


 ٢الصفحة 
 

 الغالف الجوي والطقسالدرس األول :  سابعالفصل ال رابعةال الوحدة
 

 :  ویعمل على،  ھو طبقة الغازات المحیطة باألرض
 . حمایة المخلوقات الحیة من التأثیر الضار لألشعة فوق البنفسجیة - ١
 . تزوید األرض بجمیع الغازات الالزمة للحیاة  - ٢
 . یقوم بامتصاص الحرارة وتوزیعھا  - ٣

بوزن دورق   جالیلو جالیليوأول من أثبت أن للھواء وزن ھو العالم 
 محكم اإلغالق مفرغ ثم عبأه بالھواء ؟

 مكونات الغالف الجوي :
یتأثر الغالف الجوي بالجاذبیة ألنھ یتكون من مادة ولھ كتلة ولذلك 

یعادل وزن الغالف الجوي طبقة ماء ، و  یبقى قریبا من األرض
 ، ویتكون الغالف الجوي من كل من : لف األرضأمتار تغ ١٠سمكھا 

 وھي عبارة عن : الغازات :)  ١
 % من الغالف الجوي ، ویعتبر أكثر الغازات وفرة . ٧٨النیتروجین : یشكل   -أ 

 % من الغالف الجوي ، وھو ضروري للحیاة . ٢١كسجین : یشكل األ -ب 
ل عن تكون الغیوم % ، وھو المسؤو ٤ – ٠بخار الماء : یتراوح بین   -ج 

 واألمطار .
ثاني أكسید الكربون : مھم في حفظ درجة حرارة األرض ، ومھم للنبات من   -د 

 أجل عملیة البناء الضوئي .
ھو مواد صلبة توجد في الغالف الجوي ،  مثل الغبار  الھباء الجوي : )  ٢

 . واألمالح وحبوب اللقاح
 

 طبقات الغالف الجوي :
 

ر ت الغالف الجوي بناًء على تغیر درجة الحرارة بتغییعتمد تقسیم طبقا
 : االرتفاع 

 وتتكون من طبقتي :  الطبقات السفلى :  -أ 
  التروبوسفیر : - ١

كم ، وھي أقرب طبقات الغالف  ١٠سطح األرض إلى ارتفاع تمتد من 
وتتناقص ،  ویحدث فیھا تقلبات الطقسالجوي إلى سطح األرض ، 

 كم إلى األعلى . ١ كلما ارتفعنا م  ٦٫٥ْبمعدل درجة الحرارة 
 الستراتوسفیر :  - ٢
وتحتوي على فوق سطح األرض ، كم  ٥٠كم إلى  ١٠ تمتد من 

 فوق البنفسجیة الضارة الصادرة من الشمس األشعة  یمنعالذي  األوزون
 وتتكون من ثالث طبقات ھي : الطبقات العلیا : –ب 
 :  المیزوسفیر  - ٣

 .   وتحتوي القلیل من األوزون ، وھي أبرد طبقة ، فوق سطح األرض كم ٨٥لى كم إ ٥٠تمتد من 
 : الثیرموسفیر  - ٤
 م  ١٧٠٠ْفتصل إلى   ترتفع فیھا درجة الحرارة بشكل سریعفوق سطح األرض ،  كم ٥٠٠إلى  ٨٥تمتد من ارتفاع  

 . وتقوم بتصفیة أشعة الشمس من األشعة السینیة وأشعة جاما، 
 . AMعكس موجات الرادیو المھمة في  بطبقة األیونوسفیرالمیزوسفیر والثیرموسفیر تسمى طبقتي 

 اإلكسوسفیر :  - ٥
 تمتد من أعلى طبقة الثیرموسفیر إلى أن تتالشى عند حدود الفضاء الخارجي ، وتحتوي على القلیل من الذرات .



 ٣الصفحة 
 

 دورة الماء :
% من  ٧٠یسمى األرض الكوكب المائي ألن الماء یغطي 

وھي تحرك میاه األرض بشكل مستمر . ودورة الماء  طحھاس
في دورة ال تتوقف بین سطح األرض والغالف الجوي . تعتبر 

 الشمس مصدر الطاقة الرئیس لھذه الدورة .    
تبدأ دورة الماء بتبخر المیاه الموجودة في المحیطات والبحار  

، واألنھار ، وصعود البخار إلى أعلى ، ثم یبرد  فیتكثف 
وعندما یصبح وزن قطرات الماء في الغیمة كبیرا ً فإنھا تسقط 

 على شكل ھطول .
 الطقـس : 

 

والغیوم ، والریاح ، والرطوبة ، ،  ھو وصف الحالة السائدة في الغالف الجوي في فترة قصیرة ، من حیث درجة الحرارة
 والضغط جوي .
 درجة الحرارة :

ة جزیئات الھواء ، فعندما تكون سرعة حركمتوسط درجة الحرارة مقیاس ل 
 فھذا یعني أن حركة جزیئات الھواء سریعة  . درجة الحرارة مرتفعة 

 وتنقل الحرارة عبر 
وھي نقل الطاقة عند اصطدام جزیئات الھواء السریعة الحركة  التوصیل :أ )  

 بالبطیئة .
البارد وھي صعود الھواء الساخن إلى أعلى ، وھبوط الھواء  الحمــــل :ب )  

 إلى أسفل .
 . بالسلسیوس أو الفھرنھایت  رمومترتدریج الث - رمومتربالثوتقاس درجة الحرارة 

  الضغط الجوي :
ھو وزن الھواء فوق سطح األرض . كلما ارتفعنا قل الضغط والعكس صحیح ، وكلما 

  ویقاس بجھاز البارومتر . ارتفعت درجة الحرارة قل الضغط والعكس صحیح .
  ة :الرطوب 

ھي كمیة بخار الماء في الغالف الجوي . الھواء الساخن یستطیع حمل بخار الماء بشكل أكبر 
 من الھواء البارد .

وتقاس بجھاز  ھو الحد األقصى من بخار الماء الذي یستطیع الھواء حملھ . الھواء المشبع :
 الھیجرومتر .
 ى حالة التشبع ببخار الماء .ھي درجة الحرارة التي یصل عندھا الھواء إل درجة الندى :

ھي كمیة بخار الماء الموجودة في الھواء ، مقارنة بكمیة بخار الماء التي  الرطوبة النسبیة :
 حملھا عند درجة حرارة معینة یستطیع الھواء

  الغیوم :
تتكون الغیوم عندما یرتفع الھواء المحمل ببخار الماء ، ویبرد إلى درجة الندى ، ویصبح 

وتصنف الغیوم حسب االرتفاع الذي تتكون عنده ، فیمكن تقسیمھا إلى  .مشبعاً 
 : 

 متر أو أقل مثل الضباب ٢٠٠٠: وتتكون على ارتفاع  الغیوم المنخفضة
 . والطبقیة الركامیة
متر ،  ٨٠٠٠ – ٢٠٠٠وتتكون على ارتفاع یتراوح بین  : الغیوم المتوسطـة

امیة المتوسطة والركامیة ، من أمثلتھا الرك وقد یصحبھا أمطار خفیفة
 . المتوسطة

تتكون من بلورات ثلجیة بسبب وجودھا على ارتفاعات  : الغیوم المرتفعـــة
 والریشیة الركامیة والریشیة الطبقیة. كالریشة  كبیرة .

 عندما تتكون الغیوم بشكل عمودي على جمیع االرتفاعات فإنھا تسبب أمطار غزیرة .



 ٤الصفحة 
 

لى صورة مطر أو مطر متجمد أو ثلج أو بََرد . ویحدث الھطول ھو سقوط الماء ع الھطول :
 عندما تصبح كٌل من قطرات الماء أو بلورات الثلج ثقیلة بحیث ال یستطیع الھواء حملھا .

  الریاح :
ھي ھواء یتحرك من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض ، وتزید قوة 

رارة بین منطقتین كبیر ، وتقاس سرعة الریاح الریاح كلما كان الفرق في الضغط والح
  . األنیمومتربواسطة جھاز 

 تیارات الھواء العالمیة : 
ترتفع درجة الحرارة على المناطق االستوائیة بسبب سقوط أشعة الشمس علیھا بشكل عمودي 

، وتنخفض درجة الحرارة على القطبین بسبب سقوط أشعة الشمس علیھا 
لھواء الساخن من المناطق االستوائیة إلى القطبین بشكل مائل ، فیتحرك ا

 ، ویتحرك الھواء البارد من المناطق القطبیة إلى االستوائیة .
 قوة كوریولوس : 

، ھو انحراف اتجاه حركة الریاح بسبب تأثیر دوران األرض حول نفسھا 
 تكونحیث 

 الحركة إلي الیمین في النصف الشمالي والیسار في النصف الجنوبي
 :ال محلول على سرعة الریاحمث

 كم خالل ساعتین ، ما سرعتھا ؟ ١٤تحركت الریاح مسافة 
 الحل:
 المستغرق  ساعتانالزمن          كم ١٤یات : المسافة المقطوعة  المعط

 المطلوب : حساب السرعة
 القانون المستخدم :
 الزمن÷ السرعة = المسافة 

 وإیجاد المطلوبالتعویض في القانون 
 ساعةم/ك ٧=  ساعة ٢ ÷  كم ١٤=    

 تطبیق ریاضات
 

 كم خالل ساعتین ، ما سرعتھا ؟ ٢٠تحركت الریاح مسافة  -١
....................المعطیات.....................................................................................................................

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

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

....................المطلوب......................................................................................................................

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

 ساعات ؟ ٣كم في  ٦٩ما سرعة الریاح إذا قطعت مسافة  -٢
....................المعطیات.....................................................................................................................

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

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

....................المطلوب......................................................................................................................

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



 ٥الصفحة 
 

 الغالف الجوي والطقسالدرس األول : تطبیقات  سابعالفصل ال رابعةالوحدة ال
 

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 
 .............................الغالف الجوي یقوم بحمایة المخلوقات الحیة من التأثیر الضار لل...... -١
 مكونات الغالف الجوي ............................و................................... - ٢
 طبقة الغازات المحیطة باألرض تسمى ......................................  - ٣
 . الف الجوي% من الغ ٧٨غاز ...................................یشكل   - ٤
 یتناقص ........................................ كلما ارتفعنا في الغالف الجوي -٥
 من عوامل الطقس..........................و........................و.....................و.......................  - ٦
 وھبوط .................. البارد بال...............................تسمى عملیة صعود الھواء ...................  - ٧
 ............................. ھي كمیة بخار الماء الموجودة في الغالف الجوي  - ٨
 ..درجة الحرارة تقاس بال........................................... و تقاس سرعة الریاح ب....................  - ٩

 ............................................ ھو حالة الغالف الجوي  - ١٠
 الھواء الساخن ............. كثافتھ ویصعد .................. ویقل ضغطھ وتصبح منطقة ضغط .............. - ١١
 یسمى األرض الكوكب المائي ألن الماء یغطي ............. % من سطحھا - ١٢
 كمیة بخار الماء التي یحملھا الھواء ............... أكبر من كمیة بخار الماء التي یحملھا الھواء ...........  - ١٣

 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  : ضع عالمة  ٢س 

 ستراتوسفیرغالف الجوي إلى سطح األرض ھي الأقرب طبقة في ال .١ 
 قات الحیة من اإلشعاعات فوق البنفسجیةاألوزون یحمي المخلو .٢ 
 صلبة مواد من یتكون الجوي الھباء .٣ 
 باألرض المحیطة الغازات طبقة ھو الجوي الغالف .٤ 
 ینزل ألسفل وتزداد كثافتھ ویصبح منطقة ضغط مرتفع الساخنالھواء  .٥ 
 كلما ارتفعنا في الغالف الجوي یقل ضغط الھواء .٦ 
 

 م التوضیحي لدورة الماء :: اكتب البیانات على الرس ٣س 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٦الصفحة 
 

 الغالف الجوي والطقسالدرس األول :  واجبات سابعالفصل ال رابعةالوحدة ال
 

 أكتب المصطلح العلمي للعبارات التالیة ::  ١س 
                                  ) .                     (                                                      .  الحالة السائدة في الغالف الجوي في وقت قصیر -١
 (                                                      ) .                                        رض . طبقة من الغازات تحیط باأل -٢   
 . )     (                                                الماء. درجة الحرارة التي یصل عندھا الھواء إلى حالة التشبع ببخار  -٣   

 

 التالیة :   لعبارات التالیةأكمل ا:  ٢س 
 ................................   .  صعود الھواء الساخن ، وھبوط الھواء البارد 
 .........................................   الجوي  . أكثر الغازات وفرة في الغالف 
 ......................   .  یحدث عندما تصبح كٌل من قطرات الماء أو بلورات الثلج ثقیلة بحیث ال یستطیع الھواء حملھا 

 .......................................  . عملیة نقل الطاقة عند اصطدام جزیئات الھواء السریعة الحركة بالبطیئة 

 ..............................................  .  تحول بخار الماء إلى سائل 

 .............................  .  تحرك میاه األرض بشكل مستمر في دورة ال تتوقف بین سطح األرض والغالف الجوي 
 ................................................  .  مصدر الطاقة الرئیس لدورة الماء في الطبیعة 

 .........................................  .  الجھاز الذي یُقاس بواسطتھ سرعة الریاح 

 .......................................  .  وزن الھواء فوق سطح األرض 
 

 مستعینا بالرسم اجب عما یلي ::  ٣س 
 

 

 

 
 الصورة تمثل : الصورة تمثل : الصورة تمثل :

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧الصفحة 
 

 الكتل والجبھات الھوائیة:  ثانيالدرس ال سابعالفصل ال بعةراالوحدة ال
 

یتغیر الطقس بشكل سریع عندما تدخل كتلة ھوائیة مختلفة  في  
 درجة الحرارة إلى منطقة ما .

 الكتلة الھوائیة :
ھي كتلة ضخمة من الھواء ، تنشأ فوق منطقة معینة ، وتكتسب 

  خصائصھا .
 الجبھة الھوائیة : 

لفاصل بین التقاء كتل ھوائیة مختلفة في درجة ھي الحد ا
 حرارتھا .

 : أنواع الجبھات الھوائیة
  الجبھة البـــــــــــــــــاردة :  -١

ھي اندفاع كتلة ھوائیة باردة أسفل كتلة ھوائیة دافئة ، فترفعھ 

إلى أعلى ، ومع  ارتفاع  الھواء الدافئ فإنھ یبرد ویتكثف 

  وتسقط األمطار .

 . لفترة قصیرة غزیرةلى ھطول أمطار تؤدي إ

 . وتقل درجة الحرارة تصفو السماءبعد مرور الجبھة 

 الجبھة الدافئـــــــــــــــــة :   - ٢
ھي انزالق كتلة ھوائیة دافئة فوق كتلة ھوائیة باردة ، ومع 

 ویتكثف وتسقط األمطار . ارتفاع الھواء الدافئ فإنھ یبرد 

 . لفترة طویلة تظمةمنتؤدي إلى ھطول أمطار 

 . وترتفع درجة الحرارة تصفو السماءبعد مرور الجبھة 
 

 الجبھة الثابتة (الرابضة) :  -٣
ھي التقاء كتلة ھوائیة دافئة مع كتلة ھوائیة باردة ، دون أن 

 تتقدم إحداھا على األخرى ، فتتكون الغیوم وتسقط األمطار .

 . یدوم عدة أیام أمطار مستمرةتؤدي إلى ھطول 

 . وتقل درجة الحرارة تصفو السماءبعد مرور الجبھة 

 غط المرتفع والمنخفضضمراكز ال
 مناطق الضغط المرتفع •
 عود فینتشر مبتعًدا عن المركز. ی ، وعندما یصل إلى سطح األرضھذه المناطق ینزل الھواء إلى أسفل في •
مراكز الضغط المرتفع في النصف الشمالي من یؤدي تأثیر كوریولوس إلى دوران الھواء في اتجاه عقارب الساعة في  •

 الكرة األرضیة. 
 یبقى الھواء جافًّا بالقرب من ھذه المراكز؛ ألنھ یھبط إلى أسفل باستمرار، ومن ثم ال یحدث فیھ أي تكاثف. •
 
 



 ٨الصفحة 
 

 المنخفضمناطق الضغط  •
 ف وتھطل األمطار. عندما یتحرك الھواء نحو مركز ضغط منخفض یرتفع ویبرد، ویصل إلى درجة الندى، فیتكاث •
بسبب تأثیر كوریولوس فإن الھواء یدور عكس عقارب الساعة في مراكز الضغط المنخفض في النصف الشمالي من  •

 األرض.
 األحوال الجویة القاسیة :

 ، مع إمكانیة إصابة البشر وتدمیر المنشآت.  تؤدي األحوال الجویة القاسیة إلى حدوث ریاح قویة وأمطار غزیرة
 عواصف الرعدیــــــــــــــة : ال  - ١

ھي عواصف تنشأ على طول الجبھة الھوائیة الباردة ، 
وریاحاً قویة ، وبرًدا غزیًرا   غیوم ركامیة ، مسببة

 وخطیًرا ، ویصحبھا برق ورعد ، .
نتیجة التفریغ السریع للطاقة الكھربائیة  تكون البرقی و

ن الوجھ بین المناطق المختلفة الشحنة ، وبصورة أدق بی
السفلي للغیوم السالبة الشحنة ، وسطح األرض الموجب 

یسخن الھواء المالمس لھ  الشحنة ، فینتج البرق الذي
 بشكل سریع . 

 تمدد الھواء بسرعة أكبر من سرعة الصوت بعد تسخینھ بفعل البرق . بسبب تكون صوت الرعد العنیفوی
 األعاصیر القمعیة (تورنادو) : - ٢

 ئیة صاعدة تبدأ بالدوران علىھي تیارات ھوا

زید ال ی قطره ،  شكل دوامة مكونة غیمة تشبھ القمع

كم أو  ١٠من  كبرأمتر وال تسیر لمسافة  ٢٠٠عن 

كمكنسة تعمل  ولكنھادقیقة . ١٥لمدة ال تزید عن 

 تحمل كل ما في طریقھا
 

 :  األعاصیر البحریة (ھوریكان)  - ٣
كم ، تنشأ فوق  ١٠٠٠ھي عواصف ضخمة یصل قطرھا إلى 

المحیطات االستوائیة ألنھا مناطق رطبة ودافئة ،  تسیر آالف 

 الكیلومترات وتستمر  ألسابیع وتسبب دمار للسفن .

  السالمة والطقس :  
تراقب الرئاسة العامة لألرصاد وحمایة البیئة في السعودیة   

 حاالت الطقس ، وتصدر تحذیرات من وقوع أخطار 
 وقـّع حدوث حاالت جویة قاسیةمحتملة في حالة ت  
 
 
 
 
 
 
 



 ٩الصفحة 
 

 الكتل والجبھات الھوائیة:  ثانيالدرس التطبیقات  سابعالفصل ال رابعةالوحدة ال
 

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 
 .......................كمیة ضخمة من الھواء تتكون فوق مناطق محددة من سطح األرض -١

 ینتقل .......... والھواء ............ األقل كثافة یرتفع ألعلى فتتكون ............ الھواء البارد األكثر ......... -٢

 أنواع الجبھات الھوائیة ............................و...........................و............................. -٣

 رور الجبھة الدافئة .......... درجة الحرارةبعد مرور الجبھة الباردة .......... درجة الحرارة لكن بعد م -٤

 الھواء البارد .................... كثافة ینتقل ................. والھواء الساخن ............... كثافة یرتفع ألعلى -٥

 عندما یرتفع الھواء بسرعة إلى أعلى تتكون .................................... -٦

 .. نتیجة التدفق السریع للطاقة ............ بین المناطق المختلفة الشحنة )الغیوم وسطح األرض(یتكون ....... -٧

 یتكون ........... نتیجة ......................... للھواء بعد تسخینھ بفعل البرق وینتج عن ذلك انفجار صوتي -٨

 ........................ في المحیطات االستوائیةاألعاصیر ........................ تتشكل في مناطق الضغط  -٩

 العواصف الرعدیة تتكون من الغیوم .............................. في مناطق الجبھات .................. -١٠
 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  : ضع عالمة  ٢س 

 دافئة یكون الحد الفاصل بینھما جبھة دافئةعندما تتقدم كتلة باردة أسفل كتلة  .١ 
 في مناطق الضغط المنخفض یرتفع الھواء ألعلى ویبرد ویھطل األمطار .٢ 
 الھواء البارد األكثر كثافة والھواء الساخن األقل كثافة .٣ 
 عندما تندفع كتلة ھوائیة دافئة إلى منطقة أكثر برودة تتكون جبھة دافئة .٤ 
 

 ب عما یلي :: مستعینا بالرسم اج ٣س 

  

 نوع الظاھرة الجویة : نوع الجبھة الھوائیة :
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠الصفحة 
 

 الكتل والجبھات الھوائیة:  ثانيالدرس ال واجبات سابعالفصل ال رابعةالوحدة ال
 

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 
 للھواء الساخن . .........................................   عبارة عن صوت قوي ناتج عن التمدد السریع 

 . الحد الفاصل بین التقاء كتل ھوائیة مختلفة في درجة حرارتھا   ...................................... 

 . كتلة ضخمة من الھواء تنشأ فوق منطقة معینة وتكتسب خصائصھا   ........................................ 

 اء كتلتین ھوائیتین إحداھا دافئة واألخرى باردة ، دون أن تتقدم إحداھما على األخرى ................................   التق

 . ......................   عندما یحدث تفریغ سریع للشحنات الكھربائیة بین الوجھ السفلي للغیمة وسطح األرض فإنھ ینتج 

 ..   تسمى العواصف الضخمة التي تنشأ في المحیطات وتستمر ألسابیع.......................................... 
 

