إظاتاخ األعلهح انًرعًُح فً كراب انؼهٕو
نهصف انغادط األعاعً
انعضء األٔل

انطثؼح األٔنى
ْ1436ـ2015 /و

1

تغى هللا انشؼًٍ انشؼٍى
انًمذيح
اٌسّذ هلل سة اٌؼبٌّٚ ،ٓ١اٌصالح ٚاٌغالَ ػٍٔ ٝجّٕ١ب ِسّذ ٚػٍ ٝآٌٗ ٚصسجٗ أخّؼ ،ٓ١فٙزا وزبة
اٌؼٌٍٍ َٛصف اٌغبدط األعبع ،ٟخبء ِى ّّ اال ٌّب ثُٕ ٟف ٟاٌغّٕٛاد اٌغّبثمخِّٙٚ ،ذاا ٌّب ع١زؼٍّّٗ
اٌطّبٌت ف ٟاٌغّٕٛاد اٌمبدِخٍِٚ ،زض اِب ثبإلغبس اٌؼب َّ ٌٍّٕب٘حِٕٚ ،غد اّب ِغ ِصفٛفخ إٌزبخبد
اٌؼبِخ ٚاٌخبصخ اٌز ٟغ ّٛسد اػزّبداا ػٍِ ٝششٚع الزصبد اٌّؼشفخ ٚفٍغفخ اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍ ُ١فٟ
األسدْ.
ٚلذ اشزًّ ٘زا اٌىزبة ثدضأ ٗ٠ػٍِٛ ٝظٛػبد ػٍّ١خ ِخزٍفخ خبءد ف ٟعذ ٚزذاد دساع١خ،
٘: ٟ
اٌىٙشثبء ف ٟز١برٕبٚ ،اٌؼٕبصش ٚاٌّشوجبدٚ ،خغُ اإلٔغبْ ٚصسزٗٚ ،أشىبي اٌطبلخ
ِٚصبدس٘بٚ ،عٍٛن اٌعّٛءٚ ،اٌّ١بٖ ف ٟز١برٕب.
د رُمشأ ِٓٚ ،أخً فّٙٙب ٚرفغ١ش٘ب ٚاٌزسىُ
ِٕ ِٓٚطٍك إدساوٕب ثأْ اٌؼٍ١ٌ َٛغذ ِدشّد ِؼٍِٛب ٍ
ص ُّّ ُ ٚػشض ٚفك دٚسح اٌزؼٍُ اٌمبئّخ ػٍ ٝإٌظش٠خ اٌجٕبئ١خ؛
فٙ١ب ،فمذ رُ ثُٕ ٟاٌّسز ٜٛاٌؼٍُّ ٚ ٟ
ألٔٙب رّ ّىٓ اٌّزؼٍُ ِٓ االسرمبء ثزفى١شٖ ف ٟظٛء ع١بق ز١بر ٟاخزّبػٚ ،ٟرٕ ّّ ٟلذسرٗ ػٍٝ
اٌزٛاصً االخزّبػِ ٟغ ا٢خش.ٓ٠
ُٔظُّ اٌّسز ٜٛاٌؼٍّ ٟػٍٔ ٝس٠ ٛغّر ٌٍطٍجخ ثبعزىشبف اٌخجشاد اٌزؼٍ١ّ١خٚ ،رُم ّذَ إٌ ُٙ١فشصب ا
العزىشبفٙب ،ػٓ غش٠ك رٕظ ُ١اٌّٛالف اٌزؼٍ١ّ١خٚ ،ر١ٙئخ اٌظشٚف إٌّبعجخ ٌٍزؼٍُ اٌزار،ٟ
ٚاخز١بس األعئٍخ اٌز ٟرٕبعت اٌزغٍغً االعزمشائ ٟاالوزشبف ٟاٌز٠ ٞصٛغٗ اٌّؼٍُ ثغ١خ رّٕ١خ
اٌؼٍّ١بد اٌؼمٍ١خ ٌٍطٍجخ.
٠ٚظٙش رٌه خٍّ١اب ف ٟاٌّدبالد ا٢ر١خ:
ة " أعزىشف ٚأفغش" اٌز ٟرٙذف إٌ ٝرّٕ١خ اٌؼٍّ١بد اٌؼمٍ١خ
 األٔشطخ اٌّفزٛزخ اٌّؼٕٔٛخ ِ
اٌّخزٍفخِ ،ثً :اٌّالزظخٚ ،اٌّمبسٔخٚ ،االعزٕزبجٚ ،االفزشاضٚ ،اٌزٕجؤ٠ٚ ،غٍت ػٍ٘ ٝزٖ
اٌطش٠مخ اٌطبثغ االعزمشائُ٠ٚ ٟؼذ اٌطبٌت ِسٛس اٌفبػٍ١خ ٚإٌشبغ ف٘ ٟزٖ اٌطش٠مخ.
ة " أغٛس ِؼشفز "ٟاٌز ٟرٙذف إٌِ ٝغبػذح اٌّزؼٍُ ػٍ ٝرٕظُ١
 رط٠ٛش اٌّؼشفخ اٌّؼٕٔٛخ ِ
اٌخجشاد اٌز ٟاوزغجٙب رٕظ ١اّب ػمٍ١اب ػٓ غش٠ك سثطٙب ثخجشاد عبثمخ ِشبثٙخ؛ إر ٠غبػذٖ
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رٌه ػٍ ٝاوزشبف رطج١مبد خذ٠ذحٚ ،وزٌه سثػ اٌّفب٘ ُ١اٌز ٟثُٕ١ذ ثأفىبس ٚخجشاد أخش،ٜ
ٚرٌه ٠سث اٌطٍجخ ػٍ ٝاٌزفى١ش ف ٟاٌّٛظٛػبد اٌز٠ ٟزعّٕٙب إٌّٙبج ،ثُ رطج١ك ِب
رؼٍّ ٖٛثئثشاء األِثٍخ.
 سٚػ ٟأْ ٠ى ْٛاٌزمِ ُ٠ٛغزّ ّاشا ف ٟاٌّزٓٚ ،رٌه ثطشذ ِدّٛػخ ِٓ األعئٍخ اٌز ٟرم١ظ
ف ُٙاٌطبٌت ٌّب ٠زؼٍّٗ؛ ِٚدّٛػخ أخش ٜرذػ ٛاٌطبٌت إٌ ٝاٌزأًِ فِ ٟب ٠زؼٍّٗ ٚػٕٛأٗ "
أل َٛرؼٍّٚ ٟأرأًِ فٚ ."ٗ١سُٚػ ٟأْ ٠ى ْٛفٙٔ ٟب٠خ وً فصً رم ُ٠ٛرار ،ٟثبإلظبفخ إٌٝ
األعئٍخ اٌّٛخٛدح فٙٔ ٟب٠خ وً فصً ٚٚزذحٚ ،اعزخذِذ أدٚاد رمِ ُ٠ٛخزٍفخ ٌ١ىْٛ
اٌزمِ ُ٠ٛغزّ ّاشاٌٚ ،زشد١غ اٌجٕبء اٌّؼشفٌٍّ ٟفٚ َٛٙاٌّٙبساد اٌؼٍّ١خ ِٓٚ ،ثؼط األدٚاد
اٌّغبػذح ف٘ ٟزٖ اٌؼٍّ١خ اٌزشخ١ص١خ خبسغخ اٌّفب٘.ُ١
ة " ػٍّ٠ ٟخذَ ث١ئز"ٟ؛ ٚرٌه ٌزّٕ١خ اٌمٚ ُ١االردب٘بد
 سثػ اٌّؼشفخ ثبٌس١بحٚ :لذ ُػٕٔٛذ ِ
اٌؼٍّ١خ ٌذ ٜاٌطٍجخٚ ،رطج١ك ِب ٠زؼٍّ ٗٔٛف ٟخذِخ ث١ئبرِٚ ُٙدزّؼبر ُٙاٌّسٍ١خ (ِثً:
اٌزشو١ض ػٍ ٝرشش١ذ اعزٙالن اٌطبلخٚ ،رشش١ذ اٌّ١بٖٚ ،رٕبٚي اٌسّٛض ٚاٌمٛاػذ اٌّف١ذح فٟ
اٌفبوٙخ) ِٓٚ ،رٌه رّٕ١خ اٌغٍٛوبد اإل٠دبث١خ ٌذ ٜاٌطبٌتِ ،ثً :االِزٕبع ػٓ اٌزذخٓ١
ٚاالثزؼبد ػٓ اإلدِبْ ػٓ اعزخذاَ األخٙضح اإلٌىزش١ٔٚخ ثصٛسح غ١ش صس١سخ ٌّب ٌزٌه ِٓ
أخطبس ػٍ ٝصسخ خغُ اإلٔغبْٚ ،وزٌه رٛػ١خ اٌطٍجخ ثعشٚسح اٌّسبفظخ ػٍ ٝأخٙضح
خغُ اإلٔغبْ ٚصسزٙب ثبرجبع اٌٛخجبد اٌغزائ١خ اٌّزٛاصٔخ ِّٚبسعخ اٌش٠بظخ.
ة " :أعزّزغ ٚأرؼٍُ"؛ إر رزعّٓ وً ٚزذح ِٓ ٚزذاد اٌىزبة
 االعزّزبع ثبٌزؼٍُ اٌّؼِٕ ْٛ
أٔشطخ شبئمخ رؼضص ػٕذ اٌطبٌت ِب دسعٗ ِٓ ِٛظٛػبدِ ،ثً :صٕغ ّٔٛرج رسٛالد
اٌطبلخ ،و١ّ١بء اٌّطجخ.
ة " :اٌؼٍُ ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب ٚاٌّدزّغ"؛ ٚرٌه ثٙذف إغالع اٌطٍجخ ػٍٝ
 أّ٘١خ اٌؼٍُ اٌّؼٕٔٛخ ِ
آخش اٌّغزدذاد اٌؼٍّ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛخ١خ ف ٟاٌّٛظٛػبد اٌز ٟرزٕبٌٙٚب وً ٚزذح ِٓ
اٌٛزذادِ ،ثً :اٌغ١بساد اٌٙدٕ١خ ٚخٙبص ل١بط اٌشلُ اٌ١ٙذسٚخ.ٟٕ١
ٚهللا ٔغأي أْ ٔى ْٛلذ ٚفمٕب ف ٟرسم١ك األ٘ذاف اٌّشخ ّٛح ٚأداء األِبٔخ؛ خذِخ ألثٕبئٕب اٌطٍجخ.

