
 

 

 

 الب االلكرتوني  دفرت الط
 

 

 

 

 
 

مالحظة : يعترب هذا الدفرت  املرجع الرئيس وقت االختبارات أو  
 الدراسة إضافة إىل الكتب املقررة 

 
 

 ___________________________اسم الطالب :  

 _____________________________الصف : 

 _____________________________ مدرسة :
 

 

 

  



 

 

 

 قاموس مصطلحات الوحدة

 

 Food اْلِغذاِء       جمموعات

Group 

     Carbohydratesاْلَكْربوَهْيدرات

        Protein.اْلُبروتينات

 Fatالدُّهون             

           Vitaminsاْلفيتاميناُت

 Mineralsاملعدنية      الَْاْمالُح

               My Plateَطَبق   

    Balanced Die.اْلُمَتواِزُن اْلِغذاُء

 

 



 2021جمموعات الغذاء الرئيسية                      التاريخ :    /       /  عنوان احلصة :

 -------------------------------------------------------------- 

 ِضراماالَْ ِمَن ِوقاَيِتِهو ِلُنُموِِّه وِريَِّةرالضَّ وادِّمَوِبالِْ خَِْتِلَفِة،المِْ نِِْشَطِةأالَْ داِءألَِ الّلِزَمِة ِبالّطاَقِة َمجسِْالِْ اْلِغذاُء ُيَزوُِّد

  :  جمموعات رئيسية  مخستقسم األغذية اليت يتناوهلا اإلنسان إىل  

 

 

 

 

 .اْلُمْخَتِلَفِة الَْاْنِشَطِةألداء  ِزَمِةاالّل ِبالّطاَقِة اْلِجْسِم اددإلم َضروِريٌَّة ِغذاٍء َمْجموَعُة : لكربوهيدراتا

 و النشا األغذية الغنية بالكربوهيدرات : البطاطا ، املعكرونة ، اخلبز ، األرز ،التمر ، الذرة       

 

 

 َسَبًبا ُتَعدُّ الَّيت السُّمَِْنَة ُيَسبُِّب ما اْلِجسِِْم؛ يف ُتَخزَُّن ِمنِْها الّزاِئَدَة اْلَكمِّيََّة َفِإنَّ اْلَكرِْبوَهيِْدراِت، ِمَن َكبرَيٍة َكمِّّياٍت مالحظة : َتناُوِل

 الَْسِْناِن ِبِصحَِّة َيُضرُّ اْلَحْلَوياِت َتناُوِل ِمنِْ االْكثاَر كذلك. السُّكَِّريُّ ِمنِْها ِعدٍَّة، ِبَأمِْراٍض لإلصابة َرئيًسا

 

 ةِبالّطاَق اْلِجْسِم ِلَتْزويِد َضروِريٌَّة َموادُّ : الدُّهوُن

 َوالزَّْيتوِن ِمْثِل اْلُمَكسِّراِت النَّباِتيَِّة َواْلَمصاِدِر َوالسََّمِك، ِمْثِل الزُّْبَدِة اْلَحَيواِنيَِّة اْلَمصاِدِر األغذية الغنية بالدهون : 

 

 

 

 .اْلَقْلِب َوَأْمراِض ِبالسُّْمَنِة الِْاصاَبِة ِإىل الدُّهوِن َتناُوِل ِمْن الِْاْكثاُر ُيَؤّديمالحظة : 

 

 .َوِبناِئِه ِلُنُموِِّه الّلِزَمِة ِباْلَموادِّ اْلِجْسِم لِِْمداِد َضروِريٌَّة ِغذاٍء َمْجموَعُة : الُبروتيناُت

 .ِمْثُل اْلفاصوْلياِء َواْلُبقوِلّياُت ِمْنها : اْلُمَكسِّراُت، َمصاِدَر َنباِتيٍَّة، َوِمْن َواْلَبْيِض؛ َواْلَحليِب، اللُّحوِم، :ِمْثِل ُمَتَنوَِّعٍة، َحَيواِنيٍَّة َمصاِدَر ِمْن َعَلْيها

 

 .جمموعة الربوتينات 3 .جمموعة الدهون 2 .جمموعة الكربوهيدرات 1

 .جمموعة االمالح العدنية5 .جمموعة الفيتامينات4

 .جمموعة الكربوهيدرات 1

 .جمموعة الدهون 2

 .جمموعة الربوتينات 3



 

 الَْأْمراض والقيام بوظائف معينة  ِمَن ِلْلِوقاَيِة َقليَلٍة ِبَكمِّّياٍت اْلِجْسَم َتْلَزُم َموادُّ : اْلفيتاميناُت

 ِصحِّيٍَّة ُمْشِكالٍتُحدوِث  ِإىل اْلفيتاميناِت َبْعِض َنْقُص ُيَؤّدي

 َليَِّنًة ِعظاَمُهْم َوَيْجَعُل ْطفاَل،االَْ ُيصيُب الَّذي اْلُكساِح َمَرِض ِمْثِل 

 D  فيتامنِي َنْقِص َنتيَجَة َقوَُّسها؛َت َوُيَسبُِّب َوَضعيَفًة 

  َتْصنيَع  ُتَنشُِّط الَّيت الشَّْمِس لَِأِشعَِّة اْلِجْلِد ِبَتْعريِض ُيْنَصُحمالحظة : 

 .اْلِجْسِم يف D فيتامني                                

  

 

 َوالدَِّم اْلِعظاِم،: ِمْثِل ُمِهمٍَّة،ومكونات  َأْجزاء ِلَتْكويِن اْلِجْسَم َتْلَزُم َموادُّ :  اْلَمعِِْدِنيَّةم مِْالُحاالَْ

 يبني اجلدول اآلتي بعض األمالح املعدنية و مصادرها

 

 

 

 

 

 

 الفيتامني مصادره أهميته 

 ( Cفيتامني )ج( أو ) احلمضيات مثل الربتقال والليمون             َقِوّية َوالَْأْسناِن اْلِعظاِم قاِءلب اْلكالسيوِم اْمِتصاِص يسهم يف           

 ( Dفيتامني )د( أو ) صفار البيض ، احلليب ، السمك           ِفْلَوْنزااْنَوالِْ الرَّْشِح ِمَن اْلِوقاَيِة َعلىيساعد 

 أهميته  مصادره العدنياللح 

 َواْلَخْضراواِت اْلَحْمراِء، َواللُّحوِم اْلَكِبِد، أمالح احلديد

 .السَّباِنُخ َوِمْنها اْلَوَرِقيَِّة،

 الدَِّم ِلَتْكويِن

 َوَأْسنان َقِويٍَّة ِعظاٍم ِبناِء احلليب و مشتقاته ، بعض أنواع اخلضار أمالح الكالسيوم

 

 .جمموعة الفيتامينات4

 االمالح العدنية.جمموعة 5



 2021التاريخ :     /    /    عنوان احلصة : الاء                     

 -----------------------------------------------------------------

 % من كتلة اجلسم تقريبًا 70يشكل الاء ما نسبته 

                               أهمية املاء للجسم :

 .ِةاْلُمخَِْتِلَفء اجلسم َأجِْزا َبيَِْن َوَنْقِلها اْلَموادِّ، ذاَبِةا. 1

 . تنظيم درجة حرارة اجلسم وترطيبة .2

 .. ختليص اجلسم من الفضالت 3

 .َيوِِْميًّا اْلماِء ِمَن َأْكواٍب )8 -6 ( َتناُوِل َعلى َأحِِْرُصمالحظة : 

 -------------------------------------------------------- 

 مراجعة الدرس                                                                

 ضِوقاَيِتِه ِمَن الَْاْمرا و ِلُنُموِِّه، َوبالَْمواّد الضَّروِريَِّة املْخَتِلَفِة، الَْانِشَطِة الّلاِزَمِة َِالداِء ِبالّطاَقِة الِْجْسَم ُيَزوُِّد

 

 

 

 

و  كلما زاد اجلهد الذي يبذله اإلنسان واخنفضت درجة احلرارة اجلو )يف الشتاء ( حيتاج كميات أكرب من الدهون

 الكربوهيدرات لتعويض الطاقة و احلرارة اليت فقدها اإلنسان

 

 

 

 

 للحصول على مجيع املصادر الالزمة للجسم 

 

الصورة : أ                                                    

 الكربوهيدرات 

 ات فيتامينال



   

 

  



  2021الغذاء التوازن                                                 التاريخ :      /     /  عنوان احلصة :

 --------------------------------------------------------------- 

  .اْلَخْمِس اْلِغذاء ِمْن َمْجموعاِت َمْجموَعٍة ُكلِّ َمصاِدِر ِمْن ُمناِسَبًة َكمِّّياٍت َيْحوي ِغذاٌء :اْلُمَتواِزن اْلِغذاُء

 َأْجساِمنا َعلى ِصحَِّة ِلْلُمحاَفَظِة ُمَتواِزًنا ِغذاًء َنَتناَوُل أهمية الغذاء التوازن :

 :ِصحَّيت  َعلى ِلْلُمحاَفَظِة اتِّباُعها َعَليَّ َيَتَعيَُّن ِصحِّيٍَّة عاداتٍٍ

 .اْلَمْنِزِل يف ُيَعدُّ الَّذي اْلِغذاَء َأَتناَوُل -1

 .اْلماِء ِمَن كاِفَيًة َكمِّّياٍت َأْشَرُب2 - 

 .َأْكِلها َقْبَل َجيًِّدا َواْلَفواِكَه اْلُخضاَر َأْغِسُل -3

 .َصالِحيَِّتها اْنِتهاِء تاريِخ َوَأْنَتِبُه ِإىل ِشراِئها، َقْبَل اْلُمَعلََّبِة اْلَاْغِذَيِة اْلُمَدوََّنَة َعلى اْلِغذاِئيََّة اْلَمْعلوماِت ِبِعناَيٍة َأْقَرُأ -4

 .السَّريَعِة َتناُوَل اْلَوَجباِت َأَتَجنَُّب -5

 .َواْلَحْلَوياِت َتناُوِل السَّكاِكِر ِمْن ُأْكِثُر ال -6

 ممارسة التمارين الرياضية -7

 اكواب من املاء 9-8شرب من  -8

 ات متواصلةساع 8النوم فرتة كافية تقريبا  -9

 اْلُمَتَنوَِّعِة اْلِغذاِء َمْجموعاِت َتناُوُلها ِمْن َيِجُب الَّيت اْلِغذاِء َكمِّيَِّة َمَع َسَعُتها َتَتناَسُب َأْجزاٍء ِإىل ُمَقسٌَّم داِئِريٌّ َشْكٌل : طَبِقّي

. 