 : اجب مستعینا بالرسم عما یلي : ٢س 

  

 نوع الظاھرة الجویة : نوع الجبھة الھوائیة : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١الصفحة 
 

 ورقة عمل الفصل السابع سابعالفصل ال رابعةالوحدة ال
 

 : اختر اإلجابة الصحیحة فیما یلي : ١س 
 ارة ، ویبثھا من جدید باتجاه سطح األرض ھو غاز   :                    الغاز الذي یمتص الحر .١
 .   CO2 د . N2 ج .      O2 ب  .  H2O أ 
 یولد الھواء الساخن على المنطقة الواقعة تحتھ ضغطًا    : .٢
 متغیر  . د معتدالً   . ج مرتفًعا.   ب  منخفًضا   .      أ 
 الجبھات   : تنشأ العواصف الرعدیة في مناطق .٣
 الرابضة .     د الثابتة . ج الباردة  . ب  الدافئة  . أ 
 تُقاس سرعة  الریاح بجھاز یُسمى     .٤
 سیلسیوس .     د كوریولوس . ج الثیرمومتر  . ب  أنیمومتر  . أ 
 أكثر الغازات وفرة في الغالف الجوي ھو غاز   :                     .٥
 .   CO2 د . N2 ج  .     O2 ب  .  H2O أ 
 یولد الھواء البارد على المنطقة الواقعة تحتھ ضغطًا    : .٦
 متغیر  . د معتدالً   . ج مرتفًعا.   ب  منخفًضا   .      أ 
 تنشأ األعاصیر البحریة في مناطق  : .٧
 الضغط المرتفع في المناطق القطبیة  . ج الضغط المرتفع في المناطق االستوائیة . أ 

 الضغط المنخفض في المناطق القطبیة  . د غط المنخفض  في المناطق االستوائیة  الض ب
 تُقاس درجة الحرارة بجھاز یُسمى    : .٨
 سیلسیوس .     د كوریولوس . ج الثیرمومتر  . ب  أنیمومتر  . أ 
 

 :: اكمل المقارنة التالیة  ٢س 
 

 
 : اجب مستعینا بالرسم عما یلي : ٣س 

 
  

 نوع الجبة الھوائیة :
 اسم الجھاز :

 استخدامھ :
 ر لطبقة : ) یشی ٣رقم ( 

 طبقة األوزون مشار إلیھا بالرقم : 
 
 

 الستراتوسفیر التروبوسفیر مجال المقارنة
 تبدأ من .............. كم إلى ارتفاع  ............كم .................... كم أ من ...................    إلىتبد حدودھا

   أھمیتھا



 ١٢الصفحة 
 

 مراجعة الفصل السابع سابعالفصل ال رابعةالوحدة ال
 

 : اختر اإلجابة الصحیحة فیما یلي : ١س 
 توجد طبقة األوزون في طبقة  .١
 األیونوسفیر د لثیرموسفیرا ج الستراتوسفیر ب  التروبوسفیر أ 
 ألرض ھي أبعد طبقات الغالف الجوي عن سطح ا .٢
 األیونوسفیر د اإلكسوسفیر ج الستراتوسفیر ب  التروبوسفیر أ 
 أول من أثبت أن للھواء وزنا ھو  .٣
 جالیلو جالیلي د بویل ج تورشیللي ب  ھوك أ 
 جم . ١٦س ما نسبة الرطوبة عندما تكون كمیة بخار الماء  ْ ٣٠جم من بخار الماء عند  ٣٢من الھواء حمل  ٣م١یستطیع  .٤
 %٧٥ د %٥٠ ج %٣٠ ب  % ١٥ أ 
 یسمى تحول بخار الماء إلى سائل في دورة الماء  .٥
 نتح د ھطول ج تبّخر ب  تكثّف أ 
 یسمى نقل الطاقة عبر تصادم الجزیئات  .٦
 حمل د إشعاع ج توصیل ب  ھطول أ 
 أي طبقة من الغالف الجوي تصفي أشعة الشمس من األشعة السینیة وأشعة جاما .٧
 األیونوسفیر د الثیرموسفیر ج الستراتوسفیر  ب التروبوسفیر أ 
 تتكون من بلورات جلیدیة .٨
 الغیوم المرتفعة د الضباب ج الغیوم المتوسطة ب  الغیوم المنخفضة أ 
 انحراف الھواء المتحرك یمینا في النصف الشمالي ویسارا في النصف الجنوبي یعرف باسم ظاھرة .٩
 لسیوسسی د ھوك ج كوریولوس . ب  تورشیللي أ 

 الجبھة الھوائیة الرابضة تحدث عنما   .١٠
 تتحرك كتلتان باردة ودافئة نحو بعضھما ج تتحرك الباردة نحو الدافئة أ 

 تتقابل كتلتان دافئة وباردة وھما ثابتتان د تتحرك الدافئة على الباردة ب
 التورنادو ھو .١١

 عاصفة رعدیة غیر ممطرة ج دوامة مكونة من غیمة تشبھ القمع أ 
 عاصفة ثلجیة د إعصار بحري استوائي  ب

 الكتل الھوائیة تقسم إلى  .١٢
 مرتفعة ومنخفضة د باردة ودافئة ج متحركة وثابتة ب  رابضة ودافئة أ 

 كمیة ضخمة من الھواء تتكون فوق منطقة محددة .١٣
 عاصفة د ھوریكان ج جبھة ھوائیة ب  كتلة ھوائیة أ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٣الصفحة 
 

 أمام العبارات الخطأ : ارات الصحیحة وعالمة أمام العب : ضع عالمة  ٢س 

 تحدث التقلبات المناخیة في طبقة الستراتوسفبر .١ 
 تسمى األرض بالكوكب المائي .٢ 
 األوزون یمنع وصوا األشعة فوق البنفسجة لألرض .٣ 
 متر وأقل تعرف بالغیوم المتوسطة ٢٠٠٠الغیوم المتكونة على ارتفاع  .٤ 
 یاحاختالف الضغط یسبب حركة الر .٥ 
 دوران الھواء في اتجاه عقارب الساعة في مراكز الضغط المرتفع في النصف الشمالي من الكرة األرضیة.  .٦ 
 وسطح األرض الموجب الشحنة الوجھ السفلي للغیوم السالبة الشحنة ع للطاقة الكھربائیة بین التفریغ السریالبرق ھو  .٧ 
 ويالنیتروجین ھو أكثر الغازات المكونة للغالف الج .٨ 
 في الطبقة األیونیة ( األیونوسفیر ) AMتعكس أمواج   .٩ 
 أبرد طبقات الغالف الجوي ھي الثیرموسفیر .١٠ 

 

 اكمل المقارنات التالیة ::  ٣س 
 الغیوم المنخفضة  الغیوم المتوسطة  مجال المقارنة

   ارتفاعھا

    أمثلة علیھا
 

 الجبھة الدافئة الجبھة البارة مجال المقارنة
   ة المتحركةالكتل

ما یحدث لدرجة 
 الحرارة بعد انتھائھا

  

 

 : علل ما یلي : ٤س 
 ال یختلط الھواء على طول منطقة الجبھة الھوائیة .             -١

.......................................................................................................................................... 
   ٠تھطل األمطار بغزارة في الجبھات الرابضة ( الثابتة )  -٢

............................................................................................................................................. 
 تسمیة األرض بالكوكب المائي . -٣

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

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٥س 

 

 نوع اإلعصار: -
 شكلھ :  -٢
 قطره :   -٣
 مدتھ  -٤
 المسافة التي یقطعھا : -٥

 
 
 
 
 



 ١٤الصفحة 
 

 اجب عن المسائل الریاضیة التالیة بالخطوات : : ٦س 
 أیام ؟ ٩كم في  ٣٥٠٠ما متوسط سرعة إعصار بحري قطع مسافة  -١

....................المعطیات.....................................................................................................................

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

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

....................المطلوب......................................................................................................................

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

 دقائق ؟ ١٠كم في  ٨ما متوسط سرعة إعصار قطع مسافة  -٢
....................المعطیات.....................................................................................................................

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

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

....................المطلوب......................................................................................................................

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

 ؟ فما درجة الحرارة بالسیلیوس ف .   ٩٥ْفي یوم صیفي حار ، كانت درجة الحرارة في المنطقة  - ٣
 )٣٢-ف٥)(س = (٥ استخدم  المعادلة التالیة في الحل 

..........................................................................................................................المعطیات...............

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

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

.....................................................المطلوب.....................................................................................

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

 الحرارة بمقیاس فھرنھایت ؟ س ، ما درجة ١٠ْ-في صباح شتاء بارد كانت درجة الحرارة  -٤
 ٣٢+    س٥×ف = ٥استخدم في الحل المعادلة التالیة  

 

....................المعطیات.....................................................................................................................

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

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

....................المطلوب......................................................................................................................

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

 
 
 
 



 ١٥الصفحة 
 

 الشمسي األرض والنظامالدرس األول :  ثامنالفصل ال رابعةالوحدة ال
 

 األرض تتحرك :  
 لألرض حركتان في الفضاء ھما :

 : حول محورھا -١
خط وھمي یصل بین القطب الشمالي والقطب الجنوبي محور األرض ھو 

ساعة  ٢٤تدور األرض حول محورھا مرة كل ،  مرورا بمركزھا لألرض
 . حدوث اللیل والنھاروینتج عن ذلك 

وتبدو الشمس كأنھا تتحرك من الشرق إلى الغرب عند متابعتھا بسبب حركة 
 . بالحركة الظاھریة للشمس األرض حول محورھا وتسمى ھذه الحركة

 : حول الشمس -٢
و تسبب حدوث كاملة )  ( سنة یوم تقریبا  ٣٦٥حول الشمس كل تستغرق 

میل محور ھو  سبب حدوث الفصول األربعة . ظاھرة الفصول األربعة
 أثناء دورانھا حول الشمس . األرض

عندما یكون میل نصف الكرة الشمالي نحو الشمس فتسقط أشعة الشمس  -
 بزاویة شبھ عمودیة وتزداد شدة

فصل الشتاء الضوء والحرارة الساقطة علیھ فیحل فصل الصیف بینما یحل 
 في نصف الكرة الجنوبي .

أشھر یحدث العكس فیكون میل نصف الكرة الجنوبي نحو الشمس  ٦وبعد  -
 فصل الشتاء في النصف الشمالي ویحل فصل الصیف ھناك بینما یحل

یسمى مسار منحن ٍ ومنتظم حول الشمس  في وتتحرك األرض
 .المدار

 قمر األرض : 
 رة یوجد على سطح القمر معالم كثی 

 . مرتفعات القمرالمناطق الجبلیة على القمر تسمى  -١
سوداء تشكلت بسبب انسیاب البة البراكین على سطح المناطق المنبسطة  -٢

 . ماریا أو بحار القمرتدعى  القمر
 دورة القمر :

یوماً تقریباً ، لذلك ٢٧٫٣یدور القمر حول محوره وحول األرض مرة كل 
 . القمر یواجھ األرض الجھة ذاتھا من

 ظواھر ناتجة عن العالقة بین األرض والقمر والشمس 
 أطوار القمر : -١

شكل القمر  كٌل من األرض والقمر والشمس . ، وتحدث بسبب اختالف موقع بأطوار القمرتسمى األشكال المتغیرة للقمر 
 . ال یتغیر أما ما نراه فھو الجزء المضاء من القمر

 
 
 



 ١٦الصفحة 
 

 : كسوف الشمس -٢
 دما یقع القمر بین الشمس واألرض ، فیقع ظل القمر على األرض .یحدث عن 

 
  

 : خسوف القمر -٣
 یحدث عندما تقع األرض بین القمر والشمس ، فیقع ظل األرض على القمر . 

 
 

 خسوف القمر كسوف الشمس
 ظاھرة تحدث للقمر ظاھرة تحدث للشمس

 تقع األرض بین الشمس والقمر على خط واحدعندما  یقع القمر بین األرض والشمس ویحجب ضوء الشمس
 تلقي األرض بظلھا على القمر الذي یصبح معتم وتظھر الشمس كأنھا قرص معتم

 األرض تحجب أشعة الشمس عن القمر القمر یحجب ضوء الشمس عن مناطق من األرض
 

 المد والجزر :  -٤
 . ارتفاع مستوى سطح البحر وتتحرك المیاه نحو الیابسةالمد ھو 

 . انخفاض مستوى سطح البحر وتتراجع المیاه عن الیابسةالجزر ھو 
 . السبب في المد والجزر ھو جاذبیة القمر والشمس لألرض

 تأثیر الشمس على المد والجزر :
 . بسبب بعدھاأثر القمر  نصف أثر الشمس یعادل

 : ) الربیع المرتفع ( أ ) مد
یحدث عندما تكون الشمس والقمر واألرض على خط مستقیم ، حیث تتحد ھو أقصى ارتفاع للمد و أدنى مستوى للجزر و

 كل من جاذبیة القمر والشمس .

 
 

 ب )  المد المنخفض :
ھو عندما یكون المد أقل والجزر أعلى ، ویحدث عندما تكّون الشمس والقمر واألرض زاویة قائمة . حیث تقلص جاذبیة 

 الشمس أثر جاذبیة القمر .

  



 ١٧الصفحة 
 

 الفضاء :  المسافات في
فمن خالل الوحدة الفلكیة لقیاس المسافة ، المسافات في الفضاء كبیر جداً بسبب اتساعھ الھائل ، لذلك نحتاج  إلى استخدام 

یمكن التعبیر عن المسافات )  ملیون كم ، وھي متوسط المسافة بین األرض والشمس ١٥٠تساوي (   الوحدة الفلكیة
 خدام ارقام صغیرة .الكبیرة في النظام الشمسي باست

 

 النظام الشمسي :
تدور حول الشمس  یتكون من الشمس ، وثمانیة كواكب ، وأجرام أخرى 

 بسبب جاذبیتھا .
 : ( الكواكب الصخریة ) الكواكب الداخلیة -١
 ھي كواكب صلبة ، تتضمن معادن تشبھ معادن األرض ، وھي : 

  عطـارد :  - ١
ً أقرب الكواكب إلى الشمس ، وأصغرھ ثرة ، ویتمیز سطحھ بك ا حجما

بین  على سطحھ بشكل كبیر وتتفاوت درجة الحرارة، الفوھات الصطدام النیازك بھ 
 ال أقمار لھ . . وخلوه من الغالف الجوي؛  لقربھ من الشمس  اللیل والنھار

 الزھرة :  - ٢
ه اً ھذمحاط بطبقة كثیفة من الغیوم ، لذلك یصعب رؤیتھ ، وأیضأقرب الكواكب لألرض 

( وھو أعلى  م  ٤٧٢ْدرجة حرارة سطح الزھرة إلى  الغیوم تحبس طاقة الشمس فترفع 
 ال أقمار لھ .. بنجم الصباحلذلك عرف وھو أسطع جسم مضي )  الكواكب حرارة

 األرض :  -٣
حاط بھ یسمح باستمرار الكوكب الثالث من حیث البعد من الشمس ، والغالف الجوي الم

، ویمكن أن یوجد الماء على األرض بحاالتھ الثالثة الصلبة والسائلة سطحھ  الحیاة على
 لھ قمر واحد .والغازیة . 

 المریخ :  -٤
تتعاقب الفصول على بسبب أكاسید الحدید في صخوره ، و  بالكوكب األحمریسمى 

قمران یدوران حولھ ، ھما : غطاء جلیدي على قطبیھ ، وللمریخ سطحھ ، ویوجد 
 فوبس ودیموس .

 حزام الكویكبات : 
 رف بحزام الكویكبات عبارة عن عددیفصل بین الكواكب الداخلیة والخارجیة ، منطقة تع

یعتقد العلماء  .كبیر من الكتل الصخریة المختلفة األشكال واألحجام ، تدور حول الشمس 
 أنھا ناتجة 

  عن كوكب انفجر بسبب اصطدامھ بجرم آخر . -١
 لم یكتمل بسبب جاذبیة المشتري  .  تجمع لكتل لتكون كوكب -٢

 الكواكب الخارجیة : 
 ، وھي :وأكبر حجما من الكواكب الصخریة  جمیعھا كواكب غازیة 

 المشتـري :  - ٥
یوم دوراناً حول محوره ؛  لذلك  وأسرع الكواكبالنظام الشمسي ،  أكبر كواكب

،  قمر ٦١ولھ كب ، ساعات ھو أقصر یوم من بین أیام الكوا ١٠مدتھ لمشتري الذي ا
 . جانیمیدأكبرھا قمر 

 زحـــــــل :   - ٦
 . أكبرھا تیتان،  قمراً  ٦٣عریضة من الجلید والغبار ، ویدور حولھ  بعدة حلقاتمحاط 



 ١٨الصفحة 
 

 أورانوس :   - ٧
غالفھ مكون من الھیدروجین وقلیل من الھلیوم .لونھ أخضر مائل یتمیز بمحور دوران أفقي ، 

 . للزرقة بسبب المیثان
 . قمراً  ٢٧و،  عدة حلقاتلھ  

 نبتون:   - ٨
 لوجود غاز المیثان في غالفھ الجويباللون األزرق من الشمس ، ویظھر  أبعد الكواكب

 . أكبرھا تریتون قمراً  ١٣ولھ  المكون من الھیدروجین والھلیوم والمیثان .
 المذنبات والنیازك :

  المذنب :  - ١
 ، ویولد ذیالً طویالً عند اقترابھ من الشمس .  مدار إھلیجيفي  دور حول الشمسجسم كبیر من الثلج والصخور ، ی

 

 
 

 النیازك :  -٢
 وھي ثالثة أنواع بحسب ما تتكون منھ :قطع  تسقط على األرض من الفضاء ، 

 الحدیدیة  –أ ) النیازك الحدیدیة            ب ) النیازك الصخریة        ج ) النیازك الصخریة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٩الصفحة 
 

 الشمسي األرض والنظامالدرس األول : تطبیقات  ثامنالفصل ال رابعةالوحدة ال
 

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 
 تدور األرض حول الشمس كل .............. یوم تقریبا و ینتج عنھا حدوث ظاھرة ........................... - ١
 ...... ساعة وینتج عنھا حدوث ظاھرة ..........................تدور األرض حول نفسھا دورة كاملة كل .. - ٢
 الحركة ....................... للشمس تعني أن الشمس تبدو لنا وكأنھا ھي التي تتحرك بین الشروق والغروب - ٣
 المناطق الجبلیة على القمر تسمى ............................ -٤
 جسم كبیر مكون من الثلج والصخور یدور حول الشمس في مدار إھلیلجي..................... ھو  -٥
 ................. ارتفاع مستوى سطح البحر وتتحرك المیاه نحو الیابسة -٦
 كوكب األرض من الكواكب ........................ بینما كوكب المشترى من الكواكب ........................  - ٧
 ............... انخفاض مستوى سطح البحر وتتراجع المیاه عن الیابسة............  - ٨
 عندما یقع القمر بین األرض والشمس ویحجب ضوء الشمس تحدث ظاھرة ...................................  - ٩

 ................................ ھي كتل صخریة تدور حول الشمس وتقع بین المریخ والمشترى - ١٠
 .................................. ھي مجموعة الكواكب القریبة من الشمس -١١

 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  : ضع عالمة  ٢س 

 أطواره بجمیع لیمر تقریبا أسبوع إلى القمر یحتاج .١ 
 المناطق المنبسطة على القمر تدعى ماریا أو بحار القمر .٢ 
 بات تقع بین المریخ والمشترىالكویك .٣ 
 إھلیلجي مدار في الشمس حول یدور والصخور الثلج من مكون كبیر جسم ھو النیزك .٤ 
 الوحدة الفلكیة یقاس بھا المسافات في الفضاء .٥ 
 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٣س 

  
 

 كسوف ] –) یوضح [ خسوف  ١رقم (  منخفض ] –نوع المد الناتج [ ربیع  ر ]ھالل أخی –الصورة لـ [ ھالل أول 

 
 
 
 
 
 
 



 ٢٠الصفحة 
 

 الشمسي األرض والنظامالدرس األول : ت واجبا ثامنالفصل ال رابعةالوحدة ال
 

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 
 . .............  ..................................................أقرب الكواكب إلى الشمس كوكب  .١
 . ..............................................................  كوكب   الكواكب من الشمس أبعد  .٢
 . .............................................................  أكبر كواكب النظام الشمسي كوكب  .٣
 . ........................................  ..............كوكب   كواكب النظام الشمسي أصغر  .٤
 .................................................... عندما یقع ظل القمر على األرض یحدث    .٥
 ............................................................ .المد والجزر یحدث بسبب جاذبیة  یحدث كل من  .٦
 ............................................................ناء دورانھا حول الشمس ھو سبب حدوث میل محور األرض أث .٧

 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  : ضع عالمة  ٢س 

 ون ذیل ملتھب من الغاز والغبارالكویكب عندما یقترب من الشمس یك .١ 
 د األرض عن الشمسالوحدة الفلكیة ھي متوسط بع .٢ 
 یحل فصل الصیف في نصف الكرة الشمالي عندما یكون میلھ نحو الشمس .٣ 
 كوكب المریخ من الكواكب الخارجیة .٤ 
 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٣س 

 
 

 في النصف الشمالي یكون فصل  .....................
 یكون الفصل .....................في النصف الجنوبي 

 الثاني ] –الصورة للتربیع [ األول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢١الصفحة 
 

 الفضاء والنجوم والمجرات:  ثانيالدرس ال ثامنالفصل ال رابعةالوحدة ال
 

 الموجات الكھرومغناطیسیة : 
أمواج الرادیو ، ك كم / ث   ٣٠٠،٠٠٠وكلھا تسیر بسرعة الضوء وھي نوع من الموجات التي تنتقل في المادة والفراغ . 

، وأمواج المیكروویف ، واألشعة تحت الحمراء ، والضوء المرئي ، واألشعة فوق البنفسجیة ، واألشعة السینیة ، وأشعة 
 جاما .

  الطیف الكھرومغناطیسي :
ترتیب الموجات الكھرومغناطیسیة ، حسب طولھا الموجي . 