ٔهللا يٍ ٔساء انمصذ
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الوحدة األولى :الكهرباء فً حٌاتنا
الفصل األول :الكهرباء الساكنة
الدرس األول:
 -1لماذا ٌتنافر قضٌبا البالستٌك المدلوكان بالصوف عند تقرٌبهما من بعضهما؟
ألن الشحنات الكهربائٌة السالبة والمتولدة على كل من القضٌبٌن بعد دلكهما
بالصوؾ تتنافران ،فالشحنات الكهربائٌة المتشابهة تتنافر.
 -2لماذا ٌتجاذب قضٌب البالستٌك المدلوك بقطعة الصوف مع قضٌب الزجاج
المدلوك بقطعة الحرٌر؟
ألن الشحنة الكهربائٌة السالبة المتولدة على قضٌب البالستٌك بعد دلكه بالصوؾ
تتجاذب مع الشحنة الموجبة المتولدة على قضٌب الزجاج بعد دلكه بالحرٌر،
فالشحنات الكهربائٌة المختلفة تتجاذب.
الدرس الثانً:
-1المس قضٌب فلزي مشحون بشحنة سالبة كرة فلزٌة غٌر مشحونة ،كما هو
موضح فً الشكل المجاور .ما الشحنة المتولدة على الكرة فً هذه الحالة؟ وضح
السبب.
تتولد على الكرة الفلزٌة شحنة كهربائٌة مشابهة بالنوع ومساوٌة بالمقدار لشحنة
القضٌب الفلزي ،وتكون سالبة بطرٌقة اللمس.
 -2قارن بٌن الشحن باللمس ،والشحن بالتؤثٌر من حٌث :الطرٌقة التً تنتقل بها
الشحنات ،ونوع الشحنة المتولدة.
أ ً
ول :الشحن باللمس
 طرٌقة تولٌد شحنات كهربائٌة على االجسام بواسطة اللمس4

 (ٌحدث تالمس بٌن المإثر والجسم ،تبقى الشحنة على الجسم بعد زوال المإثر،ٌصبح الجسم مشحون بنفس شحنة المإثر)
ثان ًٌا :الشحن بالتؤثٌر
 طرٌقة تولٌد شحنات كهربائٌة على االجسام بواسطة التؤثٌر (ٌحدث تقارب دون تالمس بٌن المإثر والجسم ،تزول الشحنة عن الجسم بعدزوال المإثرٌ ،صبح شحنة طرف الجسم القرٌب من المإثر مشحون بنوع
مخالف لشحنة المإثر والطرف البعٌد مشابه لشحنة المإثر).
الدرس الثالث:
 -1كٌف ٌحدث البرق؟
عندما تمر سحابة طرفها السفلً مشحون بشحنة سالبة فوق سحابة مشحون
طرفها العلوي بشحنة موجبة فً اٌام الشتاء العاصفة ،أو عندما تمر بالقرب من
الرض فتشحن سطح الرض بالتؤثٌر بشحنة موجبة ،فتنجذب الشحنات المختلفة
ونتٌجة انتقالها تتولد شرارة وضوء ما ٌعرؾ بالبرق.
 -2توصل مانعة الصواعق باألرض ،فسر ذلك.
حتى ٌتم تفرٌػ الشحنات الكهربائٌة الناتجة من السحابة عند حدوث الصاعقة ،بدل
من انتقالها عبر البناٌة.
أسئلة الفصل الول:
 -1فسر ما ٌؤتً:
أ -تنزلق طفلة فً أنبوب بالستٌكً ،فٌتطاٌر شعرها كما فً الشكل (:)13-1
بسبب الكهرباء الساكنة ،اذ ونتٌجة لحتكاك الفتاة بالنبوب البالستٌكً تتولد
شحنات كهربائٌة ساكنة تعمل على تطاٌر شعر الفتاة.
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ب -تتدلى سلسلة حدٌدٌة تجر على االرض  ،من مإخرة الصهارٌج التً تستخدم
لنقل النفط.
من اجل تفرٌػ الشحنات الكهربائٌة التً تتولد على جسم الصهرٌج الى الرض
وهذه الشحنات تتولد نتٌجة احتكاك العجالت بالرض.
ج -عند دلك قضٌب بالستٌكً بقطعة صوف تتولد علٌه شحنة سالبة،وعلى الصوف
شحنة موجبة.
ألن البالستٌك مادة تمٌل إلى كسب شحنات كهربائٌة والصوؾ ٌمٌل الى فقد
شحنات كهربائٌة ،وعند دلك قضٌب البالستٌك بالصوؾ تنتقل شحنات سالبة من
الصوؾ للقضٌب ما ٌزٌد من عدد الشحنات السالبة للبالستٌك عن عدد الشحنات
الموجبة لدٌه فٌصبح سالب الشحنة بٌنما ٌفقد الصوؾ تلك الشحنات السالبة ما
ٌزٌد عدد الشحنات الموجبة لدٌه عن عدد الشحنات السالبة فٌصبح موجب
الشحنة.
 -2أ -حدد أجزاء مانعة الصواعق على الرسم فً الشكل (.)14-1
تتكون مانعة الصواعق من ساق فلزٌة مدببة تثبت فً أعلى البناٌة ،وتتصل بسلك
فلزي ؼلٌظ موصول باألرض.
ب -وضح الفروق بٌن البرق والصاعقة؟
البرق :عندما تمر سحابة طرفها السفلً مشحون بشحنة سالبة فوق سحابة مشحون
طرفها العلوي بشحنة موجبة فً أٌام الشتاء العاصفة ،أو عندما تمر بالقرب من
األرض فتشحن سطح االرض بالتؤثٌر بشحنة موجبة ،فتنجذب الشحنات المختلفة
ونتٌجة انتقالها تتولد شرارة وضوء ما ٌعرف بالبرق.
الصاعقة :تحدث الصاعقة عندما تنتقل الشجنات السالبة من الطرف السفلً للسحابة
الى األرض عبر بناٌة عالٌة أو شجرة أو انسان مسببة ما ٌعرف بالصاعقة.
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 ما أهمٌة التؤرٌض فً المبانً والمنشآت؟التؤرٌض ٌحمً المبانً والمنشآت من خطر الحرائق الناتج من الصواعق.
الفصل الثانً :الكهرباء المتحركة
الدرس األول:
 اذكر المفهوم العلمً الذي تدل علٌه كل عبارة من العبارات اآلتٌة:أ -حركة الشحنات الكهربائٌة فً اتجاه معٌن عبر الموصالت (التٌار الكهربائً).
ب -الجزء من الدارة الكهربائٌة والذي ٌتحكم فً فتح الدارة الكهربائٌة وغلقها
(المفتاح الكهربائً).
 -3ما وظٌفة البطارٌة فً الدارة الكهربائٌة؟
تإثر البطارٌة على الشحنات الكهربائٌة بقوة،فتدفعها للتحرك عن طرٌق اسالك
التوصٌل والمصباح الكهربائً من الطرؾ السالب للبطارٌة الى طرفها الموجب
وهكذا.
الدرس الثانً:
 -1كٌف وصلت المصابٌح فً الشكل ()19-1؟
على التوازي.
-2اذا فك أحد المصباحٌن من قاعدته والدارة مغلقة ،فهل ٌبقى المصباح اآلخر
مضٌئا؟ ولماذا؟
نعم ،ألن التوصٌل على التوازي لكل مصباح مفتاح ول ٌإثر كل منهما فً اآلخر.
 -3كٌف ٌمكن توصٌل المصباحٌن الكهربائٌٌن ببطارٌة ومفتاح واحد بحٌث ٌضًء
المصباحان اذا اغلق المفتاح؟ وضح بالرسم .على التوالً
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الدرس الثالث:
 -1اذكر مصادر التٌار الكهربائً.
كٌمٌائٌة كالبطارٌات ،ومصادر مؽناطٌسٌة.
 -2لدى زمٌلك سٌارة شحن صغٌرة ،وتحتاج لمصدر للتٌار الكهربائً كً تعمل،
وطلب إلٌك مساعدته لتشغٌل السٌارة ،ماذا تقترح علٌه؟
استخدام البطارٌات.
 -3ما العوامل التً تإثر فً التٌار الكهربائً الناتج عن استخدام المغناطٌس؟
سرعة المؽناطٌس ،عدد لفات السلك.
أسئلة الفصل الثانً
 -1حدد الوضع الخطؤ فً استخدام الكهرباء فً األشكال ( )26-1و ()27-1
و( )28-1اآلتٌة:
توصٌل اكثر من جهاز فً الوصلة الكهربائٌة ،نزع السلك الكهربائً بقوة من
القابس ،استخدام الوصالت الكهربائٌة المعراة.
 -2ما الدلٌل على أن المصابٌح واالجهزة الكهربائٌة فً المنازل تتصل ببعضها
بعضا على التوازي؟
الدلٌل أنه فً حال تعطل مصباح كهربائً فً المنزل ل تتعطل او تنطفئ المصابٌح
األخرى.
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 -3أكمل المخطط اآلتً:
من مصادر التٌار الكهربائً
مصادر
كٌمٌائٌة