 

 

  



  2021التاريخ  :        /        /      عنوان احلصة : مراجعة الدرس

 -------------------------------------------------------------- 

 

 َأْجساِمنا  َعلى ِصحَِّة ِلْلُمحاَفَظِة

 

 

 

 

 

 

 

  

 الغذاء املتوازن

  طبقي

 غرام  2بروتني 

 غرام 45كالسيوم 

 نقص بالعناصر الغذائية الذي قد يسبب أحيانا اإلصابة باالمراض

 ِصحَّيت َعلى ِلْلُمحاَفَظِة اتِّباُعها جيب ِصحِّيٍَّة ِغذاِئيٍَّة عاداٍت



 

  



  2020مراجعة الوحدة                                      التاريخ :      /       /  عنوان احلصة :

 ------------------------------------------------- 

 

 

 الربوتينات 

 الكالسيوم

 الفيتامينات

 الربوتينات

 الكربوهيدرات و الدهون

  الربوتني جملموعة ٪20، و الفواكه جملموعة ٪20، و اخلضروات جملموعة ٪30، و موعة احلبوبجمل 30٪

 ل س

 ا

 ل

 ا

 ء ا هـ ت ن

 ا

 ل

 ك

 ا

 ك
 ن ي ا ت ل ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%A9_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%A9_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%A9_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A9


  

 

 

 

  

50 cm 

 نه غين بالربوتينات املهمة لبناء العظام أل

 يتحول لون النشا املوجود يف املوز اىل األزرق , يستخدم اليود للكشف عن وجود النشا / كربوهيدرات 

 انتهت الوحدة السادسة 



 

 

 ر

 قاموس مصطلحات الوحدة

 

 Speed                          َعُةْرالسُّ

 Constant Speed              الّثاِبَتُة َعُةرالسُّْ

  kinetic energy         َرِكيَُّةحالَْ الّطاَقُة

    Potential energy   طاقة الوضع                     

  Mechanical Energy    الطاقة امليكانيكية             



 

 2021التاريخ :        /     /    عنوان احلصة : السرعة                                              

 -------------------------------------------------------------------- 

 دقائق فأيهما أسرع ؟  3م يف  20 ابراهيمدقائق بينما قطع  5م يف  20يوسف اذا قطع

 دقائق فأيهما اسرع ؟  5 م يف 40 ابراهيمدقائق بينما قطع  5م يف  20 يوسفولو قطع 

 اسرع ..باحلالتني  ابراهيملعلك الحظت ان 

 ) عكسية ( اقل ) قل الزمن زادت السرعة (  زمنيف احلالة األوىل فهو قطع مثل يوسف ولكن ب 

 ) طردية (  يف احلالة الثانية استغرقا نفس الوقت ولكن إبراهيم قطع مسافة أكرب ) زادت املسافة زادت السرعة ( 

 الزمن: املسافة و اذا فالعوامل اليت يعتمد عليها السرعة هي 

 السرعة : 

  الزََّمِن َوْحَدِة يف اْلَمْقطوَعُة اْلَمساَفُة ة: السُّْرَعتعريفها              

                    وبالرموز                                                     القانون

 

 m/secم / ث                           وحدة القياس

 km/hكم / ساعة                   او                             

 السرعة                                                                                        أنواعها 

 سرعة ثابتة                                                                        سرعة غري ثابتة                                         

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 ..  ُمَتساِوَية َأْزِمَنة يف ُمَتساِوَية َمسافات َقْطع ة :الّثاِبَت السُّْرَعة

    حيث:

 v    ترمز للسرعة 

s        ترمز للمسافة 

t     ترمز للزمن                                     

يقطع فيها اجلسم مسافات 

 الزمنمتساوية مع 

يقطع فيها اجلسم مسافات 

 متساوية مع الزمنغري 

 مثل سيارة على طريق اوتسرتاد مثل سيارة على طريق ازمة 



 

  2021التاريخ :      /            /    عنوان احلصة : مسائل حسابية                     

 ----------------------------------------------------------- 

 ؟ اسرعته ثانية احسب 15خالل   m 150رياضة ركوب الدراجة اهلوائية , اذا علمت أنه قطع مسافة  متارس نبأ : 1مثال 

 احلل : 

السرعة = 

املسافة

 الزمن
  =

150

15 
         =m/s 10  

 خالل ساعه احسب سرعته ؟  km 2يركض خالد  مسافة : 2مثال 

 احلل : 

السرعة = 

املسافة

 الزمن
  =

2

1 
         =km/h 2 

 دقيقة , احسب سرعتها 60يف  km   1200تسري سيارة مسافة :  3مثال 

 

السرعة = 

املسافة

 الزمن
  =

1200

1 
         =km/h 1200 

 

  min   120 يف  km3 ومشى علي مسافة  min 60يف   km 2:ميارس امحد وعلي رياضة املشي, مشى امحد مسافة   4مثال 

  ايهما اسرع ؟

 احلل : 

= امحد  سرعة 

املسافة

 الزمن
  =

2

1 
         =km/h 2 

= علي  سرعة 

املسافة

 الزمن
  =

2

2 
         =km/h 1 

 امحد اسرع من علي

دقائق  احسب سرعته  10خالل   m 1500رياضة ركوب الدراجة اهلوائية , اذا علمت أنه قطع مسافة  زيدميارس :  4مثال 

 السرعة = 
املسافة

 الزمن
   

        2.5 m/s  =

1500

600
 

 

 

 

مرت و ثانية وحدة 

 نعتمد * صحيحة 

وحدة كم و ساعة 

 نعتمد * صحيحة 

 صحيحة دقيقة وحدة غري وكم و ساعة 

*)بدها شغل(   جيب ان حنو ل الدقيقة 

 اىل ساعة

 ساعة  1دقيقة =  60

 صحيحة دقيقة وحدة غري وكم و ساعة 

*)بدها شغل(   جيب ان حنو ل الدقيقة 

 اىل ساعة

 ساعة   1دقيقة          =   60

 

 

 دقيقةمرت و 

 )بدها شغل ( صحيحة غري وحدة 

 لتحويل الدقيقة اىل ثانية 

  60الزمن بالثواني = الزمن بالدقائق × 

  60×  10الزمن بالثواني = 

 ثانية  600= 

 

 



 

 مهارة الصراف اآللي     

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ورقة تدريبات

 احسب الزمن ؟   km 1200اذا قطعت مسافة   km/h   600 تتحرك سيارة بسرعة  -1

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 دقيقة , احسب سرعتها  300يف  m  500تركض اسراء مسافة  -2

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------ 

 يف ساعة , ايهما اسرع ؟  km 2يف ساعة , بينما ركضت ريتال  m 2000ركضت ريتاج   -3

  



 

  2021التاريخ :    /        /    عنوان احلصة : مراجعة احلصة 

 ----------------------------------------------------------- ---------- 

 

 

 

  

 وحدة قياسها م/ث او كم / ساعة  الزََّمِن َوْحَدِة يف اْلَمْقطوَعُة اْلَمساَفُة السُّْرَعة: 

 السرعة

 السرعةالثابتة

=  لسيارةسرعة  ا

املسافة

 الزمن
 = 

240

3 
         =km/h 8 

=  سلمى سرعة  

املسافة

 الزمن
 = 

10

2 
         =m/s 5    يركضان بالسرعة نفسها 

 ألنه اقل ازمة شارع خارجي  

𝑑 = 𝑠 × 𝑡  

𝑑 = 300 × 30 

m 9000  = 

 



 

  

  



 

 العوامل اليت تعتمد عليها طاقة الوضع  : 

 الكتلة )طردية ( كلما زادت الكتلة زادت طاقة الوضع  -1

 االرتفاع )طردية ( كلما زاد االرتفاع زادت طاقة الوضع -2

تسارع اجلاذبية األرضية =  -3
2m/sec 10  

  2021التاريخ :        /          /    عنوان احلصة : الطاقة احلركية                          

---------------------------------------------------------- ---------- 

 .ما َعَمٍل ِإْنجاِز َعلى اْلُقْدَرُة:  الّطاَقُة

  الكيميائيةاْلَحراِريَُّة ,والطاقة الضوئية ,والطاقة  َوالّطاَقُة اْلَكْهَرباِئيَُّة، َوالّطاَقُة اْلَحَرِكيَُّة، الّطاَقُة اشكال الطاقة :

 ..  تنتقل الطاقة من جسم ألخر مالحظة :

 أنواع الطاقة الرئيسية : طاقة حركية و طاقة وضع)الكامنة ( .