 
  
 وسائل رصد الكون :  

 كون استخدام المناظیر الفلكیة التي یمكنھا تقریب األجسام البعیدة  ، وتنقسم إلى نوعین  :من وسائل رصد ال
  المناظیر الفلكیة البصریة  : - ١ 
 تستخدم الضوء التي تشعھا األجرام السماویة لتكوین صورة مكبرة ، وھي نوعین : 
 المنظار الفلكي الكاسر :   -أ  

 وكسره  ، فتتكون صورة  أمام العدسة العینیة .یستخدم عدسة محدبة لتجمیع الضوء 

 
 المنظار الفلكي العاكس :  –ب 

 یستخدم مرآة مقعرة لتجمیع الضوء وعكسھ ، فتتكون صورة أمام العدسة العینیة .

 
 

 استعمال المناظیر الفلكیة البصریة :
سقف على شكل  الھباني م يھو  صدامرفي العادة توضع  المناظیر في 

 ُ  فتح عند مشاھدة األجرام السماویة .قبة  تـ
،  ھبل الفضائيبعض المناظیر ال توضع في مراصد مثل منظار لكن  

الذي یوجد خارج الغالف الجوي لألرض ومحمول على قمر صناعي ؛ 
لیوفر صور أوضح للفضاء بتجنب تأثیر الغالف الجوي الذي یسبب 

 تشویشاً في الرؤیة . 



 ٢٢الصفحة 
 

 ویة : المناظیر الفلكیة الرادی -٢ 
 ٢٤تـُستخدم لدراسة الموجات الرادیویة التي تنتقل في الفضاء على مدار 

ساعة ؛ ألن الموجات الرادیویة ال تتأثر بالظروف الجویة  أو بالغالف 
في الجوي . ویستخدم  العلماء ھذه المناظیر للكشف عن األجرام السماویة 

 رسم خرائط  للكون . الفضاء ، ومن ثم  
 

 :  النجــــــوم
تبدو لنا النجوم  كتلة كرویة ضخمة من الغازات ، تصدر ضوء وإشعاعات أخرى ، ومن أمثلتھا الشمس .النجم عبارة عن  

نراھا في السماء بتغیر  وكأنھا تتحرك في السماء ؛ وذلك بسبب دوران األرض حول محورھا ، وتختلف النجوم التي
 فصول السنة ؛ بسبب دوران األرض حول الشمس .

 جموعات النجمیة : الم
والدب مجموعات من النجوم تظھر على شكل ثابت في السماء ، وتسمى بما یوحي بھ مظھرھا . مثل : الدب األكبر ، 

 األصغر ، والجوزاء 
 ألوان النجوم : 

 فالنجوم الزرقاء أعلى النجوم حرارة  ،، تختلف النجوم في ألوانھا وأحجامھا ، ولون النجم یحدد درجة حرارتھ 
أقرب النجوم إلینا  الشمستعتبر  . والنجوم الصفراء متوسطة الحرارة  ، أما النجوم الحمراء  أقلھا حرارة

 اللون فإنھا متوسطة الحرارة والحجم . صفراء وبما أنھا
 دورة حیاة النجوم :

 یعتمد دورة حیاة النجم والتغیرات التي یمر بھا على كتلتھ . 
،  (السدیم)خمة من الغبار والغازات سحابة ضحیاة النجوم من تبدأ  

التي تنكمش بفعل الجاذبیة وتسخن بفعل الضغط مما یسمح باالندماج النووي ، 
 عندھا یصبح نجما حقیقیاً یشع طاقة ناتجة عن التفاعالت النوویة 

 النجم بحسب حجمھ : حیاة تنتھي
 . صورة قزم أسودعلى  نجم متوسط الحجم  -١
 .ثقب أسود  ، وینتھي أخیراً على صورة فوق مستعرمكوناً نجم  ینفجر إنھف النجم كبیر الحجم  -٢

 المجـــّرات :
وفق  مجموعة من النجوم ، والكواكب ، والغازات ، والغبار مرتبطة مع بعضھا البعض بقوة الجاذبیة . المجرة عبارة عن  

ع باستمرار  ، وتتحرك معظم المجرات ، ویتوس مجرة ( ملیار ) بلیون ١٠٠تقدیر العلماء فإن الكون یحتوي على 
 األخرى مبتعدة عن مجرتنا درب التبانة

 أنواع المجرات : 
 تصنف المجرات حسب أشكالھا إلى :  

وھي من  ال یوجد لھا أذرع لولبیة ،  تشبھ شكل البیضة ، : اإلھلیجیةالمجرات  -١
 أكثر المجرات شیوعا ً .

، حیث تحتوي على أذرع ( كالدوامة ) تشبھ المروحة  المجرات الحلزونیة :  -٢
 حلزونیة تخرج من المركز  . 

وتعتبر أصغر  وتشبھ الغیمة ،لیس لھا شكل منتظم ، المجرات غیر المنتظمة :  -٣
 المجرات وأقلھا شیوعاً .
  مجرة درب التبانة :

على مئات البالیین من  تقع األرض التي نعیش علیھا ضمن مجرة درب التبانة ، وھي مجرة حلزونیة ضخمة ، تحتوي
 النجوم مثل الشمس ، وتدور جمیعھا حول مركز المجرة .

ھي المسافة التي یقطعھا الضوء في سنة كاملة ،  السنة الضوئیة  وتـُستخدم لقیاس المسافات بین النجوم والمجرات
 .تریلیون كم تقریباً  ٩٫٥وتعادل 



 ٢٣الصفحة 
 

 الفضاء والنجوم والمجرات:  ثانيالدرس التطبیقات  ثامنالفصل ال رابعةالوحدة ال
 

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 
 ............................ موجات كھرومغناطیسیة تنتقل عبر المادة أو الفراغ -١
 .أنواع المناظیر الفلكیة ...........................و................................و............................... -٢
 المنظار الفلكي ........................... تقوم فكرتھ على انكسار الضوء بواسطة .............................. -٣
 المنظار الفلكي ........................... تقوم فكرتھ على انعكاس الضوء بوساطة ............................. -٤
 ............... الحرارةالنجوم الصفراء ............. -٥
 مجرة .......................................... التي نعیش فیھا حلزونیة -٦
 ........................................ ھي المسافة التي یقطعھا الضوء في سنة -٧
 بعضھا بقوة الجاذبیة.......................ھي تجمع من النجوم والكواكب والغازات والغبار مرتبطة ب -٨
 ........................  و  ...........................  و  ...............................  أنواع المجرات ھي -٩

 لقیاس المسافات بین المجرات نستخدم ................................................ -١٠
 

 أمام العبارات الخطأ : حیحة وعالمة أمام العبارات الص : ضع عالمة  ٢س 

 مجرة درب التبانة التي نعیش فیھا اھلیلیجیة .١ 
 ھي المسافة التي یقطعھا الضوء في سنة السنة الضوئیة .٢ 
 المنظار الفلكي العاكس تقوم فكرتھ على انعكاس الضوء بوساطة مرایا مقعرة .٣ 
 سحابة كبیرة من الغازات والغبارب حیاة النجوم تنتھي  .٤ 
 في النھار ضوء الشمس یجعل الغالف الجوي ساطع ،فتصبح النجوم غیر مرئیة .٥ 
 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٣س 

  
 نوع التلسكوب ]سدیم –غیر منتظمة  –إھلیجیة  –حلزونیة المجرة [نوع 

 عاكس كاسر ]  –كاسر   –رادیو  –عاكس  [ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٤الصفحة 
 

 الفضاء والنجوم والمجرات:  ثانيالدرس الات واجب ثامنالفصل ال رابعةالوحدة ال
 

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 
 . ....................... منظار فضائي محمول على قمر صناعي خارج الغالف الجوي یوفر صور واضحة للفضاء  .٨
 .  ........  .........................ونوعھا مجرة  .......  .....................یقع نظامنا الشمسي في مجرة   .٩

 . ...........  ...................، والمسافات بین المجرات بـ .................................  تُقاس المسافات بین الكواكب بـ .١٠
 ... ...........................ینتھي حیاة النجم المتوسط الحجم على صورة    .١١
 .................................نتھي حیاة النجم كبیر الحجم على صورة ت .١٢
 ............................................................ .أكثر المجرات شیوعاً ھي المجرات   .١٣
 .كم / ث    ٣٠٠،٠٠٠بسرعة  .......................................... یسیر   .١٤

 
 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  عالمة : ضع  ٢س 

 المجرة ھي تجمع من النجوم والكواكب والغازات والغبار مرتبطة ببعضھا بقوة الجاذبیة .١ 
 أكثر النجوم حرارة ھي النجوم الصفراء .٢ 
 المنظار الفلكي الكاسر تقوم فكرتھ على انكسار الضوء بواسطة مرایا مقعرة .٣ 
 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٣س 

  
 نوع التلسكوب

 ]سدیم –غیر منتظمة  –إھلیجیة  –حلزونیة المجرة [نوع  عاكس كاسر ]  –كاسر   –رادیو  –عاكس  [ 
 

 : اكمل المقارنة التالیة : ٤س 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل الشمسدوران األرض حو دوران األرض حول محورھا مجال المقارنة
   زمنھا

   النتائج 



 ٢٥الصفحة 
 

 ورقة عمل الفصل الثامن ثامنالفصل ال رابعةالوحدة ال
 

 : اختر اإلجابة الصحیحة فیما یلي : ١س 
 یُسمى ترتیب الموجات الكھرومغناطیسیة بناًء على طولھا الموجي بـ     :                     .١
 الطیف المرئي   . د الطیف المغناطیسي . ج رومغناطیسي  .    الطیف الكھ ب  الطیف الكھربائي  . أ 
 أكبر كواكب المجموعة الشمسیة و خامسھا  بعًدا عن الشمس ھو كوكب   : .٢
 األرض  . د المریخ   . ج المشتري.   ب  الزھرة   .      أ 
 تتكون النیازك من    : .٣
 غازات وثلج .     د صخور فقط . ج فلزان فقط  . ب  صخور وفلزات   . أ 
 تُقاس المسافات بین المجرات بوحدة  : .٤
 السنة الضوئیة .     د اللترات . ج الكیلومترات  . ب  الوحدة الفلكیة  . أ 
 معظم المناظیر الفلكیة البصریة المستخدمة من قبل المتخصصین توضع في مبنى خاص سقفھ على شكل قبة یُسمى               .٥
 المجمع   . د القبة ج المرصد  .     ب  المركز  . أ 
 أقرب الكواكب إلى الشمس  ھو كوكب  : .٦
 األرض  . د المریخ   . ج عطارد.   ب  الزھرة   .      أ 
 شكل  مدار  المذنبات : .٧
 منحني .     د دائري . ج إھلیجي  . ب  كروي  . أ 
 یعكس لون النجم  : .٨
 جة حرارتھ .    در د ثقلھ . ج حجمھ  . ب  كتلتھ  . أ 
 

وحدات فلكیة  . فما ھي المسافة الفاصلة بینھ وبین الشمس  ٣: إذا كان بعد جرم فضائي عن الشمس یساوي  ٢س 
 بالكیلومترات  ؟

.......................المعطیات..................................................................................................................

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

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

 ....................المطلوب......................................................................................................................
 

   ٠ساعة وفي جمیع األوقات  ٢٤مدار  : علل یستخدم المنظار الفلكي الرادیوي على ٣س 

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

 مستعینا بالرسم اجب عما یلي : : ٤س 

 

 حل حیاة النجوم . یظھر الرسم المقابل مرا
ضع المصطلحات ما بین القوسین التالیة أمام كل رقم  على 

 الرسم 
 –ال�نجم ف�وق المس�تعر  –الق�زم األب�یض  –[ الثقب األسود 

 السدیم ] .
١- 
٢- 
٣-  
٤- 

  



 ٢٦الصفحة 
 

 مراجعة الفصل الثامن ثامنالفصل ال رابعةالوحدة ال
 

 : اختر اإلجابة الصحیحة فیما یلي : ١س 
                 اظیر یستخدم مرایا لتجمیع الضوءنوع من المن .١
 الكھرومغناطیسي د العاكس ج الكاسر ب  الرادیوي أ 
          نوع من المناظیر یستخدم لیال ونھارا وال یتأثر بالظروف السیئة .٢
 الكھرومغناطیسي د العاكس ج الكاسر ب  الرادیوي أ 
 أي مما یلي یعتبر تابعا لألرض .٣
 القمر د الشمس ج المكوك الفضائي ب  بسكاي ال أ 
 مجرة درب التبانة من أمثلة المجرات .٤
 الحلزونیة د اإلھلیجیة ج غیر المنتظمة ب  المنتظمة أ 
 میل محور األرض خالل دورانھا حول الشمس یسبب  .٥
 الخسوف والكسوف د أوجھ وأطوار القمر ج الفصول األربعة ب  تعاقب اللیل والنھار أ 
 مسافة بین الكواكب بوحدة تسمىتقاس ال .٦
 السنة الضوئیة .     د اللترات . ج الكیلومترات  . ب  الوحدة الفلكیة  . أ 
 عدد كواكب النظام الشمسي  .٧
 ٩ د ٨ ج ٧ ب  ٦ أ 
 ظلھ یقع على األرض خالل كسوف الشمس .٨
 عطارد د المذنب ج النیزك ب  القمر أ 
 عد أن یكون فوق مستعر إلىالنجم ذو الكتلة الكبیرة جدا یتحول ب .٩
 المستعر األعظم د ثقب أسود ج قزم أسود ب  قزم أبیض أ 

 من ممیزات المناظیر الفلكیة  .١٠
 سھولة إصالحھا د جودة صورھا ج قلة مشكالتھا التقنیة ب  قلة تكلفتھا أ 

 سرعة الضوء بوحدة  كم / ث  .١١
 ٣٠٠٠٠٠ د ٣٠٠٠٠ ج ٣٠٠٠ ب  ٣٠٠ أ 

 بیعي ) یحدث عندما المد المرتفع ( الر  .١٢
 القمر والشمس على خط واحد ج القمر واألرض على خط واحد أ 

 األرض والشمس على خط واحد د األرض والشمس والقمر على خط واحد ب
 مكون من ثلج و غازات  .١٣

 كوكب د كویكب ج نیزك ب  مذنب أ 
 ارتفاع وانخفاض مستوى الماء في البحر  .١٤

 المد المنخفض د الجزالمد و ج الجزر ب  المد  أ 
 ال أقمار لـ  .١٥

 المریخ د عطارد والزھرة ج الزھرة ب  عطارد أ 
 أكبر أقمار المشتري   .١٦

 جانیمید د فیبوس ج تیتان ب  دیموس أ 
 عدد الكواكب الصخریة  .١٧

 ٢ د ٥ ج ٤ ب  ٣ أ 



 ٢٧الصفحة 
 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  : ضع عالمة  ٢س 

 خ ستة أقمارللمری .١ 
 أشد الكواكب لمعانا وحرارة الزھرة .٢ 
 الكواكب الخارجیة مكونة من صخور .٣ 
 الكواكب الداخلیة أكبر من الكواكب الخارجیة .٤ 
 تریلیون كم ٩٫٥السنة الضوئیة تقدر بـ  .٥ 
 النیازك ثالثة أنواع .٦ 
 یوجد النظام الشمسي في مجرة درب التبانة .٧ 
 وال الجویة السیئةتتأثر مناظیر الرادیویة باألح .٨ 
 بلیون ( ملیار ) مجرة ١٠٠الكون یحتوي على ما یقارب  .٩ 
 منظار ھابل موجود بالفضاء الخارجي .١٠ 
 

 علل ما یلي :  ٣س 
  .  تبدو لنا النجوم وكأنھا تدور في السماء           

.......................................................................................................................... 
   ٠یواجھ القمر األرض بوجھ واحد دائًما   

.......................................................................................................................... 
 ٠ر على كوكب عطارد وجود تفاوت كبیر في درجات الحرارة بین اللیل والنھا   

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

:إذا كان بعد جرم فضائي عن الشمس یساوي وحدتان فلكیتان  . فما ھي المسافة الفاصلة بینھ وبین الشمس  ٤س 
 رات  ؟بالكیلومت

....................المعطیات.....................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

....................المطلوب......................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 
 : اكمل المقارنة التالیة : ٥س 

 
 
 
 
 
 

 المد المنخفض المد المرتفع مجال المقارنة

   تعریفھ

تأثیر وقوع األرض والقمر و 

 الشمس على خط واحد 

  



 ٢٨الصفحة 
 

 عما یلي :: مستعینا بالرسم اجب  ٦س 

 
 

 ما طور القمر في كل من :
 أ                                    ب

 

 یظھر الرسم التالي نوع من أنواع  المجرات . 
 بین ما یلي :

 نوع شكل ھذه المجرة : -١
 اسم ھذه المجرة  : -٢
 إلى ماذا یشیر السھم : -٣

  
 لمناظیرالصورة توضح نوع من ا

 ما نوع المنظار؟ -١
 ما ممیزة ھذا النوع؟ -٢

 ما اسم ما اشیر إلیھ باألرقام
٢                                 -١-  
٣-  

 
 نوع المد الناتج 

 خریفي ] –متوسط  –منخفض  –[ ربیعي 
 ) في  ٣القمر في رقم ( 

 
 
 
 
 



 ٢٩الصفحة 
 

 عالم الخالیااألول :  الدرس تاسعالفصل ال خامسةالوحدة ال
 

 أھمیة الخالیا :
تساعد الخالیا  تعتبر الخالیا أصغر لَبِنات الحیاة في جمیع المخلوقات الحیة .

المخلوقات الحیة على القیام باألنشطة الحیویة المختلفة ، مثل : الحركة ، 
 والنمو ، والتكاثر .
  نظریة الخلیة  :

،  المجھرم عن طریق ١٦٦٥م الخالیا عا روبرت ھوكاكتشف العالم 
، استنتج أن أجسام المخلوقات الحیة  الفلین وذلك بتفحصھ لمقطع رقیق من

اسم خالیا ، وبعد ذلك طور العلماء  كونة من حجرات متراصة أطلق علیھام
 نظریة الخلیة .

 تنص نظریة الخلیة على أن :  
 جمیع المخلوقات الحیة مكونة من خلیة أو أكثر .  -١
وتحدث فسھا جمیع األنشطة خلیة ھي اللبنة األساسیة للحیاة . ال  -٢

 الحبوبة .
 جمیع الخالیا تنشأ من خالیا سابقة مماثلة  لھا .   -٣

  المجھر :
عبارة عن أداة تكبر األجسام  الدقیقة ، لذلك یساعد العلماء على دراسة تفاصیل 

 الخالیا .
؛ وسمي بالضوئي لمركب بكثرة المجھر الضوئي ا من المجاھر المستخدمة

یتركب من وسمي بالمركب ؛ ألنھ  ألن الضوء یمر خالل الجسم المراد تكبیره ،
شیئیة  عدسةب ) التي یَرى بھا الدارس ، و عدسة عینیةأ)  ،  عدستین

 الموجودة فوق الشيء المراد دراستھ  .
بیر العدستین العینیة یمكن حساب قوة تكبیر المجھر بضرب قوة تك

 ة .والشیئی
  البكتیریا :

، في حین تتكون أجسام المخلوقات  وحیدة الخلیةأصغر المخلوقات الحیة 
 ترلیون خلیة . ١٠الحیة الكبیرة من مجموعة من الخالیا قد یصل عددھا إلى الملیارات ، فمثالً جسمك یتكون من أكثر من 

 مم تتكون الخالیا:  
 

  الغشاء البالزمي : -١
بمرور لخلیة ، ویحفظ مكوناتھا ، ویتحكم وھو حاجز مرن یحیط با
مثل النباتات  ولبعض الخالیا المواد من الخلیة وإلیھا .

وال توجد في  .یوفر الدعم والحمایة لھا  جدار خلويوالطحالب 
 الخالیا الحیوانیة .