و

مؽناطٌسٌة
تعتمد قوة التٌار الناتج على

مثل
البطارٌات
تولد تٌارا

سرعة المؽناطٌس

عدد لفات السلك

مستمرا
 -4لماذا تغلف مقابض األدوات التً ٌستخدمها فنً األجهزة الكهربائٌة؛ كالمفك
والقطاعة بمادة من البالستٌك؟
لحماٌته من خطر الكهرباء لن البالستٌك مادة عازلة للكهرباء.
(-5أ) اكتب مقالة تصف فٌها حٌاة الناس فً حال توقف تولٌد الكهرباء مدة طوٌلة
ألي سبب من االسباب(.مقالة ٌكتبها الطالب)
(ب) برأٌك ،ما اإلجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع حاالت انقطاع الكهرباء
فً منزلك( .رأي الطالب)
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أسئلة الوحدة
 -1ضع اشارة ( √) أمام العبارة الصحٌحة وإشارة (× ) أمام العبارة الخطؤ فٌما
ٌؤتً:
أ -توصل المصابٌح فً الدارات الكهربائٌة على التوالً للحصول على شدة اضاءة
أكثر)×( .
ب -جمٌع المواد فً الطبٌعة توصل الكهرباء (×)
جٌ-ضًء المصباح الكهربائً عند فتح الدارة الكهربائٌة)×( .
د -تعمل البطارٌة فً الدارة الكهربائٌة على تزوٌد الشحنات بالطاقة الالزمة لتولٌد
تٌار كهربائً)√ ( .

 -2لدٌك المواد اآلتٌة :مصباحان ،بطارٌة  ،اسالك توصٌل ومفتاح كهربائً.
 بٌن بالرسم طرٌقة توصٌل المصابٌح على التوالً ،وطرٌقة توصٌلها علىالتوازي.

توازي

توالً
 أي من الطرٌقتٌن تكون اضاءة المصابٌح أكبر؟ التوازي10

 ماذا ٌحدث عند تعطل أحد المصابٌح فً حالة التوصٌل على التوالً ،وفً حالةالتوصٌل على التوازي؟
 فً حالة التوالً تنطفئ جمٌع المصابٌح فً الدارة عند تعطل أو إطفاء أحدها.
 اما فً حالة التوازي ل تتؤثر أي من المصابٌح فً حال تعطل أو إطفاء أحدها.

 -3صف كٌفٌة حدوث البرق بالرسم.

حدوث البرق

 -4اقترح رسما لدارة كهربائٌة ،تتصل فٌها البطارٌة والمفتاح بوساطة االسالك
باربعة مصابٌح موصولة على التوازي (ٌرسم الطالب اشكال مختلفة)
 -5ادرس الدارات الكهربائٌة المبٌنة فً الشكل ( ،)31-1ثم حدد الدارة التً ٌضًء
فٌها المصباح ،والدارة التً ال ٌضًء فٌها؟ ولماذا؟
 3،2،1تضًء ،ألن الدارة الكهربائٌة مؽلقة.
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انٕؼذج انصاٍَح :انؼُاصش ٔانًشكثاخ
انذسط ( انؼُاصش )
االٔل

االعلهح ٔاظاتاذٓا
 -1اكًم انعذٔل ()1-2
انٍُرشٔظٍٍ  ، N :انفهٕس  ، F:انثٕذاعٍٕو  ، K :انكثشٌد  ،S:انٍٕد I :
انٍٓذسٔظٍٍ  ، H:انٍٓهٍٕو  ، He :انكثشٌد  ، S :عٍهٍكٌٕSi :
أغٕس يؼشفرى ( سيض انؼُاصش فً انعذٔل )
انكشتٌٕ  ، C :انكانغٍٕو  ، Ca :انكهٕس Cl :
ألٕو ذؼهًً ٔأذؤيم فٍّ
 -1اكًم انعذٔل
تٕذاعٍٕو  ، kاكغعٍٍ ٍَ ، Oرشٔظٍٍ  ، Nصٕدٌٕو Na