 يف َتْغيرٍي َوِإْحداِث الَْْعماِل ِإْنجاِز َوُتَمكُِّنُه ِمْن َحَرَكِتِه، َنتيَجَة اْلِجْسُم َيْمَتِلُكها الَّيت الّطاَقُة ِهَي  : اْلحرِكيَُّة الّطاَقة -1

 الُْاْخرى  ْجساِمأاْل

  َوَرِقيَّة طاِئَرٍة َتْحريِك ِمْن ُتَمكُِّنُه َحَرَكِتِه، َعْن َحَرِكيًَّة ناِتَجًة طاَقًة َيْمَتِلُك اْلُمَتَحرُِّك اْلَهواُء - مثال :

 أوراق الشجر .  َتْحريك ِمْن ُتَمكُِّنُه َحَرَكِتِه، َعْن َحَرِكيًَّة ناِتَجًة طاَقًة َيْمَتِلُك الرِّياُح -               

 

 

 

 

  التَّْغيرِي ِإْحداِث َعلى ُتْعطيها اْلُقْدَرَة والَّيت اْلَموادِّ، َأِو ْجساِماالَْ يف اْلُمْخَتَزَنُة الّطاَقُة ِهَي  : اْلَوْضِع طاَقُة -2

 الَْْرِضيَِّة اْلجاِذِبيَِّة َمجاِل يف ُوجوِدها ِبَسَبِباالجسام  ِبَمْوِضِع َتْرَتِبُط َوِهَي

 ُتَسّمى ْرِضاالَْ ِمن اْلُقْرِب يف ُوجوِدها ِبَسَبِب طاَقًة َتْخَتِزُن ْرِضاالَْ َسْطِح َعْن اْلَمْرفوَعَةالساكنة  اْلُكَرَة -مثال : 

 .اْلُكَرِة ُسقوِط َأْثناِء يف َحَرِكيٍَّة طاَقٍة ِإىل الّطاَقُة هِذِه َوَتَتَحوَُّل جاِذِبيًَّة، َوْضٍع طاَقَة

 

 

    

 

 

 

 

 العوامل اليت تعتمد عليها الطاقة احلركية : 

 الكتلة ) طردية ( كلما زادت الكتلة زادت الطاقة احلركية  -1

 السرعة ) طردية ( كلما زادت السرعة زادت الطاقة احلركية  -2



 

  2021حتوالت الطاقة امليكانيكية            التاريخ :     /     /   عنوان احلصة :                                       

 ------------------------------------------------ 

 . اْلَوْضع َوطاَقِة اْلَحَرِكيَّة الّطاَقة َمْجموع :  امليكانيِكيَّة الّطاَقة

 

 ثانيا : حتّول الطاقة احلركية اىل طاقة وضع                     أوال : حتّول طاقة الوضع اىل طاقة حركية ..   

 

 

 

 

 

 

 

 من ابرز األمثلة على حتوالت الطاقة امليكانيكية ) البنادول ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتحول الطاقة احلركية اىل طاقة وضع و كذلك تتحول طاقة الوضع اىل طاقة حركية                 

 

ِمْقداُر َيَتناَقُص الَْاْرِض، َعلى اْلُكَرِة ُسقوِط َأْثناِء يف  

اْلَحَرِكيَُّة طاَقُتها َوَتْزداُد فيها، اْلُمْخَتَزَنة اْلَوْضِع طاَقِة  . 
 يف الصورة تتحول الطاقة احلركية اىل طاقة وضع 

  ثم عند السقوط من طاقة وضع اىل طاقة حركية 

 



 

  2021التاريخ :       /     /     عنوان احلصة : مراجعة الدرس                     

 ----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

  

 جمموع الطاقة احلركية و طاقة الوضع 

 الطاقة احلركية 

 طاقة الوضع

 تسارع اجلاذبية األرضية , كتلة اجلسم , االرتقاع 



 

 

  



 

 2021عنوان احلصة : مراجعة الوحدة                 التاريخ :    /    /                                  

 ------------------------------------------------------------- 

  

Km/h 

 املسافة 

 السرعة 

 السرعة الكتلة

 أ

 ج

 ب

 ج

 ج

 B     C     A 

 د



 

 

  

60-35=25 

55-45=10 

60-45=15 

 سرعة جلني  =

املسافة

 الزمن
  =

2

0.42 
         =km/h 4.8 

سرعة لني  = 

املسافة

 الزمن
  =

0.70

0.17
         =km/h 4.1 

سرعة دانة  = 

املسافة

 الزمن
  =

1.35

0.25 
         =km/h 5.4 

 

 صحيحة دقيقة وحدة غري وكم و ساعة 

*)بدها شغل(   جيب ان حنو ل 

 الدقيقة اىل ساعة

 ساعة  1دقيقة          =   60

   60نقسم على 

 

 اكثر طاقة وضع اقل طاقة حركية 

 اقل طاقة وضع اكثر طاقة حركية 

 الوحدة التاسعة تانته



 

 

 

 

 قاموس مصطلحات الوحدة

 

 Digestion       الَْْضُم

 Pharynx        اْلُبْلعوُم

 Esophagus         اْلَمريُء

 Stomach          اْلَمِعَدُة

 Small Intestine         الدَّقيَقُة ْمعاُءاالَْ

 Large Intestine         اْلَغليَظُة عاُءاْمالَْ

 Anusِ         جرالشَّ ُفْتَحُة

 Kidneyُ       اْلُكْلَية

           Ureterاِلُبحاْل

 Bladder           اْلَمثاَنُة

 Urethra         اْلَبْوِليَُّة اْلَقناُة

  Skin                ْلُدجالِْ

 Nose                ْنُفااْل

 Trachea        اْلَهواِئيَُّة اْلَقَصَبُة

 Lungs               الرَِّئتاِن

          Bronchus اْلَهواِئيَُّة الشُّْعَبُة

 Alveoli            اْلَهواِئيَُّة اْلُحَوْيِصالُت

 Diaphragm         اْلحاِجُز اْلِحجاُب

              Inhalingالشَّهيُق

 Exhaling                   الزَّفرُي

 Heart                اْلَقْلُب

 Blood Vesselsُ        الدََّمِويَّة ِعَيُةْواالَْ

 Blood                الدَُّم

 
 

 



 

 

  2021التاريخ :          /        /    عنوان احلصة : اجلهاز اهلضمي                                      

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 أجهزة جسم اإلنسان هي : 

 . اجلهاز اهلضمي.1 

 . جهاز الدوران .2

 . اجلهاز التنفسي .3

 البولي ،اجلهاز اجللدي (. . جهازا اإلخراج ) اجلهاز4

 .. اجلهاز اهليكلي 5

  .اجلهاز  العضلي .6

 أوال : اجلهاز اهلضمي        

 اجلهاز اهلضمي : قناة طويلة و متعرجة ، تبدأ بالفم و تنتهي بفتحة الشرج وهو املسؤول عن هضم األغذية 

 .ِمْنها االستفادة ُيْمِكُن صغر عملية اهلضم : حتويل جزيئات الغذاء املعقدة و الكبرية إىل جزيئات أ

 رحلة الطعام يف جسم االنسان :   الفم      مريء     معدة     امعاء دقيقة     امعاء غليظة      فتحة الشرج 

  

 َوُيْمَزُج َجيًِّدا، الطَّعاُم ُيْطَحُن َوفيها:  املعدة

 ِبُعصاَرِة ُيْعَرُف ما يف َهْضِمِه، َعلى ُتساِعُد ِبَموادَّ

 اْلَمِعَدِة

تعيد امتصاص كميات :  األمعاء الغليظة

من  اضافيه من املاء واالمالح املعدنية 

وتدفع الفضالت الصلبة املتبقية جدرانها 

 من الطعام اىل فتحة الشرج 

اخراج الفضالت الصلبة  : فتحة الشرج

  خارج اجلسم 

: يفرز العصار ة الصفراوية  اليت تساعد  على الكبد 

 هضم الدهون والزيوت 

 : ختزن العصارة الصفراوية ملرارة ا

 ُثمَّ الدهنية  : تكمل هضم املواد األمعاء الدقيقة

 ِإىل ُجْدراِنها ِمْن اْلَمْهضوِم الطَّعاِم ُمْعَظُم َيْنَتِقُل

 .الدَِّم

وتقليبه :ادخال الطعام  وتقطيعه باألسنان الفم 

وهضم املواد الكربوهيدراتية مبساعدة باللسان 

  املريء البلعوم ثم  اللعاب  ودفع الطعام اىل

 : يصل بني الفم و املعدة  املريء

   الدودية يدفع الطعام لألسفل باحلركة



 

 

 2021التاريخ :     /      /     جهازا االخراجعنوان احلصة : 

 --------------------------------------------------- -------- 

الفضالت مواد ضارة باجلسم و جيب التخلص منها حتى ال تؤثر على عمل األجهزة األخرى األجهزة 

 املسؤولة عن إخراج الفضالت من اجلسم ) أجهزة اإلخراج (  :

 . اجلهاز اجللدي2. اجلهاز البولي                                1 

 أوال : اجلهاز البولي

 أجهزة اإلخراج يف اجلسم ، يعمل على ختليص اجلسم من الفضالت السائلة  اجلهاز البولي :أحد

   أجزاء اجلهاز البولي يف جسم اإلنسان :

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ثانيا : اجلهاز اجللدي

 هو الغطاء اخلارجي جلسم اإلنسان، و يعترب اجللد خط الدفاع األول عن اجلسم  اجللد :

 وظيفته:

 . محاية أجزاء اجلسم الداخلية 1

  . التخلص من الفضالت السائلة على شكل عرق.2

 .  تنظيم درجة حرارة اجلسم.  3

 .اْلَمساماِت َطريِق َعْن اْلِجْسِم َسْطِح َعلى َوَيْخُرُج اْلَعَرِقيَِّة، اْلُغَدِد ِمَن اْلَعَرُق ُيْفَرُز* 

  

أنبوبان يصالن الكليتني  :احلالبان 

باملثانة ، و تعمالن على نقل البول من 

 الكلية إىل املثانة

وهي كيس عضلي  :املثانه 

يتجمع فيه البول ، القادم من 

 الكلية عرب احلالبني .