 السیتوبالزم :   -٢
لى تحتوي عھي مادة شبھ ھالمیة توجد داخل الغشاء البالزمي ، 

 الخلیة األخرى  . كیمیائیة وأجزاء ماء ، ومواد 
 
 



 ٣٠الصفحة 
 

 العضیات :   -٣
عضیة وظیفة فلكل ات الضروریة للحیاة ، تستطیع التحرك داخل السیتوبالزم ، وتقوم بالعملی أجزاء متخصصةھي 

 تقوم بھا  ،  ومن ھذه العضیات : معینة
   واة :الن -أ

المخلوق  الحیة ، تحدد صفات   DNA تسمى  مادة وراثیة، وتحتوي على تسیطر وتنظم جمیع نشاطات الخلیة 
وھي وسطیة في الخالیا الحیوانیة وجانبیة في الخالیا النباتیة ( بسبب كبر  . الكروموسوماتومحمولة على 

 الفجوة العصاریة ) .
 وات : الفج -ب

ھي واحدة و. وتخزین الفضالت إلى حین التخلص منھا ،  تخزین الغذاء والماء، وتعمل على تشبھ البالون 
وكبیرة في الخالیا النباتیة وصغیرة ومتعددة في الخالیا 

 الحیوانیة .
 المیتوكندریا : -ج 

یث ، ح التنفس الخلوي، عن طریق بإنتاج الطاقة في الخلیة تقوم 
الغذاء إلى شكل آخر من الطاقة تستخدم األكسجین لتحویل طاقة 

التنفس الخلوي  ینتج من عملیة  ًتستطیع الخلیة استخدامھ ، وایضا
فضالت عبارة عن ماء وثاني اكسید الكربون ، ویمكن كتابتھا على 

 شكل معادلة : 
 

 طاقة + ثاني أكسید الكربون + ماء               غذاء + أكسجین           
  البالستیدات الخضراء : -د 

والطحالب  الخضراء النباتاتك الكائنات المنتجة ( ذاتیة التغذیة ) تساعد
البناء  عملیةبواسطة  صنع غذاءھا بنفسھاوبعض البكتیریا على 

 . الضوئي
 البناء الضوئـي : 

غذاء ،  ھي عملیة امتصاص طاقة الضوء وتخزینھ على شكل جزیئات
 حسب المعادلة التالیة : 

 
 غذاء + أكسجین           ضـــــوء     ثاني أكسید الكربون + ماء   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣١الصفحة 
 

 عالم الخالیاالدرس األول : تطبیقات  تاسعالفصل ال ةخامسالوحدة ال
 

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 
 الكروموسومات توجد داخل ............................................... -١
 ................................... ینظم مرور المواد من الخلیة وإلیھا ویحیط بمكونات الخلیة -٢
 ............................... تخزن الغذاء والماء واألمالح المعدنیة والفضالت... -٣
 الكروموسومات تحتوي على ............................ الذي یحدد صفات المخلوق الحي -٤

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٢س 

 
 نباتیة ] –ما نوع الخلیة [ حیوانیة 

 البیانات الناقصة :اكتب 
٣                                      -١- 
٥                                      -٤-  
٧ -     

 ما وظیفة العضیات المرقمة بـ
١-  
٣- 

 

 عالم الخالیاالدرس األول : واجبات  تاسعالفصل ال خامسةالوحدة ال
 

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 
 .............................. یعطي الدعم والحمایة للخلیة........ -١
 تتكون جمیع المخلوقات الحیة من ........................  -٢
 ..................... تنظم معظم أنشطة الخلیة -٣

 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٢س 

 
 نباتیة ] –ما نوع الخلیة [ حیوانیة 
 اكتب البیانات الناقصة 

٤                                  -٢- 
٦                                   -٥- 

 ما وظیفة :
 الفجوة العصاریة :
 الكروموسومات :



 ٣٢الصفحة 
 

 وظائف الخالیا : لثانيالدرس ا تاسعالفصل ال خامسةالوحدة ال
 : خالیا متخصصة لوظائف خاصة

 دام آلة لكل مھمة تقوم بھا فكذلك جسمك یحتوي على خالیا مختلفة للقیام بالوظائف المتعدد.كما أنھ ال بد لك من استخ
 وفي بعض التراكیب الفرعیة والحجم  لھا التركیب األساسي نفسھ لكنھا تختلف في الشكلفخالیا جسمك 

 لتتالءم مع الوظیفة التي تقوم بھا.
 ف خاصة  : من الخالیا المتخصصة في اإلنسان التي تقوم بوظائ

 الخالیا الدھنیة :    -١
 تخزن كمیات كبیرة من الدھن ؛ مما یؤدي إلى دفع النواة باتجاه الغشاء البالزمي .

 الخلیة العظمیة :   -٢
 تـُحاط خالیاھا بمواد صلبة مكونة من الكالسیوم والفسفور . 

 الخالیا العصبیة :   -٣
 استقبال الرسائل ، وارسالھا بسرعة  . تمتاز بطولھا وكثرة تفرعاتھا ؛ مما یسمح لھا

 الخالیا العضلیة :   -٤
 تمتاز بطولھا ، ووجود ألیاف قادرة على االنقباض واالنبساط  .

 الخالیا الجلدیة :   -٥
 مسطحة ومتراصة ؛ لتشكل طبقة حمایة لألعضاء الداخلیة  .

     

 یا عظمیةخال خالیا عضلیة خلیة عصبیة خالیا دھنیة خالیا جلدیة
 

یوجد في الخالیا النباتیة أنواع مختلفة من الخالیا ، تتوزع في   
( طویلة أنبوبیة الشكل ) وسیقانھا ( الغنیة بالبالستیدات ) أوراقھا

، وھي ( كقوالب متراصة ال تحتوي على بالستیدات ) وجذورھا 
خالیا متخصصة تنقل الغذاء والماء ، ویوفر بعضھا الثبات والقوة 

 بات . للن
 تنظیم الخالیا :

على  تنتظم الخالیا في المخلوقات الحیة العدیدة الخالیا في أنسجة وأعضاء وأجھزة ؛ لتؤدي وظائف محددة للمحافظة
 استمرار بقاء المخلوق الحي 

 النسیـج :
 مجموعة من الخالیا المتشابھة تؤدي الوظیفة نفسھا . مثل النسیج العظمي ، والنسیج العضلي .  

 ضـو : الع
 نوعین أو أكثر من االنسجة المختلفة ، والتي تعمل معا ً لتؤدي وظیفة معینة . مثل القلب والمعدة .  

 الجھاز : 
 . . مثل الجھاز الھضم ھي مجموعة األعضاء المترابطة والتي تعمل معا ً ألداء وظیفة واحدة



 ٣٣الصفحة 
 

 الیاوظائف الخ : لثانيالدرس اتطبیقات  تاسعالفصل ال خامسةالوحدة ال
 

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 
 .................................. تنقل الماء والغذاء واألمالح داخل النبات -١
 خلیة ........................ عضو ........................... -٢
 ......................تحاط الخالیا العظمیة بمواد صلبة مكونة من ....................... و....... -٣
 خالیا ........................تحمي طبقات الجسم الداخلیة -٤
 خالیا الورقة تحتوي على .......................... -٥

 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  : ضع عالمة  ٢س 

 خالیا الساق تحتوي على البالستیدات الخضراء .١ 
 ن القلب والكلیة تعتبر عضوكال م .٢ 
 تمتاز الخالیا العصبیة بطولھا وكثرة الزوائد فیھا .٣ 
 النسیج مجموعة من الخالیا المتشابھة .٤ 
 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٣س 

   
 خالیا .......................... .................خالیا ......... خالیا ..........................

 
 خالیا ..........................

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٤الصفحة 
 

 وظائف الخالیا : لثانيالدرس اواجبات  تاسعالفصل ال خامسةالوحدة ال
 

 : اكمل المخطط التالي : ١س 

 
 
 

 : اكمل العبارات التالیة : ٢س 
 بوجود ألیاف قادرة على االنقباض واالنبساط  .....................  .................تمتاز الخلیـة   .١٥
 مواد صلبة مكونة من الفسفور والكالسیوم  ..................................  .یُحیط بالخالیا   .١٦
 قیام بوظیفة واحدة مجموعة من األعضاء تعمل معا ً لل  ...................  .......................... .١٧
 .نوعان أو أكثر من األنسجة المختلفة ، تعمل معا ً للقیام بوظیفة معینة   .......................  ................ .١٨
 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٣س 

   
 الصورة لخالیا

 دھنیة] –عضلیة  –عصبیة  –[عظمیة 
 الصورة لخالیا

 دھنیة] –عضلیة  –عصبیة  –ة [عظمی
 الصورة لخالیا

 ثمرة ] –جذر  –ورق  –[ ساق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٥الصفحة 
 

 ورقة عمل الفصل التاسع تاسعالفصل ال خامسةالوحدة ال
 

 : اختر اإلجابة الصحیحة فیما یلي : ١س 
                     عندما تتجمع خالیا متشابھة مع بعضھا البعض لتؤدي وظیفة ما یطلق على ھذا التجمع : .١
 .جسم  د .جھاز  ج .    نسیج  ب  .عضو  أ 
 في  :  DNAتوجد مادة  .٢
 .الغشاء البالزمي  د .الجدار الخلوي   ج .  السیتوبالزم  ب  .     نواة الخلیة  أ 
 منطقة العمل في الخلیة  : .٣
 .الغشاء البالزمي د .العضیات  ج .    النواة    ب  . السیتوبالزم  أ 
 لوق الحي المكون من خلیة واحدة ھو  :المخ .٤
 الحیوان د .النبات   ج .  البكتیریا    ب  .     اإلنسان أ 
 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  : ضع عالمة  ٢س 

 تحتوي جمیع أنواع الخالیا على عضیات . .١ 
 .تنشأ جمیع الخالیا من خالیا مماثلة لھا  .٢ 
  جموعة من األجھزة نتآزر معاً لتأدیة وظیفة معینة   العضو م .٣ 
 اكتشف العالم روبرت ھوك الخلیة  . .٤ 
 

 : اكمل المقارنة التالیة : ٣س 

 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٤س 

 

 عضیة من عضیات الخلیة. لالرسم التالي 
 بین ما یلي :

 اسم العضیة  : -١

 وظیفة العضیة -٢

 تشیر األرقام التالیة على الرسم  إلى : -٣

 )١ ( 

 )٢ ( 

 )٣ ( 

 )٤ ( 

 )٥ ( 

 
 

 الخلیة النباتیة  الخلیة الحیوانیة مجال المقارنة
   البالستیدات الخضراء

   موقع النواة 



 ٣٦الصفحة 
 

 مراجعة الفصل التاسع تاسعالفصل ال خامسةالوحدة ال
 : اختر اإلجابة الصحیحة فیما یلي : ١س 

 ي مرور المواد من الخلیة وإلیھایتحكم ف .١
 النواة د الفجوة ج الغشاء البالزمي ب  المیتوكندریا أ 
 یوجد في النواة .٢
 الكروموسومات د البالستیدات الخضراء ج الكروموسومات ب  الفجوات أ 
 المعدة تعتبر .٣
 نسیج د جھاز ج عضو ب  عضیة أ 
 في عملیة البناء الضوئي ینتج .٤
 البروتین د الطاقة ج اءالم ب  الغذاء أ 
 DNAوظیفة الـ  .٥
 تخزین الغذاء د إنتاج الطاقة ج تحدید الصفات ب  تصنیع الغذاء أ 
 من أجھزة الجسم .٦
 الھضمي د البناء الضوئي ج النمو ب  الحمایة أ 
 یوفر الحمایة والتماسك للنباتات .٧
 النواة د الفجوات ج الجدار الخلوي ب  الغشاء البالزمي أ 
 یا ناتجة من خالیا سابقة ... من بنود نظریةالخال .٨
 الحیاة د الخلیة ج ھوك ب  المجھر أ 
 تنتج الطاقة في  .٩
 النواة د الفجوة ج الغشاء البالزمي ب  المیتوكندریا أ 

 تمتاز بطولھا ، ووجود ألیاف قادرة على االنقباض واالنبساط    .١٠
 الخالیا العصبیة د یا الدھنیةالخال ج الخالیا العضلیة ب  الخالیا العصبیة أ 

 كقوالب متراصة ال تحتوي على بالستیدات  .١١
 خالیا الثمار د خالیا األوراق ج خالیا السیقان ب  خالیا الجذور أ 

 أول ما شاھد ھوك ھي خالیا  .١٢
 الفلین د البطاطس ج اإلسفنج ب  البصل أ 

 النواة فیھا مندفعة باتجاه الغشاء البالزمي  .١٣
 الخالیا العصبیة د الخالیا الدھنیة ج الخالیا العضلیة ب  العصبیةالخالیا  أ 

 طویلة أنبوبیة الشكل  .١٤
 خالیا الثمار د خالیا األوراق ج خالیا السیقان ب  خالیا الجذور أ 

 أول من شاھد الخلیة ھو .١٥
 جیمس ھوك د ولیم ھوك ج روبرت ھوك ب  لیفنھوك أ 

 بسببتختلف خالیا الجسم في الشكل والحجم   .١٦
 اختالف الكتلة د اختالف الوظیفة ج اختالف العمر ب  اخالف التركیب أ 
 
 
 
 



 ٣٧الصفحة 
 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  : ضع عالمة  ٢س 

 النسیج مكون من مجموعة من األعضاء تتعاون في القیام بوظیفة ما .١ 
 دھا على التمدد والتقلص تتمیز الخالیا العصبیة باحتوائھا على ألیاف تساع .٢ 
 نواة الخالیا الدھنیة مندفعة للغشاء البالزمي .٣ 
 الفجوة العصاریة وحیدة وكبیرة في الخالیا الحیوانیة .٤ 
 خالیا الجلد متراصة ومسطحة .٥ 
 النواة تسیطر على أنشطة الخلیة المختلفة .٦ 
 ینتج الغذاء في النواة .٧ 
 ت خضراءال تحتوي الخالیا الحیوانیة على بالستیدا .٨ 
 ٩. DNA  یحدد صفات المخلوق الحي 
 المجھر المركب مكون من عدستین شیئیة وعینیة .  .١٠ 
 

 : علل ما یلي : ٣س 
 تكون الخالیا العصبیة في الحیوانات طویلة وذات زوائد .  -١

.............................................................................................................................................. 
 ال تحتوي خالیا الجذر على  بالستیدات خضراء  .  -٢

.................................................................................................................................................. 
 الیا الساق في النباتات طویلة وشبھ أنبوبیة .        تكون خ  -٣

................................................................................................................................................... 
الكالسیوم و الفوسفور  الخالیا العظمیة في اإلنسان محاطة بمواد صلبة مكونة من  -٤  

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

 ل المقارنات التالیة :: اكم ٥س 
 

 

 

 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٦س 

 

 عضیة من عضیات الخلیة. لالرسم التالي 
 بین ما یلي :

 اسم العضیة  : -١
 وظیفة العضیة : -٢
 یة على الرسم  إلى :تشیر األرقام التال -٢
 )٢( )                            ١ ( 
 )٤(                             ) ٣ ( 
 )٥ ( 

 البناء الضوئي  التنفس   مجال المقارنة
   مكان حدوثھ 

   المواد الناتجة عنھ 

 الخلیة النباتیة  الخلیة الحیوانیة مجال المقارنة
   الجدار الخلوي

   الفجوات العصاریة 



 ٣٨الصفحة 
 

 تطبیقات ریاضیة 
 

 . ٥٠× والعدسة الشیئیة  ١٠× احسب تكبیر مجھر ، إذا علمت أن قوة العدسة العینیة  -١
...........................................................................................المعطیات..............................................

..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................المطلوب........

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

خلیة دم بیضاء تقریبا ، ما العدد التقریبي لخالیا الدم البیض�اء ف�ي جس�م  ٧٥٠٠الواحد من الدم على  ریحتوي الملیلت -٢
 لتر . ٣٫٥اإلنسان البالغ ، إذا علمت أن حجم دم اإلنسان البالغ ھو 

................................................................المعطیات.........................................................................
..................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................المطلوب...................................
.....................................................................................................................................................

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

 
 . ٤٠× والعدسة الشیئیة  ١٠× احسب تكبیر مجھر ، إذا علمت أن قوة العدسة العینیة  -٣

....................المعطیات.....................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

.................................................المطلوب.........................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٩الصفحة 
 

اإلسفنجیات والجوفمعویات :  الدرس األول عاشرالفصل ال خامسةالوحدة ال
 والدیدان المفلطحة واألسطوانیة

 

( ال  كائنات عدیدة الخالیا غیر ذاتیة التغذیة ال تحتوي خالیاھا على جدار خلويمملكة الحیوانات تضم 
 سیلیلوزي وال من الكاتین ) .

 أھم خواص الحیوانات :
 تي تھضم الطعام أو تتخلص من الفضالتعدیدة الخالیا وتتكون من أنواع مختلفة من الخالیا ال -١
 ( ال تمتلك جدار خلوي ) . معظم خالیا الحیوانات لھا نواة وعضیات والعدید من العضیات محاطة بغشاء بالزمي -٢
 ال تستطیع صنع غذائھا بنفسھا -٣
 تھضم غذاءھا  -٤
 . تتحرك معظم الحیوانات من مكان آلخر للحصول على الغذاء -٥

 التماثل :
 . رتیب أجزاء الجسم وفق نمط معین ،بحث یمكن تقسیمھ إلى أنصاف متشابھةھو ت

 

 أنواع التماثل :
 

 شعاعي -١
حول  مرتبة دائریاأجزاء جسم الحیوان 

. كالحیوانات المائیة مثل  نقطة مركزیة
قندیل البحر وقنفذ البحر وشقائق 

  النعمان

 جانبي -٢
منقسم طولیا لقسمین یكون الجسم 

كل قسم صورة بالمرآة ( متماثلین 
الجندب وجراد لآلخر ) ، كما في 

 . اإلنسان تماثلھ جانبي  البحر والكركند

 عدیم التناظر  -٣
ال یمكن تقسیم الجسم فیھا إلى أجزاء 

 اإلسفنج .متناظرة . كما في 
 

   
 

 غالبیة الحیوانات متناظرة شعاعیا أو جانبیا والقلة عدیمة التناظر.

 ت إلى قسمین ھما :وتقسم الحیوانا
 % من الحیوانات . ٩٧وھي حیوانات ال تمتلك عمودا فقریا . وتشكل قرابة    أ ) الالفقاریة  

 وھي حیوانات تمتلك عمودا فقریا .  ب ) الفقاریة . 
 
 



 ٤٠الصفحة 
 

 أوال : الحیوانات الال فقاریة :
 یقسم العلماء الال فقاریات إلى ثمان  مجموعات ( شعب ) تشترك في الخصائص .

 مجموعات الال فقاریات
 الجوفمعویات اإلسفنجیات

الدیدان 
 المفلطحة

الدیدان 
 الرخویات األسطوانیة

الدیدان 
 المفصلیات الحلقیة

شوكیات 
 الجلد

 

 

 اإلسفنجیات : -١
  مكان عیشھا :
ملتصقة ، وتبقى  البحار في تعیش كل اإلسفنجیات 

 ال تنتقل منھ آلخر . بمكانھا
 :طر یقة تغذیتھا 

بوساطة تصفیة الطعام من الماء الغنّي  ىتتغذ
یتدفق عبر  واألكسجین حیث بالمخلوقات المجھریة

 . مسام جسمھا إلى التجویف المركزي
 تكاثر اإلسفنجیات :

 على جانب جسم اإلسفنج ثم ینفصل وینتقل إلى مكان آخر برعم عندما ینمو تتكاثر ال جنسیاأ ) 
األفراد التي تتكاثر جنسیا معظم  حیث تتمیز بكون تتكاثر جنسیاب ) 

 خنثى بكونھا 
 : ( الالسعات )  الجوفمعویات -٢
مجّسات وھي عبارة عن  الالسعاتتمتلك ألنھا  تسمى بالالسعات 

من أجل  ، الحویصالت الخیطیةتُسمى  حول فمھا ،تطلق خالیا السعة
 قندیل البحراإلمساك بالفریسة مثل 

ھا مجوفة وتشكل الطبقة أجسامألن  تسمى الجوفمعویاتكما 
  . الداخلیة التجویف الھضمي

 طریقة تغذیتھا : 
تستطیع الالسعات الحصول على غذائھا من جمیع االتجاھات المحیطة بھا 

 أجسامھا متماثلة شعاعیا ألن
 .  تحصل على األكسجین من الماء وتطرح فیھ ثاني أكسید الكربونكما  

 تكاثر الجوفمعویات :
 ثم ینفصل جسم الھیدراحیث ینمو برعم على جانب التبرعم بواسطة  نسیّناتتكاثر ال جأ ) 

 . بإطالق البویضات أو الحیوانات المنویة في الماء تتكاثر جنسیا ب) 
 



 ٤١الصفحة 
 

 الدیدان المفلطحة : -٣
 . بدون أي أرجل أسطوانیةطویلة  أجسام الدیدان ھي حیوانات ال فقریة ذات 

یتكون جسمھا  بأجسامھا الطویلةتمتاز كما .  ببحثھا عن غذائھاوالجوفمعویات  عن كل من اإلسفنجیات الدیدان تتمیز
الدودة من أمثلتھا  . من ثالث طبقات من األنسجة متماثلة جانبیا

 . الشریطیة ودودة البالناریا
 : الدودة الشریطیة

أو بعض  نوع من الدیدان المتطفلة التي تعیش في أمعاء اإلنسان
 . الحیوانات

 : تغذیتھا
بامتصاص الغذاء نظرا الفتقارھا إلى الجھاز الھضمي ، فإنھا تقوم 

وتثبت نفسھا داخل أمعاء العائل بواسطة األمعاء .  في المھضوم
 . الدودة ممصات وخطاطیف توجد في رأس

 : تكاثرھا
 ثم األبقار فتتطور داخلھمع غائط العائل لتنتقل إلى عائل متوسط مثل  بیوضھاتخرج 

 . نسان مرة أخرىتعود إلى اإل
 

 الدیدان األسطوانیة : – ٤
 بداخل شكل أنبوبعلى األرض .تكون أجسامھا على  أكثر الحیوانات انتشارناتعد 

  ،  أنبوب بینھما تجویف مملوء بسائل
 الداخلي قناة ھضمیة والخارجي جدار الجسم .