انصاًَ

َ -2ؼى ؼٍس انشيٕص ًْ سيٕص يرفك ػهٍٓا ػانًٍا ٔذخرصش انؽعى ٔانضيٍ
انالصيٍٍ نهذالنح ػهى انًشيٕص نّ يًا ٌغٓم فًٓٓا ٔؼفظٓا ٔ ،ذكٌٕ لاتهّ
نالعرؼًال فً يٕالغ يرُٕػّ .
------------------------- -----------------------------------أعركشف ٔافغش  :لاتهٍح انؼُاصش نهرشكم
انؼُاصش انماتهح نهطشق  :انُؽاط  ،االنًٍُٕو ٔ ،انؽذٌذ ؼٍس ػُذ غشلٓا ال ذركغش
تم ًٌكٍ ذشكهٓا ٔعؽثٓا
أعركشف ٔافغش  :لاتهٍح انؼُاصش نهرٕصٍم انؽشاسي
 َالؼظ اَصٓاس انشًغ ػهى صفٍؽح انُؽاط ٔانؽذٌذ ٔاالنًٍُٕوأغٕس يؼشفرً :
ٌٕظذ انكشتٌٕ فً انطثٍؼح فً ػذج اشكال آًْا االنًاط ٔانعشافٍد ٌٔؼرًذ شكهّ
ػهى انطشٌمح انرً ذركٌٕ تٓا انشٔاتػ تٍٍ رساخ انكشتٌٕ ٌٔ ،ؽرٕي ظغى االَغاٌ
ػهى َغثّ يٍ انكشتٌٕ ٌٔؽراظّ انُثاخ فً ػًهٍّ انثُاء انعٕئً ٌٕٔظذ فً انغاص
انطثٍؼً ٔانفؽى .
ألٕو ذؼهًً ٔأذؤيم فٍّ
 -1انًخطػ
ذُمغى انؼُاصش انى (فهضاخ ) ٔ(ال فهضاخ )
يصال انفهضاخ االنًٍُٕو ٔانزي سيضِ ٔ Alانؽذٌذ انزي سيضِ (( Fe
انالفهضاخ  :يصال انٍٕد ٔانزي سيضِ ( ٔ ) Iانكثشٌد انزي سيضِ ( ) S
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 -2فهض انزْة لاتم نهرشكم ٔيٕصم نهرٍاس ٔيٕصم نهؽشاسج ٔيغ رنك ٌُذس
اعرخذايّ فً انرٕصٍالخ انكٓشتائٍح نًارا؟
الٌ انزْة غانً انصًٍ ٔرٔ لًٍح ػانٍح تغثة انخصائص انفشٌذج انًرًصهح فً
انهٍَٕح ٔلاتهٍرّ نهغؽة ٔيمأيرّ نهرؤكم .

انصانس

اغٕس يؼشفرً
تؼط انؽهٕل نهرخهص يٍ يشكهّ صذأ انؽذٌذ
ٌؽراض ذكٌٕ انصذأ انى ٔظٕد انًاء ٔاالكغعٍٍ  ،فانؽذٌذ ال ٌصذأ فً انٕٓاء
انعاف أ انًاء انخانً يٍ االكغعٍٍ ٔنكً َرخهص يٍ يشكهّ انصذأ التذ يٍ ػضل
انؽذٌذ يٍ ػٕايم ذكٌٕ انصذأ يٍ خالل غالء انؽذٌذ تطثمّ يٍ انشؽى أ انطالء أ
غالئّ تطثمّ يٍ فهض اخش تؼًهٍّ انغهفُح .
الٕو ذؼهًً :
 -1فغش يا ٌهً :
 )1اعرخذاو انؽذٌذ فً صُاػح لعثاٌ انثُاء
ألَّ فهض صهة ٔخاصّ ػُذ اظافح َغة يؽذدج يٍ انكشتٌٕ فرضداد صالدذّ
ٔلٕذّ .
ب) َعغ غثمح يٍ انشؽى ػهى عالعم انذسظاخ انٕٓائٍح
الٌ غثمح انشؽى ذشكم غثمح ػاصنّ ػٍ ػٕايم انرؤكغذ ٔانصذأ ذؽًٍّ يٍ
انرآكم.
ض) ذصُغ االظشاط يٍ انفهضاخ الٌ انفهضاخ نٓا خاصٍّ خاصح ثٙب  ٟ٘ٚاٌشٔٓ١
ٔرنك ػُذ غشق لطؼح فهضٌّ يؼهمّ تؽذج  ،ذؼطً سٍَُا خاصا تٓا  ،فانفهضاخ
سَاَح.
 -2يا االعثاب انرً ذذػٕ انى اػادج ذذٌٔش تؼط انفهضاخ يصم االنًٍُٕو ؟
االعثاب :
 -1ذٕفٍش انطالح انًغرخذيح فً اعرخشاض انًادج انخاو
 -2ؼًاٌح انثٍلح يٍ انرهٕز
 -3اسذفاع اعؼاس انٕلٕد انالصو فً ػًهٍاخ صٓش انفهضاخ
 -4اسذفاع اعؼاس انًٕاد انخاو .
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انٕؼذج  /انفصم
انٕؼذج انؼُاصش ٔانًشكثاخ
إظاتاخ انفصم االٔل انؼُاصش

اظاتاخ األعلهح
انغؤال االٔل
اوًّ اٌدذٚي
 -1انصٕدٌٕو
 -2االكغعٍٍ
 -3انثٕذاعٍٕو
 -4انكثشٌد
 -5انغٍهٍكٌٕ

Na
O
K
S
Si

انغؤال انصاًَ  :فغش يا ٌهً
ٌغرخذو االنًٍُٕو فً صُاػح انؼثٕاخ ٔانًششٔتاخ نًا ًٌراص تّ
االنًٍُٕو يٍ خفح انٕصٌ ٔانًراَح ٔانمذسج ػهى انرشكم ٔيمأيح
انرؤكم
٠ -1عبف وّ ِٓ ٗ١اٌىشث ْٛاٌ ٝاٌسذ٠ذ
ؼرى ذضداد صالدج انؽذٌذ
٠ -2طٍ ٝاٌسذ٠ذ ثّبدح ػبصٌٗ
الٌ انؽذٌذ ٌرآكم تٕظٕد ػٕايم انرؤكغذ كاألكغعٍٍ ٔانًاء
ٌٔكٌٕ يادِ ْشح ًْ صذأ انؽذٌذ فٍطهى نؼضنّ ػٍ ػٕايم انرؤكم
 -3رغطِ ٝمبثط االٚأ ٟاٌفٍض٠خ ثبٌجالعز١ه ٚاٌخشت
الٌ االٔاًَ انفهضٌح يٕصهّ نهؽشاسج ٔانخشة ٔانثالعرٍك يٕاد
ػاصنّ نهؽشاسج فال ذُمم ؼشاسِ االٔاًَ انفهضٌح نهًغرخذو
انغؤال انصانس :
ظغ اشبسٖ صر اَ خطب
ّ٠ -1ىٓ رّ١١ض اٌفٍضاد ِٓ اٌالفٍضاد ِٓ خالي خبص ٗ١اٌزٛصً١
اٌسشاس ( ٞصػ)
 -2اٌىشث ْٛفٍض ِٛصً ٌٍز١بس اٌىٙشثبئ ( ٟصػ)
 -3اٌىجش٠ذ ِٓ اٌؼٕبصش اٌمبثٍخ ٌٍطشق ( خطؤ)
انغؤال انشاتغ :
 )1اٌشِض اٌى١ّ١بئٌ ٟؼٕصش إٌسبط ٘ Cu ٛثّٕ١ب اٌشِض اٌى١ّ١بئٟ
ٌؼٕصش اٌىشثC ٛ٘ ْٛ
 ِٓ )2اٌؼٕبصش اٌفٍض٠خ ػٕصش انؽذٌذ  ِٓٚاٌؼٕبصش اٌالفٍض٠خ
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ػٕصش انكثشٌد
)3رّزبص اٌؼٕبصش اٌفٍض٠خ ثبٔٙب لاتهّ نهطشق ٌزٌه ّ٠ىٓ رشىٍٙ١ب
ٚعسجٙب
 ِٓ )4اٌؼٕبصش اٌالفٍض٠خ ٚوٓ ٌٙب ٌّؼبْ ػٕصش
انٍٕد  ِٓٚاٌؼٕبصش اٌالفٍض٠خ ٌىٓ ٌٙب لذسٖ ػٍ ٝاٌزٛصً١
اٌىٙشثبئ ٟػٕصش انكشتٌٕ .
انذسط – انفصم انصاًَ انًشكثاخ )
ً
أٔال :انؽًٕض ٔانمٕاػذ ٔانكٕاشف