و هي أنبوب تصريف البول قناة بولية : 

 من املثانة إىل خارج اجلسم عن طريق

 .  الفتحة البولية

 

تعمالن على تنقية الدم  :الكليتان 

املار فيها من الفضالت السائلة ، 

لتطرحها خارج اجلسم على شكل بول 

، كما تعمالن على احلفاظ على توازن 

 املاء و األمالح يف اجلسم

 املسامات



 

 

 2021التاريخ :          /     /    مراجعة الدرس عنوان احلصة :                             

 ---------------------------------------------------------- 

  

 

   

 األمعاء الغليظة األمعاء الدقيقة

 املاء واالمالح املواد الدهنية

 حنِي يف ِمْنها، االستفادة ِلْلِجْسِم ُيْمِكُن ِجدًّا َصغرَيٍة َأْجزاٍء ِإىل الطَّعاِم ويلحتَْ َعلى ْضِميُّهالَْ اجلهاز َيْعَمُل

 الِْجْسِم حاَجِة َعلى الّزاِئَدِة اْلَموادِّ َوَبْعِض الناجتة اْلَفَضالِت ِمَن التََّخلُّص ىلَع ياْلَبْولُّ اجلهاز َيْعَمُل

 اهلضم

 العرق

 َيُمرُّ .اْلَبْوَل ُيَسّمى ساِئٍل صوَرِة يف اْلِجْسِم خاِرَج ُتْطَرُح الَّيت اْلَفَضالِت ِمَن الدَِّم َتْنِقَيِة َعلى اْلُكْلَيتاِن َتْعَمُل

 ِباْلُفْتَحِة َتْنَتهي الَّيت اْلَبْوِليَِّة اْلَقناِة َطريِق َعْن َطْرِحِه َحّتى فيها َيَظلُّ َحْيُث اْلَمثاَنِة، ِإىل ُوصوًل ِباْلحاِلَبْيِن اْلَبْوُل

 اْلَبْوِليَِّة

تعمالن على تنقية الدم املار فيها من الفضالت السائلة ، لتطرحها خارج اجلسم على شكل بول ، كما تعمالن  

 على احلفاظ على توازن املاء و األمالح يف اجلسم

 

 اإلجابة :     ج



 

 

  

 

  



 

 

 2021التاريخ :      /       /    عنوان احلصة : اجلهاز التنفسي              

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 عملييت الشهيق و الزفري .جهاز يتم عن طريقة تبادل الغازات يف اجلهاز التنفسي : 

عملية خلوية ُيحطم فيها األكسجني املواد السكرية ، فينتج من ذلك ثاني أكسيد الكربون و املاء و مفهوم التنفس : 

 الالزمة إلمتام العمليات احليوية املختلفة يف اجلسم  الطاقةتنطلق 

 أجزاء اجلهاز التنفسي : 

  

 

 

 

 

 

 آلية التنفس :

ثم الرئتني ، حيث يتم تبادل الغازات يف  عند دخول اهلواء عن طريق األنف مير بالقصبة اهلوائية ثم الشعبتني اهلوائيتني

 احلويصالت اهلوائية فتأخذ األكسجني فيحمله الدم إىل القلب و منه إىل أجزاء اجلسم املختلفة 

 الشهيق و الزفري تساعد احلركات التنفسية على دخول الغازات و خروجها من اجلسم و إليه ، و تشمل :

 

  

 َوُيَرطُِّبُه، الّداِخَل، اْلَهواَء ُيَنّقي االنف :

 اْلَفِم، َطريِق َعْن التََّنفُُّس َأْيًضا ُيْمِكُن. َوُيَدفُِّئُه

 .ُيَدفُِّئُه َوال اْلَهواَء، ُيَنّقي ال لِكنَُّه

 اْلَحْنَجَرِة َبْيَن َيِصُل ُأْنبوٌب :اْلَهواِئيَُّة اْلَقَصَبُة

 الصَّْدِريَِّة اْلِمْنَطَقِة يف َيْنَقِسُم َوُهَو َوالرَِّئَتْيِن،

 َهواِئيََّتْيِن، ُشْعَبَتْيِن ِإىل

 التََّنفُِّسيِّ، اْلِجهاِز يف الَْاساِسيُّ اْلُعْضُو :الرَِّئتاِن

 .اْلَهواِء َتباُدِل َعَمِليَُّة َتْحُدُث َوفيِه

 َْكياٌسأ :اْلَهواِئيَُّة اْلُحَوْيِصالُت

 َوَيُمرُّ يف الرَِّئَتْيِن، َتْنَتِشُر َصغرَيٌة

 اْلَكْربوِن َوثاني ُأْكسيِد األكسجني

 الرَّقيَقِة ُجْدراِنها ِمْن

 ِإىل َتَتَحرَُّك َعَضَلٌة :اْلحاِجُز اْلِحجاُب

 .التََّنفُِّس َعَمِليَِّة َأْثناِء يف َواْلَاْعلى الَْاْسَفِل

حركة تنفسية تتضمن  :الشهيق

دخول األكسجني إىل الرئتني ، و 

فيها يزداد حجم التجويف الصدري 

و) يقل حجم التجويف البطين (،  و 

 سع الرئتان .تت

احلركة التنفسية اليت تلي  : الزفري

الشهيق ، و تتضمن خروج ثاني 

أكسيد الكربون ، و فيها يقل حجم 

 التجويف الصدري و

)  يزداد حجم التجويف البطين ( 

. 
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 َأْجزاء اْلِجْسِم، ِإىل َواْلَموادَّ األكسجني الدََّوراِن ِجهاُز َيْنُقُلميثل شبكة نقل داخل اجلسم جهاز الدوران : 

 اْلِجْسِم خاِرَج َطْرِحها َأماِكِن ِإىل ِمْنها اْلَفَضالِت َوَيْنُقُل

 أجزاء جهاز الدوران : القلب و االوعية الدموية والدم

 أوال : القلب  

 : )مضخة اجلسم (  ينقل الدم احململ باملواد الغذائية و األكسجني إىل أجزاء اجلسم .القلب 

 ثانيا : األوعية الدموية 

 ليصل خاليا اجلسم املختلفة ، ويعود عن طريقها من اخلاليا إىل القلب.أنابيب مير فيها الدم األوعية الدموية :  

 تتكون األوعية الدموية من : 

 .حيمل املواد الغذائية و األكسجني من القلب إىل مجيع أجزاء اجلسم أ. الشريان : 

 .  حتمل الفضالت و ثاني أكسيد الكربون من أجزاء اجلسم إىل القلبب. األوردة : 

 .ِجدًّا قيَقٌةَد َأْوِرَدة َأْو َشراينُي،ت الدموية: ج. الشعريا

 

 

 ثالثا : الدم 

  .الدََّمِويَِّة الَْاْوِعَيِة داِخَل َيْسري ساِئٌلالدم : 

نقل الغذاء و األكسجني و الفضالت و ثاني أكسيد الكربون من و إىل القلب و وظيفة الدم يف جهاز الدوران هي 

 أجزاء اجلسم املختلفة .  
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 املواد اليت ينقلها الدم اجتاه نقل الدم فيه الوعاء الدموي

 الغذاء واألكسجني من القلب باجتاه أجزاء اجلسم الشريان

 الفضالت وثاني أكسيد الكربون من أجزاء اجلسم باجتاه القلب الوريد

 الدََّوراِن ِجهاُز َيْنُقُل ُثمَّ اْلَكْربوِن، ُأْكسيِد ثاني ِمْن وخيلصه َلُه، ِزِماّلالباألكسجني  ْسَمجالِْ يالتََّنفُّسُّ اجلهاز ُيَزوُِّد

 .خاِرَجُه َطْرِحها َأماِكِن ِإىل الفضالت َوَيْنُقُل ْسِم،جالِْ َأْجزاِء ِإىل اْلِغذاِئيََّة َواْلَموادَّ األكسجني

 احلويصالت اهلوائية 

 الدم

 ال لِكنَُّه اْلَفِم، َطريِق َعْن التََّنفُُّس َأْيًضا ُيْمِكُن. َوُيَدفُِّئُه َوُيَرطُِّبُه، الّداِخَل، اْلَهواَء ُيَنّقي االنف :

 .ُيَدفُِّئُه َوال اْلَهواَء، ُيَنّقي

 َوثاني ُأْكسيِد األكسجني َوَيُمرُّ يف الرَِّئَتْيِن، َتْنَتِشُر َصغرَيٌة َْكياٌسأ :اْلَهواِئيَُّة اْلُحَوْيِصالُت

 الرَّقيَقِة ُجْدراِنها ِمْن اْلَكْربوِن

 .التََّنفُِّس َعَمِليَِّة َأْثناِء يف َواْلَاْعلى الَْاْسَفِل ِإىل َتَتَحرَُّك َعَضَلٌة :اْلحاِجُز اْلِحجاُب

 ينقل الدم احململ باملواد الغذائية و األكسجني إىل أجزاء اجلسم
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  جهاز يدعم اجلسم و يعطيه الشكل الثابتاجلهاز اهليكلي : 

 ائد اجلهاز اهليكلي : وف

  للجسم الدعامة الشكل إعطاء. 1

 

 

 

 

 يساعد اجلسم على احلركة. 2

  محاية األعضاء الداخلية ، مثاًل : القفص الصدري حيمي القلب و الرئتان، اجلمجمة حتمي الدماغ .3

 

 

 

  

 

 أجزاء اجلهاز اهليكلي : 

 حيث أنها تعطي الدعامة للجسم و يرتكز عليها العضالت  ختتلف يف الشكل و احلجم والوظيفة.  عظام ، 1

 مثل : اجلمجمة, االضالع, الساعد ,احلوض  ,الفخذ, الساق

  يوان األذنو ص مقدمة األنف  مواد أقل صالبة من العظام و من أمثلتها :. الغضاريف : 2

 اْنِثناَء َسهُِّلي . وظيفته  نهاييت عظمتني متجاورتني يف اجلسم مفصل التقاءيسمى : . املفصل 3

 .اْلكوِع َمْفِصِل ِمْثِلة العظام  َوَحَرَك 

 

  

 بدون جهاز هيكلي

 جهاز هيكليبوجود 
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  ، و يعمل معه على حتريك اجلسمُيغطي اجلهاز العضلي اجلهاز اهليكلي من اخلارج : اجلهاز العضلي 