 تغذیة الدیدان األسطوانیة :
 دان المفلطحة ألن لھا قناة ھضمیة بفتحتینالدیدان االسطوانیة أكثر تعقیدا من الدی

 . حیث یدخل الطعام عبر الفم وتخرج الفضالت من فتحة الشرج ) األنبوب الداخلي ھو الجھاز الھضمي(  
 . على حیوانات أو نباتات یتطفل ، وبعضھا الُمفترساتو،  المحلالتمنھا 

 ( دیدان البطن ) ، والقلبیة . مثل دودة اإلسكارس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٢الصفحة 
 

اإلسفنجیات : الدرس األول تطبیقات  عاشرالفصل ال خامسةالوحدة ال
 والجوفمعویات والدیدان المفلطحة واألسطوانیة

   

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 
 تقسم الحیوانات إلى ....................................و....................................... -١
 % من الحیوانات ٩٧...................... ال تملك عمود فقري وتشكل حوالي ........... -٢
 قندیل البحر بھ تماثل .............................. -٣
 الدیدان المفلطحة متماثلة ...................................... -٤
 على شكل أنبوب بداخل أنبوبالدیدان ...................................... تكون أجسامھا  -٥

 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  : ضع عالمة  ٢س 

 قندیل البحر بھ تماثل شعاعي .١ 
 الحیوانات ال تستطیع صنع غذائھا بنفسھا .٢ 
 والیابسة اإلسفنجیات تعیش في البحار .٣ 
 الدیدان المفلطحة تملك الجھاز الھضمي .٤ 
 أكثر الحیوانات انتشارنا على األرض حةمفلطالدیدان ال .٥ 
 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٣س 

 
  

 نوع التماثل 
 جانبي ] –[ شعاعي 

 نوع التماثل 
 جانبي ] –[ شعاعي 

 ینتمي إلى
دیدان  –دیدان حلقیة  –[ الالسعات 

 دیدان مفلطحة ] –أسطوانیة 

 
 ینتمي إلى

دیدان  –دیدان حلقیة  –[ الالسعات 
 دیدان مفلطحة ] –أسطوانیة 

 
 



 ٤٣الصفحة 
 

اإلسفنجیات : الدرس األول واجبات  عاشرالفصل ال خامسةالوحدة ال
 والجوفمعویات والدیدان المفلطحة واألسطوانیة

 

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 
 .................اإلنسان بھ تماثل .................. -١
 . الدیدان ....................................... یتكون جسمھا من ثالث طبقات من األنسجة -٢
 . الدیدان ...................................... تكون أجسامھا على شكل أنبوب بداخل أنبوب -٣
 . .و.......................................تقسم الحیوانات إلى ................................... -٤

 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  : ضع عالمة  ٢س 

 تتكاثر اإلسفنجیات جنسیا وال جنسیا .١ 
 تستطیع الالسعات الحصول على غذائھا من جمیع االتجاھات المحیطة بھاال  .٢ 
 فقاریاتالدیدان المفلطحة و المفصلیات من الال .٣ 
 الدیدان المفلطحة أكثر تعقیدا من الدیدان االسطوانیة ألن لھا قناة ھضمیة بفتحتین .٤ 
 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٣س 

 
 

 نوع التماثل 
 جانبي ] –[ شعاعي 

 ینتمي إلى
دیدان  –دیدان أسطوانیة  –دیدان حلقیة  –[ الالسعات 

 مفلطحة ]

 
 ینتمي إلى

دیدان  –دیدان أسطوانیة  –دیدان حلقیة  –[ الالسعات 
 مفلطحة ]

 



 ٤٤الصفحة 
 

الرخویات والدیدان الحلقیة :  لثانيالدرس ا عاشرالفصل ال خامسةالوحدة ال
 والمفصلیات وشوكیات الجلد

 

 الرخویات : -٥
 .(الرخوة)  أصداف لحمایة األجزاء الطریةحیوانات الفقاریة ، معظمھا لھا 

یق یغطي األجزاء الطریة للرخویات ، ویفرز المادة غشاء نسیجي رق( عباءةولھا  
تُستخدم في الحركة وتثبیت الحیوان على (     وقدم عضلیة ) المكونة لألصداف

  . المحار والحلزون والحبار واألخطبوطمن أمثلة الرخویات  .) الصخور
 أنوع الرخویات :

ن بمفصل یحكم ترتبطا بصدفتینكلھا مائیة ، جسمھا محاط  ذات المصراعین : -١
،  خیاشیمھا روتتغذى بترشیح الماء المار عبفتحھما وإغالقھما عضلة قویة . 

 كالمحار .
ى : أكبر مجموعات الرخویات ، بعضھا مائیة وبعضھا تعیش عل بطنیة القدم -٢

 . كالبزاقةأو یخلو منھا  كالحلزونالیابسة ، لبعضھا صدفة واحدة 
 تنفس الرخویات :

عضو یسمح للمخلوقات (  ئیة تتنفس عن طریق الخیاشیمالرخویات الماأ ) 
 فيالتي تعیش في الماء بتبادل الغازات ، بحیث تحصل على األكسجین المذاب 

عباءة التي توجد في تجویف بین ال .) الماء ، وتتخلص من ثاني أكسید الكربون 
  . العباءةیُسمى تجویف والجسم الطري 

 . بواسطة رئاتھافإنھا تتنفس  سةالرخویات التي تعیش في الیابب ) 
 ى الرخویات :الھضم لد

خشن یشبھ اللسان ،یحتوي على  الجھاز الھضمي فیھا ذو فتحتین ، ولمعظمھا عضو
 . یُسمى الطاحنةصفین من البروزات التي تشبھ األسنان وتستخدم لطحن الطعام 

 الجھاز الدوري للرخویات :
ال ینتقل الدم في أوعیة ، بل یتدفق   حدوراني مفتوبعض الرخویات لھا جھاز أ ) 

  .   مثل : المحار والحلزونمباشرة حول األعضاء ، 
 . مثل الحبار واألخطبوطیسیر الدم داخل أنابیب مغلقة (الشرایین واألوردة) ،   دوراني مغلق وبعضھا لھا جھازب ) 

 

 الدیدان الحلقیة :  - ٦
 . دودة األرض والعلقومن أمثلتھا  .ات متكررة تمنحھا مرونة في الحركة ھي حیوانات ال فقاریة ، یتكون جسمھا من حلق

 الجھاز الدوري للدیدان الحلقیة :
   .یسیر الدم داخل أنابیب مغلقة (الشرایین واألوردة) أي  دوراني مغلق ال ھاجھاز

  للدیدان الحلقیة : ھضميالجھاز ال
 .مكتمل ذو فتحتین 
 دودة األرض : 
 أشواك، وكل حلقة تحتوي على  حلقة ١٠٠أكثر من جسمھا مكون من 

 .نفسھا في التربة والحركة فیھا  ى تثبیت؛ تساعدھا عل
 حركتھا :

 . تتحرك بوساطة انقباض وانبساط مجموعتین من العضالت
 غذاؤھا :

  .تأكل المواد العضویة في التربة 
 تنفسھا : 

 الحصول على األكسجین والتخلص من ثاني أكسید الكربون .بالمخاط المھم في عملیة تتنفس من خالل جلدھا المغطى 
 المادة المخاطیة مما یؤدي لموتھا خنقا ألن ذلك یؤدي إلى نزعید الجافة البدودة األرض ال تحمل 



 ٤٥الصفحة 
 

 العلق : دودة 
مسطح ،  اجسمھ.  المالحة والعذبة ، والمناطق الرطبة هیعیش في المیا

مھ یستخدمھ للتشبث بالحیوان ویمتاز بوجود أقراص ماصة على طرفي جس
، ولھ القدرة على امتصاص عشرة أضعاف وزنھ من الدم  وامتصاص  دمھ

وقد تكتفي بتناول بعض األحیاء المائیة  ویخزنھ في جسمھ لعدة شھور
 .الصغیر 

 

 المفصلیات : - ٧
 ھیكل خارجيحیوانات الفقاریة ، متماثلة جانبیاً ، ویغطي جسمھا 

ویقلل فقد ،  یحمي ویدعم أجسامھا، غطاء خارجي صلب وھو 
 و . یُستبدل بعملیة االنسالخلذلك  وال ینمو بنمو الحیوان،  الماء

  ھي أكثر مجموعات الحیوانات وأكثرھا انتشارا
 سبب التسمیة :

الكالبات واألرجل وتشمل كل من ،  المتالكھا زوائد مفصلیة
 . وقرون االستشعار
 أنواع المفصلیات :

 المجموعات التالیة : تضم المفصلیات
 : ( سداسیة األرجل )الحشرات أ ) 

نوع  ٧٠٠٠٠٠( یعرف حالیا قرابة  أكبر مجموعات المفصلیات
 من ثالث أجزاء وھي الرأس، ویتكون جسم الحشرات  منھا )

 والصدر والبطن . 
وقرون مثل العیون  األعضاء الحسیةیحتوي الرأس على حیث 

 .االستشعار 
  أو أربع أجنحةجناحان ست أرجل وبھ  فتتصلالصدر  وفي 
 . األعضاء التناسلیة توجد البطن وفي  

 جھاز الدوران : 
غذاء یقتصر دوره على نقل ال دوراني مفتوحللحشرات جھاز 

 . والفضالت 
 التنفس لدى الحشرات :

 الثغور التنفسیةینتقل األكسجین إلى أنسجة الحشرة عن طریق 
الصدر والبطن ، تتصل بأنابیب على جانبي  وھي فتحات منتشرة

 . دقیقة تتفرع داخل الجسم
 التحول : 

، ھو عملیة تغییر الحشرة شكل جسمھا أثناء دورة حیاتھا 
 وھو نوعان ھما :

 التحول الكامل   -١
عذراء ، حشرة كاملة) كالفراش والنمل (بیضة ، یرقة ، 

 .والنحل 
 التحول الناقص  - ٢

 كالجندب والصرصور . حشرة كاملة)(بیضة ، حوریة ، 
 
 
 
 



 ٤٦الصفحة 
 

 : ( ثمانیة األرجل ) العنكبیات ب )  
العناكب والعقارب تضم ھذه المجموعة من المفصلیات كل من 

 . والقـُراد
تمتاز العنكبیات بجسمھا المكون من قطعتین ، ھما : رأس صدر،  

، ولھا  كون الرأس والصدر مدموجین في قطعة واحدة وبطن
 .تتصل بمنطقة الرأس صدر  لأزواج من األرج أربعة 

 العنكبوت
حیوان مفترس ، یستخدم زوجین من الزوائد الموجودة بالقرب من 

یشل حركتھا ثم یفرز مادة علیھا لیھضمھا  لحقن فریستھ بسمفمھ 
 مثل العقرب حقنھا بالسم من إبرھا الالسعةفرائسھا أو عن طریق  تستخدمھا في صید غزل شبكةأو عن طریق 
 األرجل : ج ) عدیدات

 وتشمل كل من :
 ذوات المئة رجـل :   -

، تحتوي كل قطعة من جسمھا تقتل فریستھا بالسممفترسة حیوانات 
 . زوجین من الزوائد المفصلیةعلى 

 ذوات األلف رجل :   -
قطعة على أربعة أزواج ، وتحتوي كل  تتغذى على النباتاتحیوانات 

 . من الزوائد المفصلیة
 القشریات :  د )  

ً تعتبر  مائیة مفصلیة حیوانات ھي ة من أمثل . أكبر المفصلیات حجما
 . السرطان ، وجراد البحر ، والربیان:  القشریات

ثالث  ، و ن قرون االستشعارزوجین متملك وتتمیز القشریات بأنھا 
 .  خمسة أزواج من الزوائد المفصلیة ، و للمضغزوائد 

 
 
 

 شوكیات الجلد :   -٨
ً مائیة اریة ھي حیوانات ال فق  ، والھیكل الخارجي مكون  أشواك مختلفة األطوال، یغطیھا من الخارج  متماثلة شعاعیا

نجم البحر ، وقنفذ البحر من أمثلتھا :  . صفائح شبھ عظمیةمن     
 . ، وخیار البحر

 الجھاز العصبي لشوكیات الجلد :
 بسیط ولیس لھا رأس أو دماغ ،  .  

 تغذیتھا :
یرشح غذاءه   - ٢تتغذى ، مفترسة  -١فبعضھا :  متنوعة التغذیة

 . یتغذى على المواد المتحللة  -٣،  من المیاه
 

تجدید بقدرتھا على  كنجمة البحرتمتاز بعض أنواع شوكیات الجلد 
بل یصبح كل جزء مقطوع منھا كائن من جسمھا  األجزاء التالفة

 .جدید ( أي تستخدمھا كوسیلة تكاثر ال جنسي )
 
 
 
 
 



 ٤٧الصفحة 
 

الرخویات والدیدان :  لثانيالدرس اتطبیقات  عاشرالفصل ال خامسةدة الالوح
 الحلقیة والمفصلیات وشوكیات الجلد

 

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 
 یغلف جسم الرخویات غشاء نسیجي رقیق یسمى .................................. -١
 ..................الرخویات لھا عضو خشن یشبھ اللسان یسمى ........ -٢
 التحول الكامل یشمل أربع مراحل ھي ...................و....................و..................و............... -٣
 السرطان و جراد البحر من ال ..................................... -٤
 .......ذوات األلف رجل تتغذى على ............................. -٥

 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  : ضع عالمة  ٢س 

 و لھا أشواك تغطیھا من الخارججانبیا شوكیات الجلد متماثلة  .١ 
 غلقلحشرات جھاز دوران م .٢ 
 تمتلك الرخویات جھازا ھضمیا ذا فتحین .٣ 
 جھاز الدوران المفتوح لیس لھ أوعیة تنقل الدم .٤ 
 ت تمتلك زوائد مفصلیة، ھي الكالبات واألرجل وقرون االستشعارالمفصلیا .٥ 
 ذوات المائة رجل من المفصلیات وھي مفترسة تقتل فریستھا بالسم .٦ 
 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٣س 

 
 

 ینتمي ھذا الحیوان إلى
 الدیدان الحلقیة ] –شوكیات الجلد  –الرخویات  –[ المفصلیات 

 ینتمي ھذا الحیوان إلى
 ] مئویة األرجل – العنكبیات –الحشرات  – القشریات[ 

  
 ینتمي ھذا الحیوان إلى

 ] مئویة األرجل – العنكبیات –الحشرات  – القشریات[ 
 ینتمي ھذا الحیوان إلى

 الدیدان الحلقیة ] –الجلد  شوكیات –الرخویات  –[ المفصلیات 
 
 
 
 



 ٤٨الصفحة 
 

الرخویات والدیدان :  لثانيالدرس اواجبات  عاشرالفصل ال خامسةالوحدة ال
 الحلقیة والمفصلیات وشوكیات الجلد

 

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 
 ....................... ھي فتحات عن طریقھا یتم نقل االكسجین إلى داخل أنسجة الحشرة  -١
  .  ...................... ھي حیوانات الفقاریة ، متماثلة جانبیاً ، ولھا زوائد مفصلیة ، ویغطي جسمھا ھیكل خارجي. - ٢
  غشاء نسیجي رقیق یغطي األجزاء الطریة للرخویات ، ویفرز المادة المكونة لألصداف .                     - ٣
 

 أمام العبارات الخطأ : مة أمام العبارات الصحیحة وعال : ضع عالمة  ٢س 

 من أمثلة الرخویات خیار البحر .١ 
 نجم البحر لھ القدرة على تجدید األجزاء المفقودة من جسمھ .٢ 
 من الدیدان الحلقیة سكارساإلدودة  .٣ 
 عن طریق الثغور التنفسیة قشریاتتتنفس ال .٤ 

 

 : : مستعینا بالرسم اجب عما یلي ٣س 

  
 ینتمي ھذا الحیوان إلى

 ] مئویة األرجل – العنكبیات –الحشرات  – القشریات[ 
 ینتمي ھذا الحیوان إلى

 الدیدان الحلقیة ] –شوكیات الجلد  –الرخویات  –[ المفصلیات 

 
 ینتمي ھذا الحیوان إلى

 حلقیة ]الدیدان ال –شوكیات الجلد  –الرخویات  –[ المفصلیات 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٩الصفحة 
 

 ورقة عمل الفصل العاشر عاشرالفصل ال خامسةالوحدة ال
 

 : اختر اإلجابة الصحیحة فیما یلي : ١س 
                     بـ   :  في حركتھا تستعین دودة األرض .١
 .الزوائد المفصلیة  د .األقدام  ج .    األسواط   ب  .األشواك   أ 
 فالً   :أي مما یلي یعد حیواناً متط .٢
 .قندیل البحر  د .الدودة الشریطیة  ج .  البالناریا  ب  اإلسفنج . أ 
                     أي مما یلي لھ جھاز دوران مغلق  : .٣
 .اإلسفنج   د .المحار   ج .    الحلزون   ب  .األخطبوط   أ 
 أي المخلوقات الحیة التالیة یتكون جسمھ من جزأین رئیسین  : .٤
 .الدیدان   د .العنكبیات   ج .  الرخویات   ب  .     رات  الحش أ 
 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  : ضع عالمة  ٢س 

 ذوات األرجل األلف تتغذى على النباتات  . .١ 
 .  رتمتاز القشریات بوجود أربعة من قرون االستشعا .٢ 
 ملیة التبرعم  . تتكاثر الالسعات ال جنسیاً بواسطة ع .٣ 
 معظم الرخویات لھا أصداف وقدم عضلیة قویة یستخدمھا الحیوان في حركتھ  وتثبیت نفسھ في الصخور . .٤ 
 

؟  فكم یوما تحتاج دودة األرض  لتأكل تفاحةجم ،  ١٢جم ودودة أرض كتلتھا  ١٤٤: إذا كان لدیك تفاحة كتلتھا  ٣س 
 ادل كتلتھا كل یوم .مع العلم أن ھذه الدودة تستطیع أكل ما یع

....................المعطیات.....................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

....................المطلوب......................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 

 : مستعینا بالرسم أجب عما بلي : ٤س 

 

 اسم الحیوان : -١
 
 

 مجموعتھ :    -٢
 
 

 طریقة تغذیتھ :  -٣
 
 

 طائفتھ : -٤
 

 
 
 



 ٥٠الصفحة 
 

 مراجعة الفصل العاشر عاشرالفصل ال خامسةالوحدة ال
 

 : اختر اإلجابة الصحیحة فیما یلي : ١س 
 الفراش والنمل تمر خالل دورة حیاتھا بـ : .١
 عملیة االنسالخ د ال تقوم بتحول ج تحول كامل ب  تحول غیر كامل أ 
 أي المجموعات التالیة تقوم باالنسالخ .٢
 لطحةالدیدان المف د نجم البحر ج دیدان األرض ب  القشریات أ 
 تماثلھا إشعاعي .٣
 المفصلیات د الرخویات ج شوكیات الجلد ب  الدیدان أ 
 تماثلھا جانبي .٤
 المفصلیات د الرخویات ج شوكیات الجلد ب  الدیدان أ 
 من نفس المجموعةأي من التالي لیس  .٥
 .اإلسفنج   د .المحار   ج .    الحلزون   ب  .األخطبوط   أ 
 بطور یتمیز التحول غیر المكتمل .٦
 الحشرة المكتملة د الیرقة ج الحوریة ب  البیضة أ 
  غیر صحیحةأي من العبارات التالیة  .٧
 جمیع الحیوانات غیر ذاتیة التغذیة ج جمیع الحیوانات متماثلة إشعاعیا أو جانبیا أ 

 جمیع الخالیا الحیوانیة تحتوي على نواة وعضیات د جمیع الحیوانات عدیدة الخالیا ب
 یوانات عدیم التماثل من الح .٨
 .اإلسفنج   د الدودة الشریطیة ج     العنكبوت ب  نجم البحر أ 
 من الالسعات  .٩
 جراد البحر د البزاقة ج قنفذ البحر ب  قندیل البحر أ 

 من المفصلیات التي تعیش في المیاه  .١٠
 الربیان د العقرب ج ألفیة األرجل ب  مئویة األرجل أ 

 یتغذى اإلسفنج بـ  .١١
 ترشیح المیاه د التحلل ج التطفل ب  االفتراس أ 

 یتكاثر اإلسفنج ال جنسیا بواسطة  .١٢
 االنشطار د االنقسام ج التبرعم ب  التجدد أ 

 یتكون جسمھا من رأس وصدر وبطن  .١٣
 .الدیدان   د .العنكبیات   ج .  الرخویات   ب  .     الحشرات   أ 

 الجراد تمر خالل دورة حیاتھا بـ :  .١٤
 عملیة التجدد د ال تقوم بتحول ج تحول كامل ب  تحول غیر كامل  أ

 بشكل رئیس علىتتغذى دودة العلق على   .١٥
 الطحالب د الدم ج التطفل ب  االفتراس أ 

 اإلسكارس من أمثلة  .١٦
 عدیدات األرجل د الدیدان الحلقیة ج الدیدان األسطوانیة ب  الدیدان المفلطحة أ 

 المرجان من أمثلة  .١٧
 شوكیات الجلد د الرخویات ج الجوفمعویات ب  اإلسفنجیات أ 



 ٥١الصفحة 
 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  : ضع عالمة  ٢س 

 الحیوانات ذاتیة التغذیة .١ 
 مجموعات ٩الفقاریات تنقسم إلى  .٢ 
 تنتقل اإلسفنجیات من مكان آلخر .٣ 
 المفترس وآكل النبات .الدیدان األسطوانیة منھا المحلل والمتطفل و .٤ 
 للجوفمعویات تجویف بطني بسیط .٥ 
 الرخویات ال فقاریات ذات أجسام  طریة .٦ 
 الحشرات ذات تماثل إشعاعي .٧ 
 للعنكبیات ثمانیة أرجل  .٨ 
 االنسالخ ھو تبدیل المفصلیات لھیكلھا الخارجي الذي ال ینمو بنموھا .٩ 
 األعضاء التناسلیة للحرات تكون في صدرھا .١٠ 
 

 علل ما یلي : : ٣س 
 ال تحمل دودة األرض بالید الجافة   . -

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

 تفتقر الدودة الشریطیة إلى جھاز ھضمي .   -

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

 تستطیع الالسعات الحصول على غذائھا من جمیع الجھات     -

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

لتر من الماء خالل جسمھ في الیوم . احسب  ٢٢٫٥سم ویستطیع تحریك   ١٠سم وطولھ  ١یبلغ قطر إسفنج :  ٤س 
 كمیة الماء التي یضخھا من جسمھ خالل دقیقة واحدة .