االعلهح ٔاظاتاذٓا
الٕو ذؼهًً
ا) ٠غ١ش اٌسّط ٌٚ ْٛسلخ رجبع اٌشّظ ِٓ انهٌٕ االصسق اٌ ٝاٌٍْٛ
االؼًش
ة) رغ١ش اٌمبػذح ٌٚ ْٛسلخ رجبع اٌشّظ ِٓ انهٌٕ االؼًش اٌ ٝاٌٍْٛ
االصسق
ج) ٠خزٍف اٌ ْٛاٌىبشف ف ٟاٌسّط ػٓ ٌ ٗٔٛف ٟاٌمبػذح  ِٓٚاِثٍٗ
اٌىٛاشف انطثٍؼٍح انشاي ٔانًهفٕف االؼًش
 )2شد١شٖ ص٘شٖ وبط اٌّبء رضسع ف ٟاٌسذائك ٚ،ػٕذِب رّٕ ٛفٟ
رشثٗ لبػذ ٗ٠رٕزح ص٘ٛسا ٚسد ٗ٠ا ٚث١عبء ---------
اإلخبثخ
َؼى ًٌكٍ اعرخذايٓا الٌ ٌرغٍش نَٕٓا فً انرشتح انؽًعٍح ػٍ انرشتح
انماػذٌح ؼٍس ذؼطً نَٕا ٔسدٌا أ اتٍعا فً انرشتح انماػذٌح ٔذؼطً
نَٕا اصسلا فً انرشتح انؽًعٍح ٔتانرانً ذؼًم ػًم انكاشف انطثٍؼً

شاٍَا  :خصائص انؽًٕض ٔانمٕاػذ
ٔاعرخذاياذٓا

اعزىشف ٚافغش خصبئص اٌسّٛض ٚاٌمٛاػذ
 ًٌراص شًاس انهًٌٍٕ ٔانؽصشو تانطؼى انؽايعً ال ٌرشاتّ ؼٍس غؼى شًاس انهًٌٍٕ ؼايعً تًٍُا غؼى أساقانًٍشيٍح يش .
 َؼى ٌؽرٕي انخم ػهى يادج ؼًعٍّ الٌ نّ غؼًا ؼايعًاٌسّط اٌّغزخذَ ف ٟثطبس٠خ اٌغ١بسح  :ؼًط انكثشٌرٍك
اٌمبػذح اٌز ٟرغزخذَ ف ٟإٌّظفبدٍْ :ذسٔكغٍذ االيٍَٕٕو
ٍْٔذسٔكغٍذ انصٕدٌٕو ٍْٔذسٔكغٍذ انثٕذاعٍٕو
اٌسّط اٌّغزخذَ ف ٟاٌؼصبئش  :ؼًط انغرشٌك
اٌمبػذح اٌز ٟرذخً ثصٕبػٗ اٌصبث ْٛاٌصٍت ٍْ :ذسٔكغٍذ انصٕدٌٕو
اٌسّط ف ٟاالٌجبْ  :ؼًط انالكرٍك
اٌمبػذح اٌّغزخذِخ ف ٟاٌّؼدٍْ / ْٛذسٔكغٍذ انثٕذاعٍٕو
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أغٕس يؼشفرً
 -1رطٍ ٝع١مبْ االشدبس ثّبدح لبػذ ٗ٠رغّ ٝاٌد١ش اٌّطفأ
ٌسّب٠زٙب ِٓ اٌسششاد اٌعبسح ِب اعُ اٌمبػذح
اإلظاتح :اعى انماػذج ٍْذسٔكغٍذ انكانغٍٕو
 -2اثسث ػٓ اعُ اٌسّط اٌز ٟرفشصٖ اٌّؼذح ٌٙعُ اٌطؼبَ
اإلظاتح  :ؼًط انٍٓذسٔكهٕسٌك
الٕو ذؼهًً
ظغ إشبسح صر اَ خطب
أ) اٌّشوجبد اٌمبػذ٠خ راد غؼُ زبِع( ٟخطؤ)
ة) ٠غزخذَ زّط اٌىجش٠ز١ه ف ٟصٕبػٗ ثطبس٠بد اٌغ١بساد
(صر )
ج) رغزخذَ االِ١ٔٛب ف ٟصٕبػٗ عبئً رٕظ١ف اٌضخبج ( صػ)
د) رس ٞٛاالٌجبْ ػٍ ٝزّط اٌالوز١ه ( صػ )
 -3فغش ٚخٛد ٍِصمبد رسز٠ش ٗ٠ػٍ ٝصخبخبد اٌسّٛض فٟ
اٌّخزجش
الٌ انًشكثاخ انؽًعٍح ًْ يشكثاخ ؼاسلّ نهًالتظ ٔكأٌّ
نهعهذ نزنك ٌعة اعرخذايٓا تؽزس
شانصا  :االيالغ

اغٕس يؼشفرً
ػٕذ رؼشظٕب اٌٌ ٝذغخ اٌذثٛس اٌمبػذ٠خ ّ٠ىٓ دػه اٌدٍذ ثبٌخً
ٌزخف١ف االٌُ ثّٕ١ب ال ّ٠ىٓ اعزخذاَ اٌخً ٌٍذغخ إٌسً اٌسّع١خ
ٌّبرا ؟
الٌ ػُذ نذؽ انذتٕس ظهذ االَغاٌ ًٌ ،كٍ يؼادنّ انهذغح انماػذٌح
تانخم انؽايعً فٍمم ذؤشٍش انهذغح  ،ايا انهذغح انؽًعٍح كهذغّ
انُؽم ال ًٌكٍ اعرخذاو انخم ؼٍس ٌؼًم ػهى ذٍٓعٓا ٔنٍظ
يؼادنرٓا
الٕو ذؼهًً
 -1رٛظغ اٌدجٕخ اٌج١عبء ء اٌّغٍ١خ فِ ٟسٍٛي ٍِسٌّ ، ٟبرا ؟
نؽفظٓا يٍ انرهف  ،فرذٔو فرشج غٌٕهح
٠ -2زسًٍ اٌطؼبَ اٌّزجم ٟػٍ ٝاعٕبٕٔب ٕ٠ٚزح زّعب ِّب ٠ض٠ذ ِٓ
رغٛط االعٕبْ -----
غشق اٌٛلب٠خ
 انرُظٍف انٍٕيً ٔتاعرًشاس نألعُاٌ تاعرخذاو انًؼعٌٕ
ٔتؼذ ذُأل انطؼاو
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 ذُأل انخعشأاخ ٔانفاكٓح ٔاالترؼاد ػٍ انؽهٌٕاخ
 صٌاسِ انطثٍة نهكشف ػٍ االعُاٌ
انٕؼذج  :انؼُاصش ٔانًشكثاخ –
انفصم انصاًَ
اظاتاخ أعلهح انفصم انصاًَ