 .ُمْخَتِلَفٍة ِبَأْنِشَطٍة اْلِجْسِم ِقياِم يف ُتْسِهُم العضالت هي احملرك األساسي يف جسم اإلنسان

 ُتقسم العضالت إىل ثالثة أنواع هي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالقدرة على االنقباض واالنبساط العضالتتتميز مجيع أنواع 

 

 

 

 

 

  

  

 العضالت اهليكلية 

لذلك مسيت اهليكل العظمي غطي ت

و تعمل على سحب العظام و هيكلية 

و هي عضالت  إرادية  حتريك اجلسم 

 .احلركة

تشكل طبقات األعضاء  :العضالت امللساء 

الداخلية للجسم  مثل : املعدة ، األمعاء 

جدران األوعية واملثانه ،  والدقيقة والغليظة

 ، و هي عضالت ال إرادية احلركة الدموية

 انبساط انقباض

 عضالت قلبية

 ، تكون عضلة القلب 

 و هي عضالت ال إرادية احلركة 



 

 

 .َيَتَحرَُّك ْسِمجالِْ ي جلعلاْلَعضَِلَِ اجلهاز َمَع َوَيَتآَزُر َوالدِّعاَمَة، الّثاِبَت َشْكَلُه ْنساَناالِْ ُيْيكَِّلهالَْ اجلهاز َيْمَنُح
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 الذراع األمعاء الغليظة

 عضالت هيكلية عضالت ملساء

 القفص الصدري

 العضالت القلبية

 من الصدمات اخلارجية وتوفر بيئة مثالية لوظيفتها حتمي اجلمجمة الدماغ

 األمعاء الدقيقة و الغليظة
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 جهاز الدوران

 الشهيق

 اجلهاز اجللدي , اجلهاز اهلضمي  اجلهاز البولي ,

 تتعرض األجزاء الداخلية للجسم لألذى وال يوجد ما ينظم درجة حرارة اجلسم  

 اإلجابة : الرئتان

 فيضخ الدم ليزودك باالكسجني الالزم قلبكتساعدك على الركض           تزداد ضربات  عضالتك

ــُدخل   بالطاقة الالزمة للركض   اجلهاز اهلضمياالكسجني                يزودك  الرئتنيت

 الفضالت الناجتة عن اجلهد على شكل عرق  جلدكعلى احلركة            خيرج  عظامكتساعدك 

 



 

 

 

  

 الدماغ

 القفص الصدري

 ب

 د

 نبضة يف الدقيقة  60

 سابعةانتهت الوحدة ال

 انتهى كتاب الفصل األول 



 

 

 



 

 

 
 

physical properties 

 Mass                   

 Weight 

 Density 

 Buoyancy/Floating          

 Physical change 

 Melting 
 

Evaporation         

 Boiling 

 Condensation       

 Freezing  

 Sublimation 

Thermal expansion  

 Thermal shrinkage 
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 َحيًِّزا َوَيْشَغُل َوَحْجٌم ُكْتَلٌة َلُه َشْيٍء ُكلُّ ِهَي املادة :

 .َواللَّْوُن َواْلُكْتَلُة اْلخاِرِجيُّ، َواْلَحْجُم اْلَمْظَهُر َأِو الشَّْكُل َحْيُث ِمْن ُمْخَتِلَفٌة، مادٍَّة ِصفاٌت ِلُكلِّ

 

 

 

 

 

 

كتلة ؛  َوِقياُس ُمْعَظِمها باحلواس اخلمسة ُمالَحَظُتها ُيْمِكُنين الَّيت اْلمادَِّة هي ِصفاُت اْلفيزياِئيََّة : اْلَخصاِئَص

 ولونها . املادة و شكلها و حجمها

 

 

 

 

 

 اخلصائص الكمّية           

 َتَتَغيَُّر ال ثاِبَتٌة َوِهَي , اْلِجْسُم َيْحويها الَّيت اْلمادَِّة ِمْقداُر الكتلة :

  (g ) َأِو اْلغراِم( kg)  اْلكيلوغرام َوْحَدِة وحدة القياس :

 اْلَمْنِزِلّي َواْلميزاِن ،)الرَّْقِميِّ( اْلإِلْكرتوِنيِّ َواْلميزاِن اْلَكفََّتْيِن، ذي اْلميزاِن :ِمْثَل اْلَموازين ، ِمَن ُمْخَتِلَفًة َأْنواًعا أداة القياس :

 .وامليزان النابضي 

 

  

 َعلى َيْحَتوي الَّذي اْلِجْسُم

 َأْكَبَر، ُكْتَلُتُه َتكوُن َأْكَبَر مادٍَّة

 .اْلأْثَقَل ُهَو َوَيكوُن

 

 ميزان نابضي

 واحلالة الفيزيائية للمادة



 

 

  ِجْسم . لَِأيِّ الَْاْرِض َجْذِب ُقوَِّة ِمْقداُر : الوزن  

 (    (  N ن نيوت وحدة القياس : 

 باستخدام معادلة رياضية  :أداة القياس   

    F = m× a  معادلة حساب الوزن                                         

 ]   الكتلة   [ m : mass  ]  القوة وهي قوة اجلذب وهي الوزن هنا    [ F : Force حيث 

 a : acceleration ]   تسارع اجلاذبية االرضية  [  . 

 العوامل اليت يعتمد عليها الوزن : 

 كتلة اجلسم ) طردية ( , يزيد الوزن بزيادة الكتلة  -1

لذلك يكون وزني على القمر اقل من , مرات   6جاذبية القمر اقل من جاذبية األرض بـ, (    ثابت  10اجلاذبية األرضية = )  -2

 .  وزني على األرض 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

تسقط االجسام على األرض :  مالحظة

 بسبب اجلاذبية األرضية 

 االجابة

 َلُه ِضاراْل َجْذِب ُقوَِّة ِمْقداِر ِمْن َأَقلُّ رائد الفضاء جلِِْسم اْلَقَمِر َجْذِب ُقوَِّة ِمْقداَر



 

 

 

 .َوِقياُسُه ُمالَحَظُتُه  َوُيْمِكُنين اْلمادَِّة، ِإْحدى َخصاِئِص اْلَحْجُم َوُيَمثُِّل ِمَن اْلَحيَِّز، اْلِجْسُم َيْشَغُلُه ما هو ِمْقداِرحلجم : ا

أو   3m   لألجسام الصلبةقياس : الوحدة 
3cm  

 .  َبْعض ِمْن َبْعِضها َوَتقاُرِب ِلْلِجْسِم، اْلُمَكوَِّنِة اْلُجَسْيماِت َتراصِّ َمدى : الكثافة

 وحدة القياس :
3cmg/  

 باستخدام معادلة رياضية : أداة القياس 

                         

 

 

  

 . ]  احلجم   [ V : Volume ] الكتلة   [ m : mass  ] كثافةال   [ D : density حيث

  العوامل اليت تعتمد عليها الكثافة :

 الكتلة ) طردية ( كلما زادت الكتلة زادت الكثافة  -1

 .  احلجم ) عكسية ( كلما زاد احلجم قلت الكثافة -2

  .َوَحْجِمها َوُكْتَلِتها، اْلمادَِّة، َنْوِع ِباْخِتالِف َتْخَتِلُف اْلَكثاَفِة :نوع املادة  -3

 

 

 

  

  

  

ٌٌ؟كثافتهٌما3cmٌ10وحجمهٌ gٌ40ُكتْلَتُهٌٌُِجْسمٌ ٌٌ:ِمثالٌ 

ٌٌٌٌ
ٌ
ٌ

 40 

10 
4 

ٌماٌكثافتهٌ؟3cmٌ25ٌوحجمهٌ gٌٌ50ُكتْلَتُهٌٌُِجْسمٌ ٌ:تدريب

ٌٌٌٌ
ٌ
ٌ

 

ما3cmٌ24ٌٌٌوحجمهg ٌ120ٌُكتْلَتُهٌٌُِجْسمٌ ٌ:تدريب

ٌكثافتهٌ؟
ٌ
ٌ
ٌ

 

 لكل مادة كثافة خاصة بها 

 7.8مثال احلديد كثافته 
3g/cm 

 0.5اما اخلشب 
3g/cm  

 3g/cm 1كثافة املاء =  
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  غاز َأْو ساِئٍل يف َوْضِعِه ِعْنَد الَْاْعلى ِإىل اْلِجْسِم، َفَتْدَفُعُه يف ُتَؤثُِّر ُقوٍَّة قوة الطفو :  

  اكتشفها : ارمخيدسالعامل الذي 

 قوة الدفع , شكل املادة تعتمد على : كثافة املادة , 

 أوال : كثافة املادة 

   

 االجسام األقل كثافة تطفو فوق االجسام األعلى كثافة .. 