................................المعطیات.........................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

.......................................................................المطلوب...................................................................
..................................................................................................................................................... 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٢الصفحة 
 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٥س 

   
 ما نوع التحول؟ -١
اعط مثال آخر لحشرة تتحول  -٢

 بھذا النوع ؟

 اسم الحیوان  :  -١
 مجموعتھ :    -٢
 طریقة تغذیتھ   :  -٣
 عدد األزواج في العقلة  : -٤

 اسم الحیوان : -١
 مجموعتھ : -٢

 نوع التكاثر الموضح :

 
  

 اسم الحیوان  :  -١
 مجموعتھ :    -٢
 

 اسم الحیوان  :  -١
 مجموعتھ :    -٢
 طریقة تغذیتھ   :  -٣
 نوع التماثل : -٤

 اسم الحیوان  :  -١
 مجموعتھ :    -٢
 

 
  

 اسم الحیوان  :  -١
 مجموعتھ :    -٢
 نوع التماثل : -٣

 اسم الحیوان  :  -١
 مجموعتھ :    -٢
 :  الصنف -٣

 اسم الحیوان  :  -١
 مجموعتھ :    -٢
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٣الصفحة 
 

 الحبلیات ومجموعاتھا: ألولالدرس ا حادي عشرالفصل ال خامسةالوحدة ال
 

 الحبلیات :
تظھر خالل نموھا ،  بثالث خصائص مشتركةتمتاز ھي مجموعة الحبلیات والتي من الحیوانات الثانیة مجموعة ال

 وھي :
 فیع یمتد على طول جسم المخلوق الحي أثناء نموه .حبل ر الحبل الظھري : -١ 
 في معظم الحبلیات یتغیر أحد طرفي الحبل العصبي لیكون الدماغ . الحبل العصبي : -٢ 
 فتحات تصل تجویف الجسم بالبیئة المحیطة . الشقوق البلعومیة : ٣ -

 لیات ، والذیل حبلیات ، ثالث مجموعات ، وھي : الرأس حبمن الحبلیات إلى  نوع ٤٢٥٠٠صنف العلماء 
 .  ) وھي أكبر مجموعات الحبلیات( والفقاریات     

 الفقاریات :
 ھي مجموعة من الحیوانات تشترك بالخصائص التالیة :

، الذي  جھاز داخلي عظمي یُسمى الھیكل الداخليلھا   - ١ 
 یوفر ألجسامھا الصالبة ویحمي أعضاءھا الداخلیة ، 

قرات بالحبل العصبي وتحمیھ ، وتحیط فمثال تحیط الف       
 الجمجمة بالدماغ فتحمیھ   .

تتصل بالھیكل العظمي لتجعل الحركة عضالت لھا   - ٢ 
 ممكنة . 

وبعضھا مثل  معظم الفقاریات متغیرة درجة الحرارة  - ٣ 
 .    الطیور والثدییات ثابتة درجة الحرارة
 الحیوانات المتغیرة درجة الحرارة :  

األسماك والبرمائیات  ، مثل المحیطة بھاتغیر درجة حرارة البیئة امھا مع أجس تتغیر درجة حرارةات ھي حیوان
  .والزواحف 

 :  الحیوانات الثابتـــة درجة الحرارة
 بھا ، مثل الطیور والثدییات.المحیطة  أثر بدرجة حرارة البیئةوال تت،  درجة أجسامھا ثابتةھي حیوانات 

 . س° ٣٧نسان درجة حرارة جسم اإل
 

 . األسماك والبرمائیات والزواحف والطیور والثدییاتیمكن تقسیم الفقاریات إلى مجموعات أصغر وھي : 
 األسماك : -١

  تتمیز األسماك بأنھا :
تملك خیاشیم  ج ) تعیش في الماء ، ، ب )  متغیرة درجة الحرارة أ )

ولھا  د )   باألكسجین ،عضاء تستبدل ثاني أكسید الكربون وھي أ
ولمعظمھا ھـ ) زعانف تساعدھا على التوازن والتوجیھ والحركة ، 

 ) جسمھا مكون من رأس وجذع وذیل  و ،  قشور تغطي جلدھا وتحمیھ 
 تنفس األسماك :

 بواسطة الخیاشیم .
 تكاثر األسماك :
اإلخصاب الخارجي حیث و  بال بیض، تتكاثر األسماك 

الذكر حیواناتھ المنویة  یطلقتطلق األنثى البیض في الماء ثم 
 . فوق البیض

 كیفیة غوص السمك على أعماق مختلفة :
 تساعد السمكة على الغوص أو االرتفاع الي األعلى إذا كان فیھا ھواء ) ھي أكیاس ھوائیة( یوجد بھا مثانة ھوائیة 

 . إما إذا أفرغتھا من الھواء فإنھا تغوص الي األسفل األعلىتصعد السمكة الي 



 ٥٤الصفحة 
 

 . فكیات ، واألسماك الغضروفیة الال األسماك العظمیة ، و، وھي :  اك ثالث مجموعات رئیسیة لألسماكھن
 األسماك العظمیة :   -١

 . الھامور والشعور، من أمثلتھا  % من األسماك٩٥ھي أسماك لھا ھیكل من العظم ، وتشكل قرابة 
 بطبقة من المخاط ومثانة العوم . ھا المغطاةنساب عبر الماء بسھولة بسبب تركیب جسمھا الخارجي وقشور 

 . تتكاثر عن طریق االخصاب الخارجي
 فكیات :  الال  -٢ 

 ، بجسم أنبوبي طویل بما یلي : أ)  تتمیز ھذه األسماك
 ضروفي ، ھیكل غج ) غیر مغطى بالقشور ، ب ) 
 تراكیب تشبھ األسنان ، فم بال فكوك یحتوي على د ) 

ماك الضخمة بتثبیت نفسھ علیھا یتطفل على األسھـ ) 
 و ) ال تمتلك كیس عوم . والتغذي على دمھا .

 . سمك الجلكيمن أمثلتھا 
 األسماك الغضروفیة :  -٣ 

 لھا ھیكل غضروفي  بـ : أ)  سماكتتمیز ھذه األ
نسیج مرن یشبھ العظم ولكنھ أكثر مرونة  الغضروف :( 

 ،  )  وأقل قساوة
 ر خشنة كورق الصنفرة ، قشوج ) فكوك متحركة ، ب ) 
 معظمھا مفترس.ھـ ) ،  أسنان حادةد ) 

 و ) إخصابھا داخلي ، ز ) ال تمتلك كیس عوم 
 الشفنین . من أمثلتھا سمك القرش و  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٥الصفحة 
 

 البرمائیات : - ٢
من أمثلة  . ھي حیوانات تعیش فترة في الماء وفترة على الیابسة

  سلمندر.ال و البرمائیات الضفدع 
 متغیرة درجة الحرارة ،  تتمیز البرمائیات بـ : أ ) 

 تقضي جزء من حیاتھا في الماء والجزء اآلخر على الیابسة .ب ) 
  الفرد البالغ لھ أرجل خلفیة تساعده على القفز والسباحةج ) 
 . قلبھا لھ ثالث غرفد ) 

 تكاثر البرمائیات : 
 خصاب خارجي واإل،  ذبةالمیاه العالذي یوضع في البیض بواسطة 

 تنغس البرمائیات :
 غیر مكتملة النمو بواسطة الخیاشیم . -١
 والجلد الرطب بدالً من الخیاشیم مكتملة النمو بواسطة الرئات  -٢

 من تكیفات البرمائیات  
 ھي فترة الخمول أثناء الطقس البارد  . البیات الشتوي : -١
 ناء الطقس الحار والجاف لخمول أثھي فترة ا البیات الصیفي : -٢
من الحواس التي تكیفت في البرمائیات لتمكنھا من  -٣

 عینان كبیرتانب ) وجود طبالت أذن ، أ) ،  العیش في الیابسة
على االندفاع بشكل خاطف  لسان طویل ولزج قادرج ) ، 

 لإلمساك بالحشرات وسحبھا بسرعة إلى داخل فمھا .
 دورة حیاة البرمائیات : 

فتعیش في الماء  (أبو ذنیبة) بیض المخصب وتخرج منھ یرقات تسمىناث البیوض في الماء بعد ذلك یفقس التضع اإل
فتتكون تتناسب مع الحیاة على الیابسة ،  لزمن یتطور تراكیب أجسامھا بحیث ، ومع مرور ا خالل الخیاشیموتتنفس من 

 .، ویختفي الذیل ، وتتحول لضفدع كامل النمو  األرجل والرئات
 الزواحف : - ٣

 سمیت بھذا االسم ألنھا تزحف ( حتى وإن امتلكت أطرافا  ).
لھا جلد سمیك ج ) تعیش عادة طوال حیاتھا على الیابسة ، ب )  متغیرة درجة الحرارة ،  أ )  وتتمیز الزواحف بكونھا :

 ،   الماء من الجسم ، ویحمیھا من اإلصابات والجروح وجاف وحرشفي یقلل من فقد
 اثر الزواحف :تك

 بواسطة البیض الذي یوضع في حفر على الیابسة ، و
حیث تلقح الحیوانات ،  داخليلدى الزواحف  اإلخصاب

 المنویة البیوض داخل جسم االنثى ، فینتج 
تحمي الجنین ،  مغطى بقشور صلبة أمنیوني بیض   

في البیضة حتى تفقس  ویتغذى الجنین على المح الموجود
 زحف الصغیر مكتمل النمو .ال فیخرج منھا 

 تستخدم لسانھا في شم البیئة متطورة لھا حاسة شم -١
لوجود جھاز شم متطور أعلى الفم كما في األفاعي 

 والسحالي.
بتحسس تعوض ذلك األفاعي ال آذان وال جفون لھا  -٢

 اھتزازات األرض
السالحف لھا : أ ) مختلفة فمثالً  الزواحف أنواعو  

زواحف مفترسة التماسیح ب ) یة ، صدفة صلبة للحما
السحالي ج )،  بالقرب منھا تعیش في الماء أو  

 واألفاعي.
 



 ٥٦الصفحة 
 

 الحبلیات ومجموعاتھا: ألولالدرس اتطبیقات  حادي عشرالفصل ال خامسةالوحدة ال
 

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 
 . ارة جسمھا بتغیر درجة حرارة البیئة................................ھي حیوانات تتمیز بتغیر درجة حر -١
 . األعلى إلي االرتفاع أو الغوص على السمكة تساعد ................................... بالسمكة یوجد -٢
 . ................................ھي حیوانات تعیش فترة في الماء وفترة على الیابسة -٣
 ..........سمك الجلكي من األسماك ال........ -٤

 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  : ضع عالمة  ٢س 

 یحدث التحول في البرمائیات فبعد فقس بیضة الضفدع ینتج أبي ذنیبة یعیش في الماء حتى یتحول .١ 
 األسماك من الحیوانات ثابتة درجة الحرارة .٢ 
 تضع الزواحف بیضھا على الیابسة .٣ 
 لي لدى البرمائیاتاإلخصاب داخ .٤ 
 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي :  ٣س 

  
 اسم الحیوان:  -١

 مجموعتھ :  -٢

 طریقة تكاثره   :  -٣

  نوع اإلخصاب : -٤

 اسم الحیوان:  -١

 مجموعتھ :  -٢

 طریقة تكاثره   :  -٣

 نوع اإلخصاب : -٤

 
 اسم الحیوان:  -١

 مجموعتھ :  -٢

 طریقة التنفس : -٣

 
 
 
 
 
 



 ٥٧الصفحة 
 

 الحبلیات ومجموعاتھا: ألولالدرس اواجبات  حادي عشرالفصل ال خامسةالوحدة ال
 

 : اكمل العبارات التالي : ١س 
 تسمى ............................. فترة الخمول أثناء الطقس البارد -١
 .. ھو نسیج مرن یشبھ العظم ولكنھ أكثر مرونة وأقل قساوة .......................  -٢
 .  ........................... ھي أكیاس ھوائیة تساعد على التحكم في العمق الذي تسبح فیھ السمكة  -٣
 سمك القرش من األسمال ال................................ - ٤

 

 أمام العبارات الخطأ : المة أمام العبارات الصحیحة وع : ضع عالمة  ٢س 

 الضفدع كامل النمو یتنفس عن طریق الخیاشیم .١ 
 تضع البرمائیات بیوضھا في المیاه العذبة .٢ 
 الھامور من الال فكیات .٣ 
 كل الحبلیات تملك حبل ظھري وحبل عصبي وشقوق بلعومیة .٤ 
 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٣س 

  

 اسم الحیوان:  -١

 مجموعتھ :  -٢

 طریقة التنفس : -٣

 اسم الحیوان:  -١

 مجموعتھ :  -٢

 طریقة تكاثره   :  -٣

 نوع اإلخصاب : -٤

 

 اسم الحیوان:  -١

 مجموعتھ :  -٢

 طریقة تكاثره   :  -٣

 نوع اإلخصاب : -٤
 
 



 ٥٨الصفحة 
 

 الطیور والثدییات: لثانيدرس اال حادي عشرالفصل ال خامسةالوحدة ال
 

 الطیور : - ٤
 خصائص الطیور : 

 أربعة أطراف لھا ب)  ، ثابتة درجة الحرارةجمیعھا فقاریات أ ) 
 ، رجالن الخلفیان  جناحان و األمامیان 

أجسامھا د ) ،  خالي من األسنان منقاراج ) فمھا على شكل 
ى بالقشور مغط بیضال بواسطةھـ ) تتكاثر ، بالریش  مغطاة

 .واإلخصاب لدیھا داخلي
 كیفات الطیور التي تساعدھا على الطیران : ت
 ؛ لتقلیل من االحتكاك بالھواء   . جسمھا انسیابي شكل  - ١ 

؛ مما یجعل ھیكلھا العظمي خفیف ،  عظامھا مجوفة وقویة  - ٢
 وفقرات ذیلھا مندمجة لتوفیر الصالبة والثبات . 

ة ؛ ألن الطیران یحتاج إلى كمیة كبیرة غذاؤھا غني بالطاق  - ٣ 
 من الطاقة .

 لتوفیر االكسجین وتقلیل الوزن . بأكیاس ھوائیةلضخ الدم ، وجھاز تنفسي فرید حیث تتصل الرئتان  قلب كبیرلھا   - ٤ 
مام ، وحركتھ إلى االعلى واألسفل وإلى األ شكل الجناح ، ومساحة سطحھیساعد الطائر على الطیران كل من   - ٥ 

 والخلف  .
 . الھبوط عندتوازنھا ، و طیرانھاخالل  الطیورتوجیھ في  الذیلیساعد  - ٦

 أنواع الریش ووظائفھا : 
 الریش الكفافي :   - ١

ریش قوي ، خفیف الوزن یعطي الطیور شكلھا االنسیابي ولونھا ، ویساعدھا على التحلیق والتزاوج والتمویھ والتخفي من 
 األعداء .

 غـب : الز  - ٢ 
 ریش رقیق وصغیر یعمل كطبقة عازلة تحتفظ بالھواء الدافئ بالقرب جلد الطائر ، ویقع تحت الریش الكفافي .

 الثدییات : - ٥
 :  خصائص الثدییات

 . ثابتة درجة الحرارةفقاریات أ ) 
د حجم الغدد اللبنیة ، وبعد الوالدة عندما تحمل أنثى الثدییات فإنھ یزدا .تفرز الحلیب لتغذیة الصغار  غدد لبنیةإلناثھا  ب )

تنتج وتفرز الحلیب الالزم لتغذیة صغارھا خالل األسابیع 
 واألشھر األولى .

یختلف أشكال أسنان  ،تتناسب مع طبیعة الغذاء  أسنان لھا ج ) 
وھي  أنواع من األسنان ٤الثدییات حسب تغذیتھا ، فیوجد 

،  اس الخلفیةالقواطع واألنیاب واألضراس األمامیة واألضر
كلیھما  الحیوان آكل لحوم أو آكل نبات أوویمكن معرفة إذا كان 
 . من خالل شكل أسنانھ

جلد الثدییات مغطى بالشعر  یغطي جسمھا الشعرعادة  د )  
من اختالف درجات الحرارة ، فبعض  لعزلھا ولحمایتھا

شعر لھ  واالنسان،  فرو سمیكیغطي جسمھ   الدبالثدییات مثل 
 الدلفینو في مناطق أخرى ،وخفیف ي مناطق من الجسم ف كثیف

، ویعوض یعیق حركتھ في الماء لكي ال  القلیل من الشعر لھ
األشواك والقرون والصوف أشكاالً مختلفة للشعر ذلك طبقة سمیكة من الدھن تحت جلده تعمل كطبقة عازلة ، وتعتبر 

 المتحور .
 . ومنھا ما یعیش على الیابس مثل اإلنسان الحیتان والفقماتو منھا ما یعیش في الماء مثل الدلفین ھـ ) 



 ٥٩الصفحة 
 

 تصنیف الثدییات حسب غذاؤھا :
 حیوانات تتغذى على النباتات ، لھا قواطع قادرة على قطع النبات وأضراس مفلطحة لطحنھا . آكالت النبـــات : -١

 كاألبقار والجمال والغزالن .
 كاألسود والكالب والنمور . للحوم ، ولھا أنیاب حادة لتمزیق الفریسة .: حیوانات تتغذى على ا آكالت اللحـــوم -٢
 واإلنسان .،   كالدببة حیوانات تتغذى على النباتات واللحوم باستخدام أسنان مختلفة . مزدوجة التغذیة :  -٣
 لھا رئات متطورة تحتوي على المالیین من الحویصالت الھوائیة لتقوم بعملیة التنفس .  -١
 لھا دماغ كبیر وجھاز عصبي معقد یسمح بالتعلم والتذكر أكثر من بقیة الحیوانات .  -٢
 تتكاثر عن طریق االخصاب الداخلي ، حیث تتحول البویضة المخصبة إلى جنین داخل رحم األنثى .  -٣

 أنواع الثدییات : 
یمكن تقسیم الثدییات حسب مراحل نمو الجنین إلى ثالث 

 أنواع رئیسیة : 
 ثدییات األولیة : ال -١

المغطى بالقشور ،  بوضع البیضبل تتكاثر  ال تلدثدییات 
أثداء لإلرضاع ، وبدالً من ذلك تفرز  ولیس لدیھا حلمات

الغدد اللبنیة الحلیب على جلد األم أو فروھا ، فتقوم الصغار 
التي  منقار البط ، وآكل النمل الشوكي مثل . بلعقھ مباشرة

 تعیش في استرالیا .
 :  ( الجرابیة ) الثدییات الكیسیة -٢ 

، ویكتمل نموھا  تلد صغاراً غیر مكتملة النموثدییات 
الكنغر والكواال ووحش مثل  . كیس (جراب)داخل 

الذي  األبوسوم التي تعیش في أسترالیا ، ومثل تسمانیا
  یعیش في أمریكا

 الثدییات المشیمیة : -٣ 
رحم األم ا داخل أكبر مجموعات الثدییات ، وتنمو أجنتھ 

المشیمة الذي یزود الجنین  ، وتحتوي عضو كیسي یسمى
الفیل  مثل بالغذاء واألكسجین ، وتخلصھ من الفضالت .

 واألسد واألرنب .
تسمى الفترة بین حدوث عملیة األخصاب وموعد الوالدة 

 . بفترة الحمل
 الثدییات الحالیة : 

مع البیئة  ملتتالءاخات ، حیث تتكیف الثدییات ي كل قارة وفي كل المنتوجد ف نوع من الثدییات . ٤٠٠٠یوجد أكثر من 
 یتعرض العدید من الثدییات إلى خطر االنقراض بسبب تدمیر مواطنھا ، الطبیعیة والصید الجائر .و المحیطة بھا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦٠الصفحة 
 

 الطیور والثدییات: لثانيالدرس اتطبیقات  حادي عشرالفصل ال خامسةالوحدة ال
 

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 
 الثدییات منھا ما یعیش في الماء مثل ................. - ١
 اإلخصاب في الثدییات .......................... - ٢
 وزنا .توصل األكسجین وتجعل الطیور أخف  .... رئتان تتصل ...................الطیور لھا  - ٣
   .............................ازلة تحتفظ بالھواء الدافئ بالقرب جلد الطائر ریش رقیق وصغیر یعمل كطبقة ع  - ٤
 تتكاثر الثدییات األولیة بـ ............................. -٥

 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  : ضع عالمة  ٢س 

 تتكاثر الطیور بالبیض واإلخصاب لدیھا خارجي .١ 
 النمل الشوكي ثدیي یتكاثر بالبیضآكل  .٢ 
 الطیور لھا شكل انسیابي یساعدھا على الطیران .٣ 
 الكنغر من الثدییات األولیة .٤ 
 تحُدُث في المشیمة تبادل الغذاء واألكسجین والفضالت بین دم األم ودم الجنین .٥ 
 

 مستعینا بالرسم اجب عما یلي ::  ٣س 

  
 اسم الحیوان:  -١

 مجموعتھ :  -٢

 طریقة تكاثره   :  -٣

 موطنھا  : -٤

 اسم الحیوان:  -١

 مجموعتھ :  -٢

 طریقة تكاثره   :  -٣

 موطنھا  : -٤

  
 اسم الحیوان:  -١

 مجموعتھ :  -٢

 طریقة تكاثره   : -٣

 نوع اإلخصاب : – ٤

 اسم الحیوان:  -١

 مجموعتھ :  -٢

 طریقة تكاثره   : -٣

 نوع اإلخصاب : – ٤



 ٦١الصفحة 
 

 الطیور والثدییات: لثانيالدرس اواجبات  حادي عشرالفصل ال خامسةالوحدة ال
 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  ضع عالمة :  ١س 

 الدب من الثدییات مزدوجة التغذیة .١ 
 الطیور ثابتة درجة الحرارة .٢ 
 من الثدیات الكیسیة ( الجرابیة ) وحش تسمانیا .٣ 
 الفقمة من الثدییات التي تعیش في المیاه .٤ 
 تعتبر األشواك والقرون والصوف أشكاالً مختلفة للشعر المتحور .٥ 
 ریش الذیل – الزغب ریش - كفافي ریش عانوثالثة أ الریش .٦ 

 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٢س 

  
 اسم الحیوان:  -١

 مجموعتھ :  -٢

 طریقة تكاثره   :  -٣

 موطنھا  : -٤

 اسم الحیوان:  -١

 مجموعتھ :  -٢

 طریقة تكاثره   : -٣

 نوع اإلخصاب : – ٤

 
 

 اسم الحیوان:  -١

 مجموعتھ :  -٢

 طریقة تكاثره   : -٣

 نوع اإلخصاب : – ٤

 اسم الحیوان:  -١

 مجموعتھ :  -٢

 طریقة تكاثره   : -٣

 نوع التغذیة : – ٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦٢الصفحة 
 

 ورقة عمل الفصل الحادي عشر حادي عشرالفصل ال خامسةالوحدة ال
 

 : اختر اإلجابة الصحیحة فیما یلي : ١س 
                     أي الحیوانات التالیة لھا زعانف عندما تكون بالغة    : .١
 .األسماك  د .التماسیح  ج .    الزواحف   ب  .برمائیات   ال أ 
 أي التكیفات التالیة تساعد الطیور على الطیران   : .٢
 .جسم مستعرض  د بیض ذو قشرة قاسیة  ج .  منقار كبیر  ب  عظام خفیفة . أ 
                     أي مما یلي ینتمي إلى الحیوانات الثابتة درجة الحرارة   : .٣
 .األسماك   د .الزواحف    ج .    الثدییات   ب  .البرمائیات    أ

 أي األسماك التالیة یعد مثاالً على األسماك الغضروفیة   : .٤
 .السلمون   د .البلطي   ج .  السردین   ب  .     القرش    أ 
 فقاریات یغطي جسمھا الشعر إلناثھا غدد لبنیة تفرز الحلیب .٥
 .األسماك   د .الزواحف    ج .    الثدییات   ب  .البرمائیات   أ 
 ثدییات تلد صغاراً غیر مكتملة النمو .٦
 الثدییات الرئیسة د الثدییات المشیمیة ج الثدیات األولیة ب  الثدییات الجرابیة أ 
 الجلكي من أمثلة  .٧
 األسماك الال فكیة د األسماك الغضروفیة ج األسماك العظمیة ب  البرمائیات أ 

 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  ضع عالمة  : ٢س 

 تعوض البرمائیات النقص في الحصول على األوكسجین من خالل جلدھا الرطب   .١ 
 .  رتمتاز القشریات بوجود ستة من قرون االستشعا .٢ 
 أكبر مجموعة في الثدییات ھي الثدییات األولیة   . .٣ 
 س الھواء القریب من جسم الطیور ویبقیھ دافئاً .الزغب ریش ناعم ، یحب .٤ 
 تضع الزواحف بیضھا في المیاه العذبة .٥ 
 األسماك متغیرة درجة الحرارة .٦ 
 اإلخصاب الفي البرمائیات خارجي .٧ 
 

 : اكمل المقارنة التالیة : ٣س 

 
مثَل باستعمال  القطاع الدائري أنواع األسماك المصنفة حالیاً في كل طائفة من طوائف األسماك . علماً أن طائفة :  ٤س 

 ٢٢٥٠٠نوعاً ، وطائفة األسماك العظمیة تضم  ٨٢٠نوعاً ، طائفة األسماك الغضروفیة تضم  ٧٠األسماك الفكیة تضم 
 نوعاً .  