االعلهح ٔاظاتاذٓا
انغؤال االٔل
اخزش سِض اإلخبثخ اٌصس١سخ
 -1اظبفخ ِسٍٛي اٌخً ٠غ١ش ٌ ْٛاٌشب ٞاٌ ٝاٌٍْٛ
ض) االصفش
2اٌصبث ْٛػجبسٖ ػٓ
ض) يهػ
 -3اٌٍ ْٛاٌز٠ ٞظٙش ػٕذ اظبف اٌمبػذح
ب) االصسق
 -4اٌسّط اٌّغزخذَ ف ٟصٕبػخ ثطبس ٗ٠اٌغ١بسح ٘ٛ
أ) ؼًط انكثشٌرٍك
انغؤال انصاًَ
صً اعُ اٌّبدح ف ٟاٌؼّٛد االٚي ِٚب ٕ٠بعجٙب
انخم  ---انًخهالخ
انصٕدا انكأٌح  ---انصاتٌٕ
يغؽٕق انخثٍض  ----انًؼعُاخ
يهػ انطؼاو  ------انذتاغح
انغؤال انصانس
وزت ازّذ سعبٌٗ اٌ ٝاخزٗ عٍّ ٝثّسٍٛي اٌخً .....
اإلظاتح تًغػ انشعانح تانشاي أ يؽهٕل انًهفٕف
انغؤال انشاتغ
( أ) غٍش يؽهٕل انشاي انى انهٌٕ االصفش تانرانً ٌكٌٕ يؽهٕال
ؼًعٍا
(ب) انًؽهٕل غٍش نٌٕ ٔسلح ذثاع انشًظ انى انهٌٕ االصسق فٕٓ
يؽهٕل لاػذي
(ض) انًؽهٕل ض ٌذخم فً صُاػح انصاتٌٕ انصهة فٕٓ يؽهٕل
لاػذي
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انغؤال انخايظ
أ -الٌ يؽهٕل ذُظٍف انضظاض ٌذخم فً ذشكٍثّ ٍْذسٔكغٍذ
االيٍَٕٕو انماػذٌح ٔانرً نٓا ذؤشٍش ػهى لاػذي فٍغٍشْا انى
انهٌٕ االصسق
بٌُ -صػ ترُأل لطغ يٍ انخٍاس ػُذ انشؼٕس تؽًٕظّ انًؼذج
الٌ انخٍاس نّ ذؤشٍش لاػذي فٍؼادل ؼًٕظّ انًؼذج
خ -ذؼًم لطغ انهًٌٍٕ ٔيهػ انهًٌٍٕ ػهى اصانّ غثمّ االكغٍذ
انًركَٕح ػهى انمطغ انفهضٌح نزنك ذغرخذو فً ذُظٍف يٕلذ
انغاص
اٌٛزذح (اٌؼٕبصش ٚاٌّشوجبد )

انغؤال االٔل
فغش يا ٌهً
 -1اززٛاء اٌّؼد ْٛػٍِ ٝبدح لبػذٗ٠
نٍؼادل انًادج انؽًعٍح انُاذعح يٍ ذؽهم انطؼاو ٔانرً ذغثة ذغٕط
االعُاٌ
ة ٌُ -صػ تاعرخذاو انمفاصاخ ػُذ اعرخذاو يٕاد انرُظٍف الٌ
يٕاد انرُظٍف ذؽٕي يٕاد لاػذٌّ ٔؼًعٍّ كأٌّ ٔؼاسلح ذؤشش
ػهى انعهذ نزنك التذ يٍ ؼًاٌّ االٌذي تهثظ انمفاصاخ.
انغؤال انصاًَ
اوزت اعُ ٚسِض اٌؼٕصش
-1
-2
-3
-4
-5

انُؽاط Cu
انؽذٌذ Fe
انؽذٌذ Fe
االنًٍُٕو Al
انكشتٌٕ C

انغؤال انصانس
اخز عبِش وٛثب ِٓ اٌسٍ١ت ٚاخزجشٖ ثٛاعطٗ ٚسلٗ رجبع اٌشّظ ------
--اإلخبثخ
ٌكٌٕ انؽهٍة ٔعطا لهٍم انؽًٕظح الشب نهرؼادل نكٍ ػُذ ذشكّ فرشِ
ٌٕيٍٍ ٌفغذ ؼٍس ٌضداد يؼذل ًَٕ تكرشٌا ٔانرً ذمٕو تئَراض ؼًط
انالكرٍك فٍصثػ غؼًّ ؼايعٍا ٌٔغٍش نٌٕ ٔسلّ ذثاع انشًظ انى
انهٌٕ انضْشي
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انغؤال انشاتغ
اوًّ اٌدذٚي
أٌ -ذخم فً صُاػّ تطاسٌاخ انغٍاسج –ٌؽٕل ٔسلّ ػثاد
اشًظ انى االؼًش – َٕػّ ؼًعً
بٌ -ذخم فً صُاػّ انصاتٌٕ – ٌؽٕل ٔسلّ ذثاع انشًظ انى
انهٌٕ االصسق – لاػذِ
ضٌ -ذخم فً صُاػّ يُظف انضؼاض – ٌؽٕل ٔسلّ ػثاد انشًظ
انى انهٌٕ األصسق – لاػذِ
دٌ -ذخم فً صُاػح االنثاٌ – ٌؽٕل ٔسلّ ػثاد انشًظ انى
انهٌٕ االؼًش – ؼًط
انغؤال انخايظ
 انكاشف ٌثٍٍ يا ارا كاَد انًادج ؼًط أ لاػذج
 انؽًط غؼًّ ؼايعً
 لاػذج غؼًّ يش
 ػُذ يضظًٓا ٌُرط انًهػ

19

الدرس
ً
أول

الوحدة الثالثة :جسم اإلنسان وصحته
الفصل األول :مجموعات الؽذاء الرئٌسة
األسئلة وحلولها
مجموعة الطاقة (الكربوهٌدرات ،والدهون)
أستكشؾ وأفسر  :الكربوهٌدرات ص87
األطعمة :الخبز ،المعكرونة ،األرز ،البطاطا تمد أجسامنا بالطاقة
أستكشؾ وأفسر :الدهون ص:88
 الدجاج ،السمك ،اللحوم ،البٌض ،اللوز ،الفستق ،الزبدة ،الزٌت. تمد أجسامنا بالطاقة.أطور معرفتً  :ص :89
نحتاج للكربوهٌدرات والدهون فً فصل الشتاء أكثر بسبب انخفاض درجة الحرارة وتفقد
أجسامنا حرارة أكثر بسبب برودة الجو ولتعوٌض تلك الحرارة والمحافظة على درجة حرارة
أجسامنا نحتاج الى كمٌات أكبر من الكربوهٌدرات والدهون.
أقوم تعلمً وأتؤمل فٌه :ص:89
السإال األول:
أ -مواد ؼنٌه بالكربوهٌدرات :المعكرونة ،البطاطا ،الرز ،الخبز ،رقائق البطاطا (الشٌبس)
ب -مواد ؼنٌة بالدهون :الزٌت ،الزبدة ،البٌض ،الشوكولتة.
السإال الثانً:
أ -الشاب الذي ٌعمل بالحقل.
ب -كلما زاد الجهد الذي ٌبذله الشخص زادت حاجته للطاقة (عالقه طردٌة)
ج -سٌشعر بالتعب الجدٌد وقد ٌشعر باإلعٌاء والتعب لنه ل ٌوجد مخزون طاقه لدى الفالح
لعدم تناوله وجبة الفطور .

ثان ًٌا

مجموعة البناء (البروتٌنات)
أستكشؾ وأفسر :البروتٌنات ص 99
 األطعمة التً تحتوي على أعلى كمٌة البروتٌن هً البازٌالء المجففة. لتجنب اإلصابة بؤمراض نقص البروتٌن أنصح بتناول األؼذٌة الؽنٌة بالبروتٌن مثل :البازٌالء المجففة ،الفول السودانً والعدس المجفؾ وؼٌره.
ص:91
 ٌساعد شرب الحلٌب للشخص البالػ على النمو وتقوٌة العظام وتجدٌد خالٌا الجسم التالفة. األؼذٌة الضرورٌة لتجنب نقص البروتٌن فً ؼذائنا  :الحلٌب ،البٌض ،اللحوم ،الحلٌبومشتقاته.
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أقوم تعلمً وأتؤمل فٌه:ص:91
 من األؼذٌة الؽنٌة بالبروتٌن :اللحوم ،الحلٌب ومشتقاته ،العدس والبازٌالء. ٌفٌدنا تناول األؼذٌة الؽنٌة بالبروتٌن للجسمٌ :ساعد على نمو أجسامنا ،تدخل فً تركٌبالعدٌد من المواد الموجودة فً أجسامنا والضرورٌة لها .
 لن العدس من األؼذٌة الؽنٌة بالبروتٌن النباتً الضروري لنمو اجسامنا .ثال ًثا

مجموعة الوقاٌة (الفٌتامٌنات ،واألمالح المعدنٌة)
أستكشؾ وأفسر :الفٌتامٌنات :ص93
فٌتامٌن ج مصادره  :لٌمون ،برتقال ،جوافة ،فراولة ،كٌوي.
فٌتامٌن د مصادره :األسماك ،البٌض ،الحلٌب ومشتقاته.
أستكشؾ وافسر :األمالح المعدنٌة:ص:95
من األمثلة على األمالح :أمالح الٌود ،امالح الصودٌوم ،الفسفور ،الكالسٌوم وأمالح الحدٌد.
 أمالح الٌود مصادره :األسماك والمؤكولت البحرٌة. أمالح الصودٌوم مصادره :ملح الطعام أمالح الفسفور :الحلٌب ومشتقاته ،البٌض ،اللحوم واألسماك. امالح الكالسٌوم :الحلٌب ومشتقاته ،الخضروات الورقٌة. -أمالح الحدٌد :البروكلً ،الخضروات الورقٌة.