 الُْمَعبَِّأ اهليدروجني اهْليليوِم، َأِو غاِز َكثاَفَة ِلَانَّ الَْهواِء؛ يف عاِلًيا املَْناطيُد مثال : َتْطفو

  الَْهواِء َكثاَفِة ِمْن َأَقلُّ داِخَلها،

 َكثاَفِة ِمْن َأَقلَّ َكثاَفُتُه كاَنْت ِإذا َيْطفو َفِإنَُّه َأْو غاٍز، ساِئٍل يف ِجْسًما َأَضُع ِعْنَدمامثال : 

َأْكَبر َكثاَفُتُه كاَنْت ِإذا َوَيْنَغِمُر فيِه، َوَضْعُتُه الَّذي َأو اْلغاِز الّساِئِل  

 وظيفة : حدد أي املكعبات اقل كثافة من املاء وايها اقل

 

 

 

 -----           -----            ------ 

  



 

 

 ثانيا : قوة الدفع       

 

  

  .اْلاْسَفِل َنْحَو اْلِجْسِم َوْزِنِمْن  َأْكَبَر اْلاْعلى ِإىل الدَّْفِع ُقوَُّة َتكوُن ِعْنَدما اْلِجْسُم َيْطفو

  . ْعلىَااْل ِإىل الدَّْفِع ُقوَِّة ِمْن َأْكَبَر ْسَفِلاالَْ ِإىل َوْزُنُه َيكوُن عندما اجلسمر َيْنَغِم

 -----قوة الدفع فيها اقل من وزنها  املكعبات وظيفة : حدد أي

 ----- و أيها قوة الدفع فيها اكرب من وزنها

 

 

 

 
 ج ب أ

 غاٍز َأْو ساِئٍل يف َوْضِعِه ِعْنَد الَْاْعلى ِإىل اْلِجْسِم، َفَتْدَفُعُه يف ُتَؤثُِّر : ُقوٍَّةقوة الدفع 



 

 

 ثالثا : شكل املادة     

 فيطفو اجلسم على املاءالكثافة اإلمجالية أقل من كثافة املاء اجملوفة تكون يف األجسام 

 كثافته اإلمجالية أكرب من كثافة املاء سينغمر فيه.  )غري جموف( فاذا كانت تَمْصاجلسم ُم وإذا كان

 

 

 

 

 

 ؟ينغمر املسمار اذا سقط باملاء لكن تطفو السفينة على سطحها  سؤال : ملاذا

 َويف. اْلماِء َوَتْطفو فوق َسْطِح َكثاَفُتها، َفَتِقلُّ ِبَحْجِمها، َقليَلٌة ُمقاَرَنًة ُكْتَلَتها َأنَّ َيْعين َمليَئًة ِباْلَهواِء، َوهذا َوَتجاويَف ُغَرًفا النها َتْحوي

 .اْلماِء يف َوَيْغَرُق َفَتزيُد َكثاَفُتُه، ِبَحْجِمِه، ُمقاَرَنًة َأْكَبُر اْلِمْسماِر َفِإنَُّ كْتَلَة اْلُمقاِبِل،

 

 

 

 

 

 

 

 

 --------------------وملاذا -----العلب سوف تنغمر يف املاء   وظيفة : حدد أي

 -----------------------وملاذا ؟  -----و أيها سيطفو 

 

 

 

 

 
 أ

 ب
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 اخلصائص النوعية واخلصائص الكمية مثل احلجم والكتلة والكثافة 

 الكتلة    

 الوزن

 ل من كثافة املاء فيطفو وال يغرقلتصبح كثافة جسم السابح أق

 

كثافة احلديد أعلى من كثافة النحاس فهذا  فإذا قلنا أنٌتعرب الكثافة عن مدى تراص جزيئات املادة يف احليز، أو تباعدها.

 يعين أن جزيئات احلديد أكثر تراصًا وتقاربًا من جزيئات النحاس

 

 

 

 فإذا قلنا أن كثافة احلديد أعلى من كثافة النحاس فهذا يعين أن جزيئات احلديد أكثر تراصًا وتقاربًا من جزيئات النحاس.

 

 اما القمر فجاذبيته ضعيفة جدا لذلك لن نكون مستقرين رض تشدنا حنو مركزها، بفعل قوة جاذبيتها، ولذلك فإننا حنس باالستقراراأل

 

 

 كثافة احلديد أعلى من كثافة النحاس فهذا يعين أن جزيئات احلديد أكثر تراصًا وتقاربًا من جزيئات النحاس. فإذا قلنا أن

 

 الفوالذ -د 

 

 

 فإذا قلنا أن

كثافة احلديد 

أعلى من 

كثافة 

النحاس فهذا 

يعين أن 

جزيئات 

احلديد أكثر 

تراصًا وتقاربًا 

من جزيئات 

 النحاس.

 

https://sites.google.com/view/sciencejo7th/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9#h.gri8zna3x045
https://sites.google.com/view/sciencejo7th/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9#h.gri8zna3x045
https://sites.google.com/view/sciencejo7th/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9#h.gri8zna3x045
https://sites.google.com/view/sciencejo7th/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9#h.gri8zna3x045
https://sites.google.com/view/sciencejo7th/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9#h.gri8zna3x045
https://sites.google.com/view/sciencejo7th/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9#h.gri8zna3x045
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  اما فيزيائية او كيميائية يطرأ على املادة تغريات : 

 .ُمَكوِّناِتها َأْو اْلَمْصنوَعِة ِمْنها، اْلمادَِّة َنْوِع َتَغيُِّر حاَلَتها دوِن َأْو َشْكَلها َأْو َحْجَمها َفُيَغيُِّر ِلْلمادَِّة، الَّذي َيْحُدُث التََّغيُُّر :اْلفيزياِئيُّ التََّغيُُّر

 ذكر .. حاالت املادة ت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كما تعلمت بالصفوف السابق تتغري حالة املادة بسبب تغري درجة حرارتها 

 مثال اجلليد ينصهر اذا زادت درجة حرارته و املاء السائل يتبخر ازا زادت درجة حرارته 

 خبار املاء يتكاثف اذا ارتفعت درجت حرارته فيصبح سائل , املاء السائل يتجمد اذا اخنفضت درجة حرارته 

    بقى ) ماء (يوبكل مره ممكن إعادة املاء لشكله الطبيعي وبكل مره 

 )يزداد حجمها ( بعِضها عْن وتتباَعُد بسرعٍة أكرَب فتتحرَُّك طاقًة جزيئاُتُه تكتسُب الثلِج مَن مكعٍب عنَد تسخنِي

 أكثَر وتتباعُد حركُة اجلزيئاِت تزداُد املاِء تسخنِي استمراِر السائلِة وعنَد احلالِة فتتحوَّل إىل بيَنها التجاذِب قّوَة ُيقلُِّل ما 

  الغازّيِة احلالِة إىل وتتحوَُّل بعِضها عْن

 

 

 

 حمّدٌد، وحجٌم حمّدٌد شكٌل هلا

 هذِه يف املاّدِة جسيماِت الن 

 ُمرتاصٍّ، بشكٍل ترتتَُّب احلالِة

 كبريًة بيَنها التجاذِب قوى وتكوُن

 جدًّا قليلًة واملسافاُت

 أْضعُف ُجسيماتها بني التجاذِب قوى

 ما بعِضها،؛ عْن وتتباعُد الصلبِة من

 وتتحرَُّك كبريًة، بيَنها املسافاِت جيعُل

 تتَّخُذ جيعُلها ما خمتلفٍة، اجتاهاٍت يف

  فيِه توَضُع وعاٍء أيِّ شكَل

 حمدٌَّد حجٌم هلا ويكوُن

ٌ

 تقريبا  معدومة جسيماِت بنَي التجاُذِب قوى

 كبريًة مسافاٍت بعِضها عْن َتَتباَعُد جيعُلها ما 

 احلركِة حبرّيِة هلا تسمُح 

 االجتاهاِت مجيِعها يف 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .الّساِئَلِة اْلحاَلِة ِإىل الصُّْلَبِة اْلحاَلِة ِمَن اْلمادَِّة َتَحوُُّل : اِلاْنِصهاُر

 .التََّبخُِّر َعَمِليَُّة َفَتْزداُد اْلَحراَرِة، ِمَن ِلَمزيٍد اْلُمْسَتِمرِّ َتَعرُِّضها ِعْنَد الّساِئَلُة اْلمادَُّة ِإَلْيها َتِصُل حاَلٌة :اْلَغَلياُن

 .اْلغاِزيَِّة اْلحاَلِة ِإىل الّساِئَلِة اْلحاَلِة ِمَن اْلمادَِّة َتَحوُُّل  التََّبّخر:

 .الّساِئَلِة اْلحاَلِة ِإىل اْلغاِزيَِّة اْلحاَلِة ِمَن اْلمادَِّة َتَحوُُّل :التَّكاُثُف

 الصُّْلَبِة اْلحاَلِة ِإىل الّساِئَلِة اْلحاَلِة ِمَن اْلمادَِّة َتَحوُُّل :التََّجمُُّد

  .الّساِئَلِة ِباْلحاَلِة دوِن ُمروِرها ِمْن ُمباَشَرًة اْلغاِزيَِّة اْلحاَلِة ِإىل الصُّْلَبِة اْلحاَلِة ِمَن اْلمادَِّة َتَحوُُّل : التَّسامي

  َواْليود ،(الصُّْلِب اْلَكْربوِن ُأْكسيِد ثاني)  اْلجافِّ اْلَجليِد تساميالتسامي :  َعلى الّشاِئَعِة ِثَلِةاْمالَْ َوِمَن

ال تنصهر املواد عند أي حرارة وامنا جيب ان تصل لدرجة معينة  , فال ينصهر اجلليد مبجرد خروجه من اجملمد              

 وكذلك ال يغلي املاء مبجرد وضعه على الغاز وامنا جيب ان يصل لدرجة معينة 

 ةرب عن درجة احلرارة املادة اليت عندها تتغري حالة املادة من احلالة الصلبة للحالة السائلهو مفهوم يع:  درجة اإلنصهار

  يعرب عن درجة احلرارة اليت عندها تتحول املادة من احلالة السائلة للحالة الغازيةفهوم هو م: درجة الغليان 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مالحظة : درجة االنصهار = درجة التجمد 

َوالتَّْبريَد التَّْسخنَي  

 َعَمِليَّتاِن ُمَتعاِكَستاِن

يف َتْأثرُيُهما َحْيُث ِمْن  

 .اْلُمْخَتِلَفِة اْلَموادِّ

https://www.almrsal.com/post/813492


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغري درجة احلرارة 

 طاقًة جزيئاُت املادة الصلبة تكتسُبزيادة احلرارة :  -

 بعِضها عْن وتتباَعُد بسرعٍة أكرَب فتتحرَُّك               

 السائلِة  احلالِة فتتحوَّل إىل بيَنها التجاذِب قّوَة ُيقلُِّل ما 

 حركُة اجلزيئاِت تزداُد املاِء تسخنِي استمراِر وعنَد

  الغازّيِة احلالِة إىل وتتحوَُّل بعِضها عْن أكثَر وتتباعُد 

 