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

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

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

 الثدییات آكالت اللحوم  الثدییات آكالت األعشاب مجال المقارنة
   أنواع األسنان 
   مثال علیھ  



 ٦٣الصفحة 
 

 الفصل الحادي عشر مراجعة حادي عشرالفصل ال خامسةالوحدة ال
 

 : اختر اإلجابة الصحیحة فیما یلي : ١س 
 أي األسماك التالیة لھا كیس عوم .١
 الشفنین د السلمون ج الجلكي ب  القرش أ 
 أي الحیوانات التالیة لھ جلد دون حراشف أو قشور .٢
 الھامور د الضب ج األفعى ب  الدلفین أ 
 ئتین والجلد الرطبأي الحیوانات الفقاریة التالیة یتنفس بالر .٣
 السحالي د األسماك ج الزواحف ب  البرمائیات أ 
 أي من الثدییات التالیة یبیض و ال یلد .٤
 األسد د األبوسوم ج وحش تسمانیا ب  منقار البط أ 
 فمھا على شكل منقار خالي من األسنان .٥
 . الطیور د .الزواحف    ج .    الثدییات   ب  .البرمائیات   أ 
 یوانات الفقاریة التالیة یحدث لھا تحول خالل دورة حیاتھاأي الح .٦
 الزواحف د البرمائیات ج الطیور ب  األسماك أ 
 تضع البرمائیات بیضھا في .٧
 على ظھرھا د المیاه العذبة ج الیابسة ب  المیاه المالحة أ 
 ترقد على بیوضھا حتى تفقص .٨
 الزواحف د البرمائیات ج الطیور ب  األسماك أ 
 تكاثر الحوت بواسطةی .٩
 التبرعم د الوالدة ج جنین غیر مكتمل  ب  البیض أ 

 أي من التالي تتنفس بالخیاشیم في طورھا غیر البالغ  .١٠
 السحالي د األسماك ج الزواحف ب  البرمائیات أ 

 أي من التالي من البرمائیات  .١١
 فرس النھر د السلمندر ج السلحفاة ب  التمساح أ 

 من الكیسیاتأي من التالي   .١٢
 الكواال د الدلفین ج آكل النمل الشوكي ب  منقار البط أ 

 أي من التالي من األسماك الال فكیة .١٣
 البلطي د الكنعد ج الشفنین ب  الجلكي أ 

 عدد طوائف األسماك  .١٤
 ٥ د ٤ ج ٣ ب  ٢ أ 

 إخصابھا داخلي  .١٥
 األفعى د البلطي ج الضفدع ب  الھامور أ 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦٤الصفحة 
 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  مة ضع عال : ٢س 

 لیس للحبلیات شقوق بلعومیة .١ 
 معظم الفقاریات  متغیرة  درجة الحرارة .٢ 
 % من األسماك عظمیة ٩٥ .٣ 
 ھیكل األسماك الال فكیة غضروفي .٤ 
 أبو ذنیب یطلق على الزاحف غیر مكتمل النمو .٥ 
 الزواحف ذات جلد رطب وأملس .٦ 
 ام الطیور مجوفةعظ .٧ 
 ھناك ثدییات تطیر وأخرى تعیش داخل الماء .٨ 
 الثدییات ذات إخصاب خارجي .٩ 
 تمتلك األسماك العظمیة كیس عوم .١٠ 
 

 : علل ما یلي : ٣س 
 . تؤدي الثدییات كغیرھا من المخلوقات الحیة دوراً في الحفاظ على التوازن البیئي 

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

    . تسمیة الثدییات المشیمیة بھذا االسم 

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

 یة على الطفو الغوص  قدرة األسماك العظم 

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

 : اكمل المقارنة التالیة : ٤س 

 
 ١١:٠٠: في یوم اعتیادي  من ھذه الشھور األربعة ، ما الزمن الذي قضتھ فقمة الفیل على السطح ، من الساعة  ٥س 

 تھا تحت سطح الماء ]ق%  من و ٩٠علماً أن الفقمة تقضي صباحاً ؟  [  ٦:٠٠مساًء وحتى 
.....................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 

 األسماك الالفكیة   األسماك العظمیة  مجال المقارنة
   شكل جسمھا

   مثال علیھا    



 ٦٥الصفحة 
 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٦س 

 

 ما الوظیفة األساسیة للریش المبین  في الصورة

 عدم االبتالل بالماء ] –جذب األزواج  –العزل الحراري  –[ الطیران 

 

 الصورة توضح دورة حیاة الضفدع :

 ؟ ٤إلى  ٢ماذا یسمى الضفدع في المراحل من  -١

 

 ؟ ٤إلى  ٢بماذا یتنفس في تلك المراحل من  -٢

 

 
 

 اسم الحیوان :  -١
 

 مجموعتھ :الثدییات ........    -٢
 

 قة تكاثره   : طری -٣
 

 موطنھا  : -٤
 

  

 اسم الحیوان:  -١
 

 مجموعتھ : الثدییات ......   -٢
 

 طریقة تكاثره   :  -٣
 

 موطنھا  : -٤
 

 

 

 

 

 

 

 



 ٦٦الصفحة 
 

 النظام البیئي: ألولالدرس ا ثاني عشرالفصل ال سادسةالوحدة ال
 األنظمة البیئیة :

 النظام البیئي : 
ة مع بعضھا البعض ، ومع العوامل ھو تفاعل المخلوقات الحیة المختلف

 غیر الحیة في بیئتھا .
 علم البیئة : 

ھو دراسة التفاعل بین المخلوقات الحیة والمكونات غیر الحیة في النظام 
 البیئي .

 الغالف الحیوي : 
أكبر نظام بیئي على األرض ، وھو الجزء من األرض الذي  تعیش فیھ 

العلوي من القشرة االرضیة  جمیع المخلوقات الحیة ، فیشمل الجزء
 وجمیع البحار والمحیطات واالنھار ، والغالف الجوي االرضي .

 المكونات الحیة للنظام البیئي : 
 العوامل الحیویة : 

 التي تشكل الجزء الحي من النظام البیئي . ھي المخلوقات
 أھمیتھا : 

ذاء في توفیر الغیعتمد المخلوق الحي على العوامل الحیویة األخرى 
 األفعى جذع شجرة مقطوع  فقد تستخدم ، والمأوى والحمایة والتكاثر

 مخبأ لھا ، وقد یستخدم النمل األبیض الجذع نفسھ غذاًء لھ .
 المكونات غیر الحیة في النظام البیئي : 

 العوامل الالحیویة : 
 في النظام البیئي . غیر الحیةھي األشیاء 
 أھمیتھا : 

 ت الحیة ، وأنواعھا في النظام البیئي .تؤثر في أعداد المخلوقا
 من أمثلة العوامل الالحیویة التربة ودرجة الحرارة والماء وضوء الشمس: 

 التربة  :  -١
 تتكون التربة من األمالح والماء والھواء والمواد العضویة ، بنسب مختلفة لذلك یوجد أنواع مختلفة للتربة .

 االخرى الموجودة في النظام البیئي  . مخلوقات الحیةفي نوع النباتات ونوع التؤثر التربة 
  درجة الحرارة :  -٢

 التي یمكن أن تعیش في نظام بیئي ما . تحدید نوع المخلوقات الحیةلدرجة الحرارة دور مھم في 
 المـــــاء : -٣

من  ء الضوئي والھضم والتخلص، مثل : البنا القیام بالعملیات الحیویة المختلفة أ )  یساعد الماء جمیع المخلوقات على
 الفضالت .
 من المخلوقات الحیة ، كما أنھ وسیلة للتنقل من مكان آلخر . وسطاً یؤوي العدید ب )  یشكل الماء

 ، وقد قدر العلماء لدى اإلنسان تعادل ثلثي وزن جسمھ . معظم أجسام المخلوقات الحیة تتكون من الماءج ) 
 ضوء الشمس :   - ٤

 . بالطاقةالرئیس الذي یمد جمیع المخلوقات الحیة  مس المصدرضوء الشیُعد 
 إلنتاج الغذاء بواسطة البناء الضوئي . النباتات الخضراء تستمد الطاقة من ضوء الشمس فنجد أن

 یحصل االنسان على الطاقة من تغذیتھ على النباتات والمخلوقات الحیة األخرى التي تتغذى على النباتات .
 المتوازن : النظام البیئي 

ً عندما تكون   یتغیر النظام البیئي باستمرار ویختل . العوامل الحیویة والالحیویة متوازنة ، یكون النظام البیئي متوازنا
 . تدخل األنسان كالتلوثأو  تأخر سقوط األمطارتوازنھ ، بسبب الكثیر من االحداث ، مثل 



 ٦٧الصفحة 
 

 النظام البیئي: ولألالدرس اتطبیقات  ثاني عشرالفصل ال سادسةالوحدة ال
 

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 
 .............................. ھو دراسة التفاعل بین المكونات الحیة والغیر حیة داخل النظام البیئي  - ١
 ............................... ھي المخلوقات المكّونة للجزء الحي من النظام البیئي مثل اإلنسان  - ٢
 ................................ األشیاء الغیر حیة في النظام البیئي مثل الصخور والماء والھواء  - ٣

 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  ضع عالمة  : ٢س 

 الصخور والماء والھواء والتربة تعتبر عوامل غیر حیویة .١ 
 اإلنسان أو النبات من العوامل الحیویة .٢ 
 الحیوانات التي تعیش في المنطقة االستوائیة تستطیع العیش في المناطق القطبیة .٣ 
 العامل الحیوي ھو األشیاء الغیر حیة في النظام البیئي مثل الصخور والماء والھواء والتربة .٤ 
 من مسببات االختالل في االتزان البیئي الصید الجائر .٥ 
 

 : اختر اإلجابة الصحیحة فیما یلي : ٣س 
 المثال الذي یوضح دور اإلنسان السلبي في البیئة ھو .١
 تنظیف المستنقعات د ٠حجز الرمال ج ٠بناءالسدود ب  ٠رمي النفایات أ 
 تصنف المكونات األساسیة للبیئة الى مكونات : .٢
 حیویة ومناخیة د ٠مناخیة وجیولوجیة  ج ٠حیویة وغیر حیویة  ب  ٠إیجابیة وسلبیة أ 
 یجابي في البیئةالمثال على دور ا .٣
 بناء السدو د ردم البحار ج قطع األشجار ب  الصید الجائر أ 
 

 النظام البیئي: ألولالدرس اواجبات  ثاني عشرالفصل ال سادسةالوحدة ال
 

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 

 .یة بالطاقة المصدر الرئیس الذي یمد جمیع المخلوقات الح..........................  ............. .١

 . ..........................................................................     معظم أجسام المخلوقات الحیة تتكون من .٢

 ................................و  .......................من أمثلة العوامل الحیویة   .٣

 .......................................و  ........................من أمثلة العوامل الالحیویة   .٤

 

 

 

 

 

 

 



 ٦٨الصفحة 
 

 الخلوقات الحیة والبیئة والطاقة: لثانيالدرس ا ثاني عشرالفصل ال سادسةالوحدة ال
 

 تنظیم األنظمة البیئیة :
من الصعب دراسة الغالف الحیوي دفعة واحدة ، لذلك 

 مجموعاتینظم علماء البیئة المخلوقات الحیة في 
، فیدرسون كیفیة تفاعل أفراد  لتسھیل دراستھا  حیویة

المجموعة الواحدة مع بعضھا البعض ومع البیئة 
 المحیطة بھا .

 الجماعة الحیویة : 
التي تعیش معاً  أفراد أحد أنواع المخلوقات الحیةھي 
  المكان والوقت نفسھفي 

 المجتمع الحیوي : 
 . الجماعات التي تعیش في مساحة محددةھي 

 أ )  یعتمد أفراد المجتمع الحیوي بعضھم على بعض في
 االحتیاجات األخرى .ج )  المأوى وب )  الغذاء و

 . تعیش علیھا قارنة حجم الجماعة بالمساحة التيیمكن تحدید كثافة الجماعة بم
 طویلة .یضع علماء البیئة عالمات على أجسام الحیوانات ، لدراسة جماعات الحیوانات التي تھاجر مسافات 

 تحدید أعداد الجماعات : 
 ال یوجد للجماعات مصادر كافیة للنمو بشكل أكبر فأكبر إلى ما النھایة  (لألبد) .

 العوامل المحددة : 
 .  والغذاء والمأوىالمتساقطة  كمیة األمطارھي األشیاء التي تحدد حجم الجماعة ، مثل 
 التفاعل في المجتمعات الحیویة : 

 لغذائي أكثر العالقات شیوعاً بین المخلوقات الحیة في المجتمع الحیوي .یعتبر التفاعل ا
  كلما زاد حجم الجماعة في مساحة محددة ازداد التنافس على مصادر الغذاء والماء وضوء الشمس والمأوى

 من العالقات الغذائیة في المجتمعات الحیویة  :
 االفتراس :  -١

 ا على اآلخر .وھي عالقة بین حیوانین یتغذى أحدھم
 كتغذي السباع على حمیر الوحشیة .

 تبادل منفعة :  -٢ 
 . مخلوقینتعود بالفائدة على كال العالقة 

كالطائر الذي یتغذى على الحشرات التي تعیش على جلد  
، والطیور التي تتغذى على بقایا الطعام  الحمار الوحشي

، واإلشنات ( طحلب وفطر ) ، بین أسنان التمساح 
 اك الریمورا والقرش .وأسم

 التطفل : -٣
 .عالقة یستفید فیھا أحد المخلوفین ویتضرر اآلخر 

 كالحشرات التي تعیش على جلد الحمار الوحشي . 
 والدودة الشریطیة داخل الجھاز الھضمي لإلنسان .

 التعایش : -٤
عالقة یستفید فیھا أحد المخلوقین وال یستفید اآلخر وال 

 .یتضرر 
، وعالقة ر أعشاشھا على األشجار للحمایة كبناء الطیو 

 سمك المھرج وشقائق النعمان .



 ٦٩الصفحة 
 

 التنافس : – ٥
  ھي العالقة التي تحدث عندما یستخدم أكثر من مخلوق حي المصادر الضروریة الستمرار الحیاة ذاتھا وفي نفس الوقت.

 كالتنافس على الماء في البیئات شحیحة الموارد المائیة .
 : الموطن الطبیعي 

  .( أي تتوفر فیھ شروط حیاة وتكاثر المخلوق الحي )  المكان الذي یعیش فیھ المخلوق الحي 
وھو ما یعرف  ولكل نوع دورا مختلفاً في النظام البیئيیضم الموطن البیئي الواحد أنواع مختلفة من المخلوقات الحیة 

 وتتشارك الغذاء والمكان والمأوى . ، باإلطار الطبیعي
 الغذائیة : العالقات 

 وتقسم الكائنات الحیة بحسب تغذیتھا إلى : قل الطاقة عبر النظام البیئي على شكل غذاء .تنت 
 المنتجـــات :  -١

 ھي المخلوقات التي تصنع غذاءھا بنفسھا ، مثل النباتات .
 المستھلكات :  - ٢

 سد .ھي مخلوقات حیة تتغذى على مخلوقات حیة أخرى ، مثل الجراد والضفدع واأل
 المحلـــالت :  - ٣

 ھي مخلوقات حیة تتغذى على فضالت وبقایا المخلوقات الحیة األخرى ، مثل الفطریات والبكتیریا .
 انتقال الطاقة : 

 سلسلة الغذائیة  : ال 
نموذج یبین كیفیة انتقال طاقة الغذاء من مخلوق 

 حي آلخر بواسطة سھم یوضح مسار انتقالھا .
الغذائیة جمیع أنواع مخلوقات ال تُظھر السالسل 

المجتمع الحیوي ألن السالسل الغذائیة تتداخل 
الشبكة لذلك نحتاج إلى نموذج أكثر تعقیداً وھو 

 الغذائیة .
  

 الشبكة الغذائیة  : 
نموذج غذائي یتكون من مجموعة من السالسل الغذائیة المتداخلة ، 

 ئي .الممكنة في النظام البی والتي تمثل جمیع العالقات
 تدویر المواد : 

ال تتغیر كمیة المواد على األرض وإنما یعاد تدویرھا باستمرار ضمن 
 . النظام البیئي من خالل السالسل الغذائیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧٠الصفحة 
 

 الخلوقات الحیة والبیئة والطاقة: لثانيالدرس اتطبیقات  ثاني عشرالفصل ال سادسةالوحدة ال
 

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 
 ................................. ھي المخلوقات الحیة التي تصنع غذاءھا بنفسھا - ١

 ............................................ ھي نموذج یظھر انتقال طاقة الغذاء من مخلوق حي إلى آخر - ٢

 ..................................... ھي األشیاء التي تحدد حجم الجماعة - ٣

 ......................................... ھو المكان الذي یعیش فیھ المخلوق الحي - ٤

 ....................................... ھي المخلوقات التي تتغذى على الفضالت وبقایا المخلوقات الحیة األخرى - ٥
 

 الخطأ : أمام العبارات أمام العبارات الصحیحة وعالمة  ضع عالمة  : ٢س 

 عالقة األسد بالغزالن افتراس .١ 
 من تبادل المنفعة العالقة بین سمك المھرج وشقائق النعمان .٢ 
 عندما یشح مصدر لمخلوقین حیین یحدث بینھما تعایش .٣ 
 تنتقل الطاقة بین المخلوقات الحیة عبر الغذاء .٤ 
 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٣س 

 

 

 السلسلة الغذائیة التي تمثلھا الصورة .  -١
 

 المستھلك الثالث في السلسلة : -٢
 

 رتبة الجرذ في السلسلة :  – ٣
 

 الصورة مثال على :  -١
 

 اذكر ثلث سالسل مختلفة منھا : – ٢
 أ ) 

 
 ب ) 

 
 ج ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧١الصفحة 
 

 خلوقات الحیة والبیئة والطاقةال: لثانيالدرس ا واجبات ثاني عشرالفصل ال سادسةالوحدة ال
 

 : اعط مثال واحد على كل من : ١س 
 : األولى  المستھلكات .١

 :المنتجات   .٢

 :المحلالت  .٣

  :العوامل المحددة   .٤

  :االفتراس    .٥

 التطفل  : .٦
 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٢س 

 

 الصورة مثال على : - ١
 

 اكتب مسارھا : -٢
 

 یمثل الصقر فیھا : -٣
 

 لمستھلك الثاني :ا -٤
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧٢الصفحة 
 

 ورقة عمل الفصل الثاني عشر ثاني عشرالفصل ال سادسةالوحدة ال
 

 : اختر اإلجابة الصحیحة فیما یلي : ١س 
                     أي مما یلي یعد من المنتجات : .١
 .األسماك  د .الحصان  ج .    الفطریات   ب  .األعشاب    أ 
 على األرض تُكون النظام الغالف   : جمیع األنظمة .٢
 .المائي  د .الصخري  ج .  الجوي  ب  الحیوي . أ 
                     الشبكة الغذائیة نموذج یصف  : .٣
 .تغیر النظام البیئي باستمرار    ج .انتقال الطاقة في النظام البیئي   أ 

 .المؤثرة في الجماعات   العوامل الطبیعیة د .    استخدام المنتجات للطاقة  ب
 البحیرة ، النھر ، والغابة ، تعد أمثلة على   : .٤
 .النظام البیئي   د .الجماعة   ج .  المنتجات   ب  .     اإلطار البیئي     أ 