رابعا
ً

أقوم تعلمً وأتؤمل فٌه :صفحة 95
السإال األول:
أ -العبارة صحٌحة.
ب -فٌتامٌن د .
ج -فٌتامٌن أ.
د-ألؼلب األمالح.
هـ-العبارة صحٌحة.
السإال الثانً :نعد برنامجا اذاعٌا عن أهمٌة الفٌتامٌنات واألمالح ،نستضٌؾ طبٌبا للتحدث عن
أهمٌتها للجسم،نصمم ملصقات عن مصادر الفٌتامٌنات والمالح وأهمٌتها للجسم.
ثانٌا
الماء
الماء :ص:96البطٌخ ،الملفوؾ والجزر.ل  ،ألنه على ٌحتوي على نسبة بسٌطة من الماء وهً تحتاج الى نبتة ؼنٌة بالماء.أستكشؾ وأفسر :بعض فوائد الماء للجسم :ص: 97
فوائد الماء للجسم:
ٌشكل الماء ما نسبته ( %)79من جسم النسان ،نقل الؽذاء المهضوم الى أجزاء الجسم
المختلفة ،تنظٌم درجة حرارة الجسم وترطٌبه وتخلٌص الجسم من الفضالت.
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أقوم تعلمً وأتؤمل فٌه:
فوائد الماء تم إجابتها باألعلى. ل أنصح بتناول المشروبات الؽازٌة ألنها تزٌد من فقد الجسم للماء ول ٌعوض الجسم ما ٌفقدمن سوائل
أسئلة الفصل  :ص:99
س:1
 -1د -الماء
 -2أ -نقل الؽذاء وتوزٌعها.
 -3د -اللٌمون.
س:2
أ -بالطاقة.
ب -السمنة.
ج -الحلٌب ومشتقاته ،الخضروات الورقٌة.
د -الحلٌب ومشتقاته ،البٌض والعدس.
س :3ألن الطفل فً مرحلة نمو ولكً تزداد قوة عظامه.
س:4
س:5
-

الدهون :تمد أجسامنا بالطاقة.
األمالح :تدخل فً تكوٌن الدم والعظام.
الماء :تنظٌم درجة حرارة الجسم.
الفٌتامٌنات :تقً أجسامنا من األمراض.
مجموعة الطاقة :األرز ،الخبز والزبدة.
مجموعة البناء :البٌض ،السمك ،الحلٌب ،اللحوم.
مجموعة الوقاٌة من األمراض :البرتقال ،التفاح ،السمك.
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الوحدة الثالثة :جسم اإلنسان وصحته
الفصل الثانً :أجهزة جسم اإلنسان وصحته
األسئلة وحلولها
الوحدة/الفصل
ً
أول :الجهاز أستكشؾ وأفسر  :الجهاز الهضمً ص:192
الهضمً
 ٌبدأ الهضم فً الفم حٌث تقوم األسنان بتقطٌع الطعام واللعاب بترطٌبه وٌعمل اللسانعلى تقلٌبه ومزجه وتتفكك الكربوهٌدرات بالفم وٌدفع للبلعوم فالمريء والمعدة .
 تبدأ عملٌة هضم البروتٌن بالمعدة عن طرٌق العصارة الهاضمة ومن ثم ٌدفع الطعاملألمعاء الدقٌقة لتستكمل عملٌة الهضم الدهون والكربوهٌدرات والبروتٌنات ومن ثم
ٌمتص الؽذاء المهضوم لنقله لخالٌا الجسم وتقوم األمعاء الؽلٌظة بامتصاص الماء
واألمالح وما تبقى من الفضالت الصلبة ٌتخلص الجسم منها عن طرٌق فتحة
الشرج.
 تحوٌل المواد الؽذائٌة المعقدة التركٌب الى بسٌطة التركٌب لٌسهل امتصاصها منقبل خالٌا الجسم.
أطور معرفتً :ص194
فً حالة اإلمساك أنصح بتناول األؼذٌة الؽنٌة باأللٌاؾ مثل :الخس ،الخٌار ،الجزر والتفاح.
فً حالة اإلسهال :األرز ،البطاطا.
أقوم تعلمً وأتؤمل فٌه:
أ -الفم ،المريء ،الكبد ،المعدة ،األمعاء الدقٌقة ،األمعاء الؽلٌظة ،فتحة الشرج.
ب -تقوم المعاء بإفراز العصارة لستكمال الهضم وتساعد الكبد فً هضم الدهون ومن ثم
ٌتم امتصاص الؽذاء المهضوم فً األمعاء الدقٌقة.
ج -الكربوهٌدرات :الفم وتستكمل باألمعاء الدقٌقة.
البروتٌنات :تهضم بالمعدة.
الدهون :األمعاء الدقٌقة.
أستكشؾ وأفسر :جهاز الدوران :ص:195
 القلب  ،األوعٌة الدموٌة (الشراٌٌن ،األوردة) ،الدم. الشرٌان. الورٌد.ثان ًٌا :جهاز
 الدم.الدوران
أستكشؾ وأفسر :تركٌب القلب :ص:196
 ٌتركب القلب من أذٌنان (أذٌن أٌمن وأذٌن أٌسر) ،بطٌنان (أٌمن وأٌسر). ٌقوم القلب بضخ الدم لجمٌع أجزاء الجسم لٌقوم بتوصٌل الؽذاء واألكسجٌن لجمٌع خالٌاالجسم.
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أقوم تعلمً وأتؤمل فٌه:ص:197
 ٌقوم الدم بنقل الؽذاء واألكسجٌن الى جمٌع أجزاء الجسم. ٌقوم الشرٌان بنقل الدم من القلب الى جمٌع أجزاء الجسم وٌنقل الؽذاء واألكسجٌن. الورٌد ٌعود بالدم محمال بالفضالت وثانً أكسٌد الكربون الى القلب. اذا تعطل القلب سوؾ ٌتوقؾ ضخ الدم الى جمٌع أجزاء الجسم وٌتوقؾ ضخاألكسجٌن والؽذاء الى الجسم وٌإدي الى الموت.

ثال ًثا :الجهاز
التنفسً

أستكشؾ وأفسر :الجهاز التنفسً:ص:198
 األنؾ ،الفم ،القصبة الهوائٌة ،الشعبتان الهوائٌتان ،الحجاب الحاجز والحوٌصالتالهوائٌة.
 تقع الرئتان فً التجوٌؾ الصدري. ٌنتقل الهواء من األنؾ الى القصبة الهوائٌة فالشعبتان الهوائٌتان فالرئتان الى الحوٌصالتالهوائٌة.
 ٌتم تبادل الؽازات فً الحوٌصالت الهوائٌة فً الرئتٌن.عملٌتا الشهٌق والزفٌر :ص:199
 فً حالة الشهٌق تتسع الرئتانٌ ،تسع القفص الصدري وٌرتفع لألعلى ،تتحرك عضلةالحجاب الحاجز لألسفل فٌدخل الهواء للرئتٌن.
 ٌزداد تتسع. عكس ما ٌحدث فً الزفٌر.أقوم تعلمً وأتؤمل فٌه:ص:111
س :1األنؾ ،القصبة الهوائٌة ،الرئة الٌسرى ،التجوٌؾ البطنً.
س :2تقوم الرئتان بتنقٌة الهواء وتتم فٌها عملٌة تبادل الؽازات
س :3البتعاد عن األماكن الملوثة بالؽازات  -ممارسة الرٌاضة

رابعا :جهازا
ً
اإلخراج
(الجهاز
البولً،
والجهاز
الجلدي)

أستكشؾ وأفسر :الجهاز البولً ص:112
 تدخل الفضالت السائلة عبر الكلٌتان وبعد تنفٌة الدم من الفضالت السائلة وتخرج علىشكل بول الى الحالبان فالمثانة والقناة البولٌة وٌتم التخلص من البول عن طرٌق الفتحة
البولٌة.
 -تقوم الكلٌتان بتنقٌة الدم من الفضالت السائلة التً تجمعت من جمٌع أجزاء الجسم.
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أستكشؾ وأفسر :الجهاز الجلدي ص:113
 طبقتان هما البشرة واألدمة. من الؽدد العرقٌة.عن طرٌق القناة العرقٌة. الماء واألمالح الزائدة والفضالت النٌتروجٌنٌة.أقوم تعلمً وأتؤمل فٌه:
س:1
أ -الجهاز الجلدي.
ب -العرق
ج -الكلٌتان ،الحالبان والمثانة البولٌة.
د -الداخلٌة من الجلد.
هـ -تنظٌم درجة الحرارة ،التخلص من الفضالت السائلة عن طرٌق التعرق.
س :2الفضالت مواد ضارة للجسم ٌجب التخلص منها حتى ل تإثر على عمل أجهزة الجسم.

خامسا:
ً
جهازا
الدعامة
والحركة
(الجهاز
الهٌكلً،
والجهاز
العضلً)

سادسا :كٌؾ
ً
ٌتكامل عمل
أجهزة جسم
اإلنسان؟

أستكشؾ وأفسر :الجهاز الهٌكلً ص:116
 ٌتكون الجهاز الهضمً من مجموعة من العظام المختلفة بالشكل والطول. ل ،ؼٌر متشابهة.عظام القفص الصدري تحمً القلب والرئتٌن ،عظام الجمجمة تحمً الدماغ.أستكشؾ وأفسر :أنواع العضالت:ص:117
 مواقع العضالت  :القلب ،األطراؾ العلوٌة ،األمعاء الدقٌقة. تقوم عضلة القلب بضخ الدم الى جمٌع أجزاء الجسم. تساعد العضالت على الحركة . تناول ؼذاء صحً متوازن  -ممارسة التمارٌن الرٌاضٌة  -عدم حمل الشٌاء الثقٌلة.أقوم تعلمً وأتؤمل فٌه :ص:119
س:3العظم :أكثر صالبة من الؽضروؾٌ ،عطً الدعامة للجسم وترتكز علٌه العضالت.
الؽضروؾ :أقل صالبةٌ ،منع احتكاك العظام ببعضها وٌساعد على الحركة.
أقوم تعلمً وأتؤمل فٌه :ص:129
أ -الجهاز البولً.
ب -العبارة صحٌحة.
ج -العبارة صحٌحة.
د -تعمل أجهزة الجسم معا.
هـ -تستفٌد جمٌع أجزاء الجسم من األكسجٌن.
و -العبارة صحٌحة.
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سابعا :كٌؾ
ً
أحافظ على
صحة
جسمً؟

أستكشؾ وأفسر :المحافظة على صحة الجسم :ص:122
 فائدة التمارٌن الرٌاضٌة تنشط الدورة الدموٌة وتقوي العضالت وتقلل من اإلصابة بهشاشةالعظام.
 الؽذاء الصحً ٌحافظ على صحة أجهزة الجسم. نحافظ على صحة أسناننا بالمحافظة على نظافتها باستعمال الفرشاة والمعجون والبتعادعن تناول السكرٌات بكثرة.
 الستحمام ٌساعد على التخلص من الفضالت وعدم إصابة الجسم باألمراض. نقص أظافرنا للتخلص من األوساخ التً تتراكم تحت األظافر ونمنع اإلصابة باألمراض. النوم ٌساعد على استرخاء العضالت والمحافظة على صحة الجسم.أقوم تعلمً وأتؤمل فٌه :ص:123
1س :من طرق المحافظة على صحة الجسم :ممارسة الرٌاضة ،تناول الؽذاء الصحً،
الهتمام بنظافة الجسم ،النوم فترة كافٌة للجسم.
2س:حمل أشٌاء ثقٌلة ،عدم الجلوس بشكل صحٌح.

أسئلة الفصل

أسئلة الفصل :صفحة 129-128
س:1
-1األمعاء الدقٌقة.
 -4ممارسة التمارٌن الرٌاضٌة.

 -2الشهٌق
 -5المفصل

-3الجلد
 -6انبساط العضلة وانقباضها

س :2مجموعة البناء
س:3
 األمعاء الدقٌقة :امتصاص الؽذاء المهضوم. الكلٌتان :تنقٌة الدم من الفضالت السائلة الضارة. الجلد :تنظٌم درجة حرارة الجسم. القصبة الهوائٌة :تمرٌر الهواء للرئتٌن. المعدة :هضم البروتٌنات. الهٌكل العظمً :حماٌة القلب والرئتٌن والدماغ.س:4
أ -األنؾ ،القصبة الهوائٌة ،الرئتان ،عضلة الحجاب الحاجز.
ب -الشهٌق ،لن الرئتان تتسعان والحجاب الحاجز ٌنزل ألسفل وٌدخل الهواء للرئتٌن.
جٌ -قل ،ألنه فً الزفٌر ٌقل حجم التجوٌؾ الصدري.
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أسئلة الوحدة

أسئلة الوحدة :صفحة 132-131
س :1ألن الجهاز البولً والجلدي ٌتخلصان من الفضالت السائلة على شكل عرق وبول
لخارج الجسم.
س :2العضالت ترتكز على العظام وأثناء انقباضها وانبساطها تسحب العظام معها وتساعد
المفاصل والؽضارٌؾ على حركة الجسم.
سٌ :3قوم جهاز الدوران بضخ الدم المحمل بالؽذاء والكسجٌن لجمٌع أجزاء الجسم
وتساعد العضالت القلب على ضخ الدم.
وتقوم الرئتان بتبادل الؽازات والجهاز الهضمً ٌقوم بإمداد الجسم بالطاقة وٌتم التخلص من
الفضالت عن طرٌق جهازا اإلخراج  :الجلد والجهاز البولً.
س :4نعم ألنها تحتوي على جمٌع المجموعات الؽذائٌة الرئٌسة التً ٌحتاجها الجسم.
س :5أ-الكالسٌوم والفوسفات.
س:7
 الهٌكلً :عظام القفص الصدري والجمجمة وعظام األطراؾ العلوٌة والسفلٌة. الدوران :ضخ الدم المحمل باألكسجٌن والؽذاء الى جمٌع أجزاء الجسم. الهضمً :الفم ،المعدة. التنفسً :الرئتان والقصبة الهوائٌة ومن وظائفه إدخال األكسجٌن للجسم وإخراجثانً أكسٌد الكربون.
 البولً :الكلٌتان ،الحالبان والمثانة ،تنقٌة الدم من الفضالت السائلة والتخلص منهاخارج الجسم.
 الجلدي :البشرة واألدمةٌ ،قوم الجلد بالتخلص من الفضالت السائلة على شكل عرق.س:8
أ -لنقل كمٌة أكبر من األكسجٌن لخالٌا الجسم.
ب -لنقص المواد الؽذائٌة الضرورٌة لنمو الجسم وأمداده بالطاقة للقٌام بوظائفه.
ج -ألن ممارسة التمارٌن الرٌاضٌة تنشط الدورة الدموٌة وتقوي العضالت وتحافظ على
صحة الجسم .
س:9
ل ،ألن العضالت التً تتحكم بعملٌة التنفس هً عضالت ل إرادٌة لذلك ل نستطٌع التحكم
بعملٌة التنفس.
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