 تغري درجة احلرارة 

َتْنَخِفُض ساِئَلٍة مادٍَّة َتْبريِداحلرارة : نقصان  -  

االخنفاض يف َوَتْسَتِمرُّ َحراَرِتها، َدَرَجُة  

ُمَعيًَّنا، َحدًّا َتِصَل َأْن ِإىل التَّْبريِد ِباْسِتْمراِر  

َحّتى ثاِبَتًة َوَتَظلُّ اْلَحراَرِة، َدَرَجُة ََتْثُبُت  

اْلحاَلِة ِمَن ُكلُّها اْلمادَِّة ُجَسْيماُت َتَتَحوََّل  

ُيْعَرُف ما يف الصُّْلَبِة، اْلحاَلِة ِإىل الّساِئَلِة  

 .التََّجمُِّد ِبَدَرَجِة

 يعين ان درجة احلرارة ثابتة اخلط الثابت بالرسم البياني 

 مثال عند زيادة درجة احلرارة ووصوله اىل درجة الغليان ال تبدأ املادة بالتبخر حتى يصبح درجة حرارة

 مجيع جزيئاته تساوي درجة الغليان ثم يبدأ بالتبخر 

 وكذلك بالنسبة لالنصهار ال تنصهر املادة حتى تصل مجيع جزيئاتها لدرجة األنصار 
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 .  َحراَرِتها َدَرَجِة اْرِتفاِع ِعْنَد اْلمادَِّة َحْجِم اْزِدياُد :اْلَحراِرّي التََّمدُُّد

 . َحراَرِتها َدَرَجِة نقصان ِعْنَد اْلمادَِّة َحْجِم نقصان :اْلَحراِرّي االنكماش

 مالحظة : خيتلف احلجم لكن الكتلة تبقى ثابتة . 

 (من اآلخر ..  ) تتمدد املواد باحلرارة وتنكمش بالربودة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبيقات على متدد املواد و انكماشها : ) ميزان احلرارة الزئبقي ( 

 

  

َوالتََّمدُُّد: االنكماش َحْيُث ِمْن اْلَموادُّ َتْخَتِلُف  

الّساِئَلِة اْلَموادِّ َأْكَبَر ِمَن ِبصوَرٍة َوَتْنَكِمُش اْلغاِزيَُّة اْلَموادُّ َتَتَمدَُّد  

الصُّْلَبِة اْلَموادِّ ِمَن َأْكَبَر ِبصوَرٍة َوَتْنَكِمُش الّساِئَلُة اْلَموادُّ ََتَمدَُّد . 

 التَّْدريِج، َعلى ُمْسَتواها َوَيْرَتِفُع َتَتَمدَُّد، داِخَلُه الَّيت الّساِئَلَة اْلمادََّة َفِإنَّ ساِخٍن، َوَسٍط يف امليزان َأَضع ِعْنَدما

..  اْلَوَسِط هذا َحراَرِة ةَدَرَج ِبذِلَك َفَأقيُس  

ُمْسَتواها َوَيْنَخِفُض َتْنَكِمُش، الَّيت داِخَلُه الّساِئَلَة اْلمادََّة َفِإنَّ باِرٍد، َوَسٍط يف َوَضْعُتُه ِإذا َأّما   

 
 

َدَرَجَة ِبذِلَك َفَأقيُس التَّْدريِج، َعلى  

اْلَوَسِط هذا َحراَرِة . 
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 تنتقل درجة حرارة املاء اىل الكأس حتى تتساوى درجة حرارة املاء والكأس فيربد املاء 

 

  

 التغّير الفيزيائي 

 التسامي

 يزداد حجمها 

 تتقارب من بعضها فيقل حجم املادة 

 حتى ال ينكمش بالربودة  فينقطع وحيدث متاس كهربائي

√ٌ 
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 الكثافة   

 قوة الدفع

 االنكماش

 تكاثف

 تسامي  1

 انصهار  2

 تبخر  3

 تكاثف  4

 جتمد  5

 القطن كثافته اقل من املاء فيطفو اما الفضة كثافتها اكرب من املاء فتنغمر

 



 

 

 كل ما زادت درجة احلرارة تتباعد اجلزيئات فيزيد احلجم 

 ميزان احلرارة 

 

 َكثاَفُته، َفَتِقلُّ ِبَحْجِمها، َقليَلٌة ُمقاَرَنًة ُكْتَلَته َأنَّ َيْعين َمليَئًة ِباْلَهواِء، َوهذا َوَتجاويَف ُغَرًفا ْحويَي فهو بسبب كثافة القارب االمجالية

 اْلماِء يف َرُقغَويَْ ،ُاَفَتزيُد َكثاَفُته ،ا ِبَحْجِمِه ُمقاَرَنًة َأْكَبُر الصنارة َفِإنَُّ كْتَلَة اْلُمقاِبِل، َويف. اْلماِء ْطفو فوق َسْطِحَيَو

 دة الثامنة حالو تانته



 
 

 

 قاموس مصطلحات الوحدة

 

 Earth Crust         ِضيَُّةاْرالَْ رُةاْلِقشَْ

             Mantle السِّتاُر

               Core اللُّبُّ

        Hydrosphere ِئيُّمااْل اْلِغالُف

         Lithosphere الصَّْخِريُّ اْلِغالُف

           Atmosphere يُّجوالَْ اْلِغالُف

               Biosphere ِويُّحَيالَْ اْلِغالُف

                       Plates الصَّفاِئُح

 Troposphere          وبوسفرُيرالتُّ

             Weather الطَّْقُس

            Humidity الرُّطوَبُة

 Atmospheric pressure         يُّجوِّالَْ الضَّْغُط

         Wind رِّياُحال

 Weather map         الطَّْقِس َخريَطُة
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 :  تتكون األرض من ثالثة طبقات رئيسة 

  
 طبقات األرض 

  اّللب  الستار  القشرة

 قشرة قارية للقارات 

 قشرة حميطية للمحيطات 

 ستار علوي 

 سفليستار 

 ) صلب (  داخلي لب 

 ) سائل (  خارجي لب 

ُسْمًكا الَْأْرِض َأْكَثَر َطَبقاِت طبقة الستار ُتَعدُّ  
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 َأْغِلَفة َأْرَبَعِة ِبُوجوِد الُْأْخرى اْلَكواِكِب ِمَن الَْأْرِض َكْوَكُب َيْمتاُز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   أهمية أغلفة األرض:

 اْلُمَتَجدَِّدِة َوَغْيِر اْلُمَتَجدَِّدِة الطَّبيِعيَّة حتوي كمية كبرية ِمَن اْلَمواِرد -1

 َوالنَّْفط  اْلُمْخَتِلَفِة اْلَمعاِدِن َعلى الصَّْخِريُّ َيْحَتوي اْلِغالُف -2

  َوالنَّباِتيَِّة اْلَحَيواِنيَِّة الثَّْرَوِة َعلى اْلَحَيِويُّ اْلِغالُف ََيْحَتوي -3

 الَّيت لَِأداء َعَمِلّياِتها اْلَحَيِويَِّة اْلَحيَُّة اْلكاِئناُت ِإَلْيها َتْحتاُج الَّيت َواْلغازاِت اْلُمْخَتِلَفِة اْلماِء ُبخاِر َعلى اْلَجوِّيُّ اْلِغالُف َيْحَتوي -4

  َبقاَءها َتْضَمُن

  كيف تتفاعل اغلفة األرض مع بعضها ؟                                                     

َوِغذاٍء،  َمْسَكٍن،: ِمْن اْلُمْخَتِلَفِة؛ ِبحاجاِتِه ِلْلَوفاِء َجميَعها؛ اْلأْرِض َأْغِلَفِة َمواِرَد اْلِغالِف اْلَحَيِويِّ( ِمَن ُجْزٌء )ُهَو اْلاْنساُن ِمرتـثـَيس -1

   .َوَدواٍء َوطاَقٍة،

  َأْمطار ِإىل َوَيَتَحوَُّل َيَتكاَثُف، الَّذي اْلِغالِف اْلماِئيِّ ِمَن اْلماِء ُبخاِر َعلى َيْحُصل الغالف اجلوي -2

   .اْلَحيَِّة اْلكاِئناِت َبقاِء الستمرار الّلِزَمِة ِباْلغازاِت ُيَزوُِّدُه الَّذي اْلَحَيِويِّ اْلِغالِف َمَع الغالف اجلوي َيَتفاَعُل -3

 األرض  اغلفة

 يوي الغالف احل ويالغالف اجل صخريالغالف ال الغالف املائي

املائي : الغالف 

 ُتَغّطي الَّيت اْلِمياِه

 رَِْض،ااْل َسْطِح ُمْعَظَم

 ِمْنه%  70 َوُتَمثُِّل

 َيُضمُّ َو َتْقريًبا

 َوالَْْنهاَر، اْلُمحيطاِت،

 َوَغْيَرها َواْلُبَحْيراِت،

 ُوجوِد َأْشكاِل ِمْن

ْرِضاالَْ َعلى اْلماِء  

:  صخريالغالف ال

 ِمَن الصَّْخِريُّ اْلُجْزُء

 َيَتَكوَُّن الَّذي ْرِضاالَْ

 ْرِضيَِّة،االَْ اْلِقْشَرِة ِمَن

 السِّتاِر ِمَن َوُجْزٍء

ل َيْشَمَو اْلُعْلِويُّ

 َواْلُجُزَر، ، اْلقاّراِت

اْلُمحيطاِت َوقيعاَن . 