 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  ضع عالمة  : ٢س 

 سالسل الغذاء .یتم تدویر المواد على األرض من خالل  .١ 
 المنتجات مخلوقات حیة تنتج  غذائھا بنفسھا  . .٢ 
 یتغیر النظام البیئي مع مرور الزمن   .  .٣ 
 علم البیئة ھو علم دراسة التفاعالت التي تحدث في األنظمة البیئیة  . .٤ 
 

 : اكمل المقارنة التالیة : ٣س 
 

 

، فكم أرنباً یوجد في المنطقة نفسھا ، ضمن مساحة أبعادھا  ٢م ١٠٠/  ١: إذا كانت كثافة جماعة من األرانب  ٤س 
 م ؟ ٢٥× م  ٩٠٠

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

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

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

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

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

 : مستعینا بالرسم اجب ٥س 

 

 المخطط مثال على 

جماعة  –شبكة غذائیة  –نظام بیئي  –[ سلسلة غذائیة 

 حیویة ]

 

 العوامل الالحیویة  العوامل الحیویة مجال المقارنة
   تھا ماھی

   مثال علیھ  



 ٧٣الصفحة 
 

 ورقة عمل الفصل الثاني عشر ثاني عشرالفصل ال سادسةالوحدة ال
 

 : اختر اإلجابة الصحیحة فیما یلي : ١س 
 من العوامل الحیویة  ال یعدأي مما یلي  .١
 الفطر د أشعة الشمس ج شجرة الصنوبر ب  البعوضة أ 
 ما المجموعة التي تضم أفرادا من النوع نفسھ ، تعیش في مكان ووقت واحد .٢
 النظام البیئي د مجتمع الحیويال ج الجماعة الحیویة ب  الموطن أ 
 أم مما یلي یعد من العوامل الحیویة .٣
 الھواء د درجة الحرارة ج البكتیریا ب  الماء أ 
  البیئیة على األرض تكّون معا مجموع األنظمة  .٤
 الغالف المائي د الغالف الجوي ج الغالف الحیوي ب  الغالف الصخري أ 
 م بیئي تشكلمجموعة من الجماعات الحیویة في نظا .٥
 نظاما بیئیا د إطارا بیئیا ج موطنا ب  مجتمعا حیویا أ 
 نبات             حمار وحشي                أسد  ، یمثل األسد في ھذه السلسلة .٦
 محلل د مستھلك ثاني ج مستھلك أول ب  منتج أ 
 عالقة الدودة الشریطیة باإلنسان مثال على .٧
 التطفل د الفتراسا ج المعایشة ب  التكافل أ 
 عالقة سمك الریمورا مع سمك القرش مثال على  .٨
 التطفل د االفتراس ج المعایشة ب  التكافل أ 
 عالقة الطیور باألشجار التي تبني علیھا أعشاشھا .٩
 التطفل د االفتراس ج المعایشة ب  التكافل أ 

 فعى             صقر ، كم مستھلكا في السلسلة   أعشاب               جندب              جرذ             أ  .١٠
 ٤ د ٣ ج ٢ ب  ١ أ 

 أعشاب               جندب              جرذ             أفعى             صقر ، األعشاب تمثل     .١١
 ٢مستھلك  د ١مستھلك  ج محلل ب  منتج أ 

 عالقة الدب بسمك السلمون مثال على   .١٢
 التطفل د االفتراس ج لمعایشةا ب  التكافل أ 

 قطع األشجار مثال على  .١٣
 دور سلبي لإلنسان د مجتمع حیوي ج تدخل إیجابي لإلنسان ب  إعمار البیئة أ 

 في النظام البیئي المتزن تكون  .١٤
 المفترسات أكثر من الفرائس ج المنتجات أقل عددا من آكالت األعشاب أ 

 أعداد المنتجات والمستھلكات متساوي د فالثاني  ١تھلك العدد األكبر للمنتجات یلیھا المس ب
 الدور الذي یقوم بھ المخلوق الحي في نظامھ البیئي یسمى .١٥

 جماعة د مجتما  ج إطارا ب  موطنا أ 
 

 

 



 ٧٤الصفحة 
 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  ضع عالمة  : ٢س 

 ة ) بین المخلوقات الحیة . األشنات من أمثلة التكافل ( تبادل المنفع .١ 
 المستھلكات ھي المخلوقات التي ال تصنع غذاءھا بنفسھا وتأكل المخلوقات الحیة األخرى .٢ 
 المحلالت ھي مخلوقات تقوم بإنتاج غذائھا .٣ 
 النباتات الخضراء من أمثلة المنتجات .٤ 
 احداث الخلل في االتزان البیئيالصید الجائر من عوامل  .٥ 
 ة بین مخلوقین یستفید أحدھما دون أن یستفید أو یتضرر اآلخراالفتراس عالق .٦ 
 العالقة بین النحلة واألزھار مثال على التطفل .٧ 
 یقع آكل اللحوم في أول السلسلة الغذائیة .٨ 
 تنتقل الطاقة في النظام البیئي عبر السالسل الغذائیة .٩ 
 الموطن البیئي ھو مكان عیش المخلوق الحي .١٠ 
 

 : : علل ما یلي ٣س 

 . یشكل الماء دوراً مھماً في النظام البیئي 

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

    . كمیة الطاقة المخزنة في بدایة السلسة أكبر مما في المستوى الرابع من السلسلة  نفسھا 

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

 .  یوجد أكثر من نوع للتربة 

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

 لمستھلكات  .  تعتبر المحلالت من ا 

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

 : اكمل المقارنة التالیة : ٤س 

 

 

 م . ٦٦× م  ١٠٠نبتة ، وأبعاد المرج  ٥٥٠كثافة جماعة من األزھار في مرج ، إذا كان عدد األزھر : احسب  ٥س 

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

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

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

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

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

 

 المجتمع الحیوي   الجماعة الحیویة  مجال المقارنة
   ماھیتھا

   مثال علیھا    



 ٧٥الصفحة 
 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٦س 

 

 
المخطط یوح حجم جماعة من الحشرات تعیش على 

 األزھار :

 أي شھر یكون حجم الحشرات أكبر : -١

 

 أي شھر یكون حجم الحشرات أصغر : -٢

 

 جرة .الصورة لفطر یعیش على جذع ش

 محلل ] –مفترس  –مستھلك  –الفطر یمثل [ منتج  -١

 

 
 أي شھر تكون فیھ جماعة الفرائس أكبر  -١

 دیسمبر ] –یونیو  –أبریل  –[ مارس 

 الكثافة التقریبیة للفرائس في شھر أبریل – ٢

 – ٢فرائس / كم ٨ – ٢فریسة / كم ١٢ – ٢فرائس / كم ١٠[ 

 ] ٢فرائس / كم ٧

 

 

 

 

 

 

 



 ٧٦الصفحة 
 

 استخدام الموارد الطبیعیة: ألولالدرس ا عشر ثالثالفصل ال سادسةال الوحدة
 

 مشكالت في الغابات المطریة :
في  وُخمس أنواع الطیور نصف أنواع النباتاتتتواجد أكثر من 
تُستخلص من المھمة  بعض األدویة، كما أن   الغابات المطریة

 نباتاتھا .
احة ملعب كرة قدم الغابات المطریة بمعدل مس قطع أشجاریتم 

لزراعة المحاصیل أو األعشاب الالزمة للماشیة أو لبیع یومیا ، 
 األخشاب للتجارة

 الموارد الطبیعیة : 
معظم األشیاء التي تشتریھا أو تستخدمھا مصنوعة من مواد مصدرھا 

  الموارد الطبیعیة .
ھي كل ما تؤمنھ الطبیعة من مخزونات طبیعیة  الموارد الطبیعیةف

 زمھا بقاء اإلنسان أو یستخدمھا لبناء حضارتھیستل
 تستخدم المخلوقات الحیة الموارد الطبیعیة لتلبیة احتیاجاتھا . 

الماء والتربة واألشجار وضوء الشمس والنفط والفحم  ویعتبر كل من 
الزراعیة والمعادن  الحجري والغاز الطبیعي والذھب  والمحاصیل

 .یةمن أمثلة الموارد الطبیع والریاح 
 أمثلة على استخدام المخلوقات للموارد الطبیعیة :

ویستخدم األرنب یستخدم الموارد الطبیعیة للمحافظة على حیاتھ باستخدام الماء للشرب ، والجزر من أجل طعامھ ،   -
 التربة في حفر جحور لھ للمأوى .

 نحتاج إلى :  CD تُستخدم الموارد الطبیعیة في صنع األشیاء ، فلصناعة مشغل األقراص المدمجة -
 علبة من الورق المقوى  للحفظ ومصنوعة من األشجار . -١
 البالستیك ومصنوع من النفط الخام وھو سائل ثقیل لونھ أسود یُستخرج من باطن األرض . - ٢
 البراغي ومصنوعة من خام الحدید ، الذي یُستخرج من باطن األرض . -٣
لمركبات لنقل المصادر الطبیعیة إلى المصانع ونستخدم الفحم إلنتاج الكھرباء نزین في تشغیل احیث نستخدم البالطاقة - ٤

 لتشغیل اآلالت الُمصنعة ألجزاء األقراص المدمجة  .
 الموارد الطبیعیة المتاحة : أنواع 

 :  الموارد الطبیعیة المتجددة)  ١
الطاقة ك عام أو أقل . ١٠٠ھي الموارد التي یمكن تعویضھا خالل 

 ، األشجار ، الماء ، الریاح ، المحاصیل الزراعیة .الشمسیة 
 الموارد الطبیعیة غیر المتجددة : )  ٢

، الفحم  كالنفط عام . ١٠٠یمكن تعویضھا خالل  الھي الموارد التي 
( تسمى الثالثة السابقة بالوقود الحجري ، الغاز الطبیعي ، 

 المعادن  .األحفوري ) ،
عند استھالك الموارد الطبیعیة غیر المتجددة فإنھا تستغرق مالیین 

یجب حمایة المصادر فلذلك  شكل من جدید لبطء تكونھا  . السنین لتت
 الطبیعیة والحفاظ علیھا بحیث تبقى دائماً متوفرة . 

 

 

 

 



 ٧٧الصفحة 
 

 استخدام الموارد الطبیعیة: ألولالدرس اتطبیقات  ثالث عشرالفصل ال سادسةالوحدة ال
 

 : اختر اإلجابة الصحیحة فیما یلي : ١س 

 وارد غیر المتجددة  أي مما یأتي یُعد مثاالً على الم .١
 النفط د الماء . ج األشجار ب  ضوء الشمس .            أ 
 ما أكبر نظام بیئي على األرض  : .٢
 آسیا د الغالف الحیوي ج الغابات المطریة ب  المحیطات .                أ 
 أي مما یأتي یُعد مثاالً على الموارد  المتجددة   .٣
 الغاز الطبیعي د الفحم الحجري.        ج معادن .            ال ب  المحاصیل الزراعیة أ 
 أي الموارد التالیة یتجدد باستمرار في الطبیعة         .٤
 الفحم الحجري د المعادن ج النفط    ب ضوء الشمس   أ

 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  ضع عالمة  : ٢س 

 غیر المتجددةالمعادن من الموارد  .١ 
 عملیة تكّون الموارد غیر المتجددة بطیئة وتحتاج إلى وقت طویل لتتكون مرة أخرى .         .٢ 
 المخلوقات الحیة تستخدم الموارد الطبیعیة لسد احتیاجاتھا .٣ 
 إزالة الغابات المطریة یسبب انقراض الكثیر من األنواع النباتات والطیور ویقلل من مصادر األدویة .   .٤ 
 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٣س 

 

 صنف الموارد إلى متجددة وغیر متجددة

 متجددة : -١

 

 غیر متجددة -٢

 

 استخدام الموارد الطبیعیة: ألولالدرس ا واجبات ثالث عشرالفصل ال سادسةالوحدة ال
 

 : اكمل العبارات التالیة: ١س 

 عام بـ ...................................   . ١٠٠عویضھا خالل یمكن ت التُسمى الموارد التي  .١

 نقل الموارد الطبیعیة إلى المصانع تحتاج إلى ..........................  والتي نحصل علیھا من ............................  . .٢

 .....................   .عام أو أقل بـ ............... ١٠٠تُسمى الموارد التي یمكن تعویضھا خالل  .٣

 .........................................  ھي األشیاء التي توجد في الطبیعة وتستخدمھا المخلوقات الحیة  . .٤

 

 

 



 ٧٨الصفحة 
 

 اإلنسان والبیئة: لثانيالدرس ا ثالث عشرالفصل ال سادسةالوحدة ال
 

راض ؛ بسبب نشاطات اإلنسان المختلفة ، كالزراعة یفقد العدید من الحیوانات والنباتات موطنھ وتصبح مھددة باالنق
 لذلك تؤثر نشاطات اإلنسان في الموارد الطبیعیة وكمیتھا ، كاألرض والماء والھواء . والرعي وبناء المنازل .

 تأثیر اإلنسان في األرض : 
  . كمكبات للنفایات خدمھا وللزراعة  ویست وإلنشاء الطرقالمساكن واألسواق والمصانع  لبناءیستخدم اإلنسان األرضي 

 استخدام األراضي بحكمة :
سنالحظ أن كمیة األراضي المتوفرة ألنھ عندما نقوم بإنشاء منزل أو طریق أو مصنع فإننا نستخدم موقع جدید فإننا 

یة التي یختفي كٌل من المستنقع ، والمخلوقات الحعند تجفیف مستنقع بھدف البناء علیھ فإنھ و .  أصبحت قلیلة ومحدودة
 تعیش فیھ .

  قوانین استخدام األراضي :
قبل القیام بعملیات إنشاء في أي موقع الب من عمل دراسات للتأكد من كون ھذه 

ال تؤثر سلبا على النظام البیئي . أو كون الموقع موطن اإلنشاءات 
 طبیعي لمخلوق مھدد باالنقراض . 

 :النفایات 
ومن أكثر  كجم من النفایات . ٢٫١ما یعادل ینتج الفرد في المدن الكبیرة یومیا 

مساحة من األرض الطرق استخداما للتخلص منھا عمل المكبات وھي 
. وال بد من تبطین المكبات للتأكد من عد تسرب  مخصصة لطمر النفایات 

مادة تضر بالمخلوقات الحیة وتُحدث خلالً في عملیاتھا الملوثات وھي أي 
 . الحیویة

في مكبات النفایات لیست مضرة بالبیئة ، إال  ي نطرحھامعظم الفضالت الت
والمنظفات تحتوي على مواد كیمیائیة  مثل البطاریات والدھاناتن بعضھا أ

 ، فیجب فصلھا عن بقیة الفضالت وإرسالھا إلى مكبات خاصة ، حیث یتم التخلص منھا بطریقة آمنة .خطیرة 
 تأثیر اإلنسان في الماء :  - ١

علما  العذب للشرب وكذلك لري المزروعات وغسل المالبس . نستخدم الماء
 % من مجموع ماء األرض صالح للشرب . ١أقل من بأن 

تسبب العدید من النشاطات الیومیة لإلنسان تلوث الماء ، ویحدث 
 ذلك عند استخدام : 

 د )األسمدة .    ج )المبیدات الحشریة .    ب )المنظفات المنزلیة .     أ )
و ) رجیع   إلقاء النفایات في مصادر المیاه . ھـ )أو الشحم .   النفط 

 ح ) الصرف الصحي .) رجیع المزارع . ز   المصانع .
 تأثیر اإلنسان في الھواء :  - ٢

بما فیھا من محطات  السیارات والمصانعأكبر مصدرین لتلوث الھواء ھما 
ملوثات الھواء  وھناك.  أي حرق الوقود األحفوري تولید الطاقة الكھربائیة

 . نفجار البراكینالغبار والدخان المصاحب الطبیعیة ناتجة عن 
 در وبعض الملوثات مواد مسرطنة .الملوث یسبب أمراض الصوالھواء 

 من المشاكل الناتجة عن تلوث الھواء :
 المطر الحمضي : أ ) 

مطر یتكون عندما تتصاعد الغازات الناتجة عن حرق الوقود ثم تختلط 
  ببخار الماء في الھواء .

األنھار ، وعندما یسقط على البحیرات و ضرراً كبیراً للنباتعندما یسقط على األرض یسبب المطر الحمضي ویتسبب 
  مقتل األسماكفإنھ یتسبب في 

 



 ٧٩الصفحة 
 

 حمایة الھواء : 
 تقلیل عدد الملوثات في البیئة أسھل بكثیر من تنظیفھا . -١
یمكن حمایة الھواء بترشید استھالك الطاقة في المنزل ، فإنتاج الكھرباء من محطات الطاقة یحتاج إلى حرق الفحم   - ٢

 لوث الھواء وتكون المطر الحمضي .الحجري أو النفط ، والذي بدوره یسبب ت
 تقلیل الفضالت : 

التي  ھي المواد الصلبة أو الشبھ الصلبة و شكل فضالت صلبةمعظم النفایات التي یطرحھا اإلنسان تكون على 
 یرمیھا الناس .

 : ت الصلبة بحسب مصدرھا ونوعیتھا إلىاتصنیف النفایكن یم
 . بالستیكیة  –فلزیة  –زجاجیة  –ورقیة  –غذائیة  من التجمعات السكنیة : -١
 .المبیدات  –البطاریات  –طبیة  خطرة : -٢

 . تالورقیات المصدر األكبر للنفایاوتعتبر 
من طرق إدارة الفضالت الصلبة التي تساعد في الحفاظ 

 على الموارد الطبیعیة : 
  الستھالك) :الترشید (تقلیل ا  - ١

الحل األسھل واألكثر فعالیة ھو التقلیل من كمیة الفضالت الصلبة 
جات بال علبھا الورقیة شراء منتك التي نطرحھا یومیاً .

 .  والبالستیكیة
  إعادة االستخدام :  - ٢

قبل االستغناء عنھا ، فیمكن  أكثر من مرةأي استخدام المواد 
ویمكن استخدام الجرائد ام المالبس القدیمة كفوط تنظیف استخد

 ا أو وتغطیة األرضیات عند دھان المنزل .القدیمة في تغلیف الھدای
  إعادة التدویر : - ٣

، فیمكن إعادة تدویر الجرائد على شكل ورق مقوى أو طبق بیض ویمكن  أي إعادة  استخدام المواد بعد تغییر شكلھا
تحلیلھا لتتحول إلى بقایا الطعام بطمرھا وإعادة تدویر الزجاج بصھره وتحویلھ إلى آنیة جدیدة ، كما یمكن إعادة تدویر 

 الدبال المفیدة للنبات
 فیما لو تم تصنیعھ من جدید . تقلل من كمیة الطاقة المستخدمة في تصنیع المنتج المواد المعاد إنتاجھا (تدویرھا)ف

الالزمة إلنتاج علب المشروبات الغازیة المصنوعة من األلمنیوم بإعادة  تدویرھا ،  % من الطاقة٩٥توفیر یمكن حیث 
 الً من تصنیع علب جدیدة من خامات األلمنیوم مباشرة .بد

یمكنك تأدیة دور مھم في حل مشكلة النفایات الصلبة ، باتباعك عادات سلیمة تتضمن الترشید وإعادة االستخدام وإعادة 
 التدویر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٨٠الصفحة 
 

 اإلنسان والبیئة: لثانيالدرس اتطبیقات  ثالث عشرالفصل ال سادسةالوحدة ال
 

 : اكمل العبارات التالیة : ١س 

 العدید من المخلوقات الحیة .إنشاء الطرق واألبنیة قد یقضي على .........................  -١

 ........................... یحدث بعل تلوث الھواء . - ٢

 ستخدم  للتقلیل من النفایات الصلبة .................. و ........................... و ........................ طرق ت - ٣

 معظم النفایات التي یطرحھا اإلنسان تكون ......................... – ٤

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٢س 

 

 

 نوع التلوث : -١
 

 مصادره : -٢
 

 نواتجھ :أھم  – ٣
 

 اإلنسان والبیئة: لثانيالدرس اواجبات  ثالث عشرالفصل ال سادسةالوحدة ال
 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  ضع عالمة  : ١س 

 لتي تحدث ضررا للمخلوقات الحیة وتحدث خلال في عملیاتھا الحیویة تسمى النفایاتالمواد ا .١ 

 من ملوثات الھواء الطبیعیة عوادم السیارات .٢ 

 المبیدات الحشریة والمنظفات واألسمدة من ملوثات الماء .٣ 

 المطر الحمضي من نواتج تلوث الھواء .٤ 

 ر شكلھاإعادة التدویر استخدام المواد مرة أخرى دون تغیی .٥ 

 األرض مورد غیر متجدد .٦ 

 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٢س 

 

 نوع التلوث : -١
 

 مصادره : -٢

 

 



 ٨١الصفحة 
 

 عمل الفصل الثالث عشرورقة  ثالث عشرالفصل ال سادسةالوحدة ال
 

 : اختر اإلجابة الصحیحة فیما یلي : ١س 

                     :ماذا یحدث عند استنشاق الھواء الملوث   .١
 . تلوث الماء د . مشكالت صحیة ج     . فضالت صلبة   ب  . مطر حمضي   أ 
 : جزء من األرض تستخدمھ المخلوقات الحیة وتحتاج إلیھ من أجل بقائھا   .٢
 . الملوثات د . النفایات الصلبة ج   . الموارد الطبیعیة ب  مكاب النفایات  . أ 
                     : طرح الزیوت المستخدمة في  المحركات على األرض قد یسبب   .٣
 .  المطر الحمضي د .   تلوث الماء  ج     . فضالت صلبة  ب  .  تلوث الھواء  أ 
 : إطفاء األضواء غیر الضروریة مثال على   .٤
 . التلوث  د . الترشید  ج   . إعادة التدویر  ب    .    إعادة االستخدام    أ 

 

 أمام العبارات الