروتين3

 د( .يتحطم إلى أحاض أمينية يمتصيا الدم 

 

( عند شرب كميات كبيرة من الماء :4  

 أ (  يفرز الزائد مع البول .             

 

 

 

 



اختر من العمود )أ( ما يناسبو من العمود )ب(   -2  

 أ ب

 مواد تساعد في عممية اليضم و تمنع اإلصابة باإلمساك ألياف

 يدخل في بناء الجسم و تكوين األنزيمات بروتين

ىم مصدر لمطاقة و ينصح بعدم اإلفراط في تناولو الرتباطو أ دىون

 بأمراض القمب

 مواد يحتاجيا الجسم بكميات قميمة و نقصيا يسبب األمراض فيتامينات

 مواد غذائية يخزنيا الكبد عمى ىيئة جاليكوجين الكربوىيدرات

 مواد تدخل في تركيب العظام و الدم و نقصيا يسبب فقر الدم أمالح

 

 

صنف األطعمة اآلتيةحمص، زبدة، معكرونو، مكسرات، دراق، جبنو صفراء، جبنو بيضاء، أرز،  -3

حبوب الذرة )كورنفميكس(، بندورة، سمك، لحم عجل مشوي، بطاطا مقمية، بطاطا مسموقة،خيار، 

 خس، خبز أسمر،في درجات ىرم الغذاء اآلتي:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: هرم الغذاء01-3الشكل )  



ئمة التي تميو:ادرس الجدول ادناه ثم أجب عن األس -4  

( السؤال الرابع5-3الجدول )  

 

 الطاقة الغذاء

كيمو )

 111سعر/

 غرام(

 بروتين

)%( 

 دىون

)%( 

 الكربوىيدرات

)%( 

 الحديد

 111)ممغم/

 غرام(

 فيتامين ج

 111)ممغم/

 غرام(

 األلياف

)%( 

 1 2 1.1 4.7 3.8 3.3 272 الحميب

 1 1 1.1 9.5 32.1 11.6 1521 السجق)نقانق(

 1 1 1.5 1 4 26.5 599 الدجاج

 54 23 1.4 2.3 1 1.7 66 الممفوف

 25 61 1.6 1.7 1 2.9 61 البقمة)فرفحينا(

 21 5 1.3 11.9 1 1.3 196 التفاح

 

( أي أنواع األغذية في الجدول السابق:1  



 

الدجاج أ( تحتوي أكبر كمية من البروتين  

السجق ب( تحتوي أكبر كمية من الدىون  

الدجاج مى كربوىيدراتج( األقل احتواء ع  

األكبر طاقة السجق ، األدنى طاقة البقمة د( يعطي أكبر كمية من الطاقة؟وأييا يعطي أدناىا؟  

البقمةه( األغنى بالحديد؟  

  السجق والدجاجو( ال يحتوي فيتامين ج؟ 

الحميب والسجق والدجاج  ؟ي(ال يحتوي عمى ألياف  

 136غرام حميب  51 .غرام من السجق 211ب، وغرام حمي 51( احسب كمية الطاقة فيما يمي: 2

كيمو سعر 3141كيمو سعر ، السجق   

( جيز طبقا غذائيا منوعا يحتوي عمى أقل السعرات الحرارية.3  

 دجاج ممفوف وبقمة وتفاح

 

 

 



 

. 

 