 الغالف اجلوي :

 الَّذي ُيحيُط اْلِغالُف

 َوَيْشَمُل باألرض،

ِعدًَّة غازاٍت  

 الُْاْكِسجني: ِمْثُل 

ُأْكسيد اْلَكْربوِن  وثاني

   َوالنَّْيرتوجنِي

  اْلماء ُبخاِرو

: يويالغالف احل  

 َتعيُش الَّذي اْلِغالُف

 اْلَحيَُّة، اْلكاِئناُت فيِه

 اْلُجْزِء ِمَن َوَيْمَتدُّ

 ِلْلِغالِف السُّْفِليِّ

 قيعان ِإىل اْلَجوِّيِّ

  اْلُمحيطات
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 ينقسم الغالف الصخري اىل الواح ضخمة تسمى صفائح أرضية 

 : الواح ضخمة يتكون منها الغالف الصخري  الصفائح األرضية

  املكان الذي تلتقي فيه الصفائح األرضية حد الصفيحة :

   

 

 

 

 اشكال سطح األرض :ينتج عن حركة الصفائح 

 

 

 اذا كانت احلركة تقاربية ينتج اجلبال  -1

 

 

 

 

 اذا كانت حركة تباعدية ينتج الوديان -2
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 الغالف املائي : يتكون من املياه 

 الغالف الصخري : يتكون من القشرة األرضية وجزء من الستار العلوي 

 الغالف اجلوي : يتكون من غازات 

 الغالف احليوية : كائنات حية وغري حية 

 

 الغالف الصخري   

  ويالغالف اجل

 .َوَدواٍء َوطاَقٍة، َوِغذاٍء، َمْسَكٍن،: ِمْن اْلُمْخَتِلَفِة؛ ِبحاجاِتِه ِلْلَوفاِء َجميَعها؛ ْرِضأاْل َأْغِلَفِة َمواِرَد (اْلَحَيِويِّاْلِغالِف  ِمَن ُجْزٌء )ُهَو اْلاْنساُن َيستـثـِمر

 اللب الداخلي صلب اما اخلارجي سائل

 تبقى األرض مسطحة بدون معامل سطح األرض 

 الغالف

 الصخري 
 صفائح

 الوديان اجلبال
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  ييتكون الغالف اجلوي من اربع طبقات :

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           

          

 َأْو باِرًدا َأْو حارًّاا م ِمْنَطَقٍة يف الطَّْقُس َيكوُن َفَقْد َوُمَحدََّدًة؛ َقصرَيًة َزَمِنيًَّة ُمدًَّة التُّروبوسفرِي َطَبَقِة يف اْلَجوِّ ِلحاَلِة َوْصٌف ُهَو الطقس :

 .َرْطًبا َأْو جافًّا َأْو غاِئًما ُمْشِمًسا َأْو

 

 

 

 

 

 طبقات الغالف الجوي 

 ميزوسفير  ستراتوسفير  تروبوسفير  ثيرموسفير 

 اْلأوىل الطََّبَقُةالرتوبوسفري : 

 اْلأْرِض و ُتَعدُّ ِلَسْطِح اْلُمالِصَقُة

 اْلَجوِّيِّ اْلِغالِف َطَبقاِت َأْكَثَر

 َتَقلُّباُت َتْحُدُث اْضِطراًبا َوفيها

 َوَتَغيُّراُتُه  الطَّْقِس

ألنه حيدث فيها تقلبات  تسمى طبقة الرتوبوسفري أحيانا طبقة الطقس

الطقس

 عناصر الطقس

 الرطوبة الضغط اجلوي
 درجة احلرارة 

هي مؤشر على كمية  تعريفها :

احلرارية اليت خيتزنها الطاقة 

  اجلسم

 Cسليسيوس  وحدة القياس :

 ثريموميرت أداة القياس :

 ْنَدماع تأثريها على الطقس :

 َسْطِح َعلى الشَّْمِس َأِشعَُّة َتْسُقُط

 ساِخًنا، َفِإنَّها َتْجَعُلُه الَْأْرِض،

 .اْلِمْنَطَقِة ِتْلَك يف اْلَهواُء َفَيْسُخُن

 

 َعلى اْلواِقُع اْلَهواِء َعموِد َوْزُن تعريفها :

 َسْطِح ِمْن ُمَعيََّنٍة ِمساَحٍة

  .الَْأْرِض

 باسكال وحدة القياس :

 الباروميرت أداة القياس :

 

 

 تعريفها : َكمِّيَِّة ُبخاِر اْلماِء اْلَمْوجوَدِة يف اْلَهواِء

 وحدة القياس : نسبة مئوية

 أداة القياس : هيجروميرت

 تأثريها على الطقس :                      

تسقط أشعة الشمس على املسطحات املائية                          

مثل : حميطات وحبار وأنهار                           

مما يؤدي اىل تسخني املاء وتبخره                         

على                   فينتج خبار املاء الذي يرتفع اىل األ  

 ويصبح من مكونات  اهلواء          

 

 اْلَحراَرِة َمْصَدَر الشَّْمُس

 .ْرِضأالَْ ِلَسْطِح الرَّئيَس

كلما زاد االرتفاع قل عمود 

 اهلواء فيقل الضغط اجلوي
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 تؤثر عناصر الطقس على كل من حركة اهلواء وتؤدي اىل تشكل الغيوم 

 أوال : حركة اهلواء     

 املنخفضوي اجلضغط ال ذاتاىل املنطقة املرتفع ضغط جوي ال ذاتيتحرك اهلواء من املنطقة 

  اْلَحراَرِة َوَدَرَجِة الضَّْغِط، يف َعْنها َتْخَتِلُف ُأْخرى ِإىل ِمْنَطَقٍة ِمْن َيَتَحرَُّك الَّذي اْلَهواُء الرِّياح :

  تأثري الرياح :

 .شَْجاِرأاْل َأْغصاِن َتماُيِل -2             .اْلَبْحِر َأْمواِج اْرتِفاِع -1

ــًا    : تشكل الغيومثانيـ

 اليت تبخرت وارتفعت اىل األعلى وتكاثفت جتّمع مرئي جلزيئات دقيقة من املاء  وم :الغي
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 .ُمَحدََّدٍة َزَمِنيٍَّة ُمدٍَّة َأْثناِء يف ما ِبِمْنَطَقٍة الطَّْقِس حاَلِة إىل ُتشْيُر َخريَطٌة : الطقس خريطة

 أهمية خرائط الطقس:

 . الرِّياح َواتِّجاِه َوالرُّطوَبِة، اْلَحراَرِة، َوَدَرجاِت اْلَجوِّيِّ، الضَّْغِط ِقَيَم ُتْظِهُر

 ؟ اْلُمْخَتِلَفَة الطَّْقِس َوَعناِصَر اْلَجوَِّي، اْلِغالَف اْلَجوِّيَِّة ْرصاِداالَْ ُعَلماُء َيْدُرُسملاذا 

 .ما ِلِمْنَطَقٍة ُمَتتاِلَيٍة َأّياٍم ِعدَِّة َأْو ِلَيْوٍم، الطَّْقِس حاَلِة ِلَتَوقُِّع

 

 ما األدوات اليت يستخدمها علماء األرصاد اجلوية لدراسة عناصر الطقس املختلفة ؟                    

 لقياس الرطوبة  احلرارة , الباروميرت لقياس الضغط اجلوي , اهليجروميرتالثريوميرت لقياس درجة               

 

  

 وميرت بار ثريموميرت 
 ميرت هيجر
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 َعلى َواْخِتالِفِه الطَّْقِس ِإىل َتَنوُِّع ُيَؤّدي ما اْلُغيوُم؛ َوَتَتَشكَُّل َوَتَتَكوَُّن الرِّياُح، الضَّْغُط، َفَيَتَغيَُّر َعناِصِر الطَّْقِس، يف الشَّْمِس َحراَرُة ُتَؤثُِّر

 َسْطِح اْلأْرِض

 الطقس

 الضغط اجلوي

تسقط أشعة الشمس على املسطحات املائية  مثل : حميطات وحبار وأنهار  مما يؤدي اىل تسخني املاء وتبخره  فينتج خبار املاء الذي 

 يرتفع اىل األعلى ويصبح من مكونات  اهلواء          

 مهمه لألنشطة الزراعية و البناءواخلروج من املنزل كطبيعة املالبس بها قبل  حنتاطملعرفة االحتياطات اليت جيب أن 

 ألنها تتكون بصورة أساسية من خبار املاء

 اإلجابة : أ   
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 الصفائح

 اجلبال و  االودية 

 الغيوم

 خرائط الطقس

 املرتفع

 املنخفض

 الستار العلوي

الستار السفلي

 

 
 املنخفض

القشرة االرضية

 

 
الستار السفلي

 

 
 املنخفض

 اللب اخلارجي

 اللب الداخلي

 اْلُمَتَجدَِّدِة َوَغْيِر اْلُمَتَجدَِّدِة الطَّبيِعيَّة حتوي كمية كبرية ِمَن اْلَمواِرد -1

 َوالنَّْفط  اْلُمْخَتِلَفِة اْلَمعاِدِن َعلى الصَّْخِريُّ َيْحَتوي اْلِغالُف -2

  َوالنَّباِتيَِّة اْلَحَيواِنيَِّة الثَّْرَوِة َعلى اْلَحَيِويُّ اْلِغالُف ََيْحَتوي -3

 َبقاَءها َتْضَمُن الَّيت لَِأداء َعَمِلّياِتها اْلَحَيِويَِّة اْلَحيَُّة اْلكاِئناُت ِإَلْيها َتْحتاُج الَّيت َواْلغازاِت اْلُمْخَتِلَفِة اْلماِء ُبخاِر َعلى اْلَجوِّيُّ اْلِغالُف َيْحَتوي -4

 مهمه لألنشطة الزراعية و البناءوكطبيعة املالبس  اخلروج من املنزلبها قبل  حنتاطملعرفة االحتياطات اليت جيب أن 

 

 درجة احلرارة / الرطوبة / الضغط اجلوي

 انتهت الوحدة العاشرة 

 انتهى كتاب الفصل الثاني 
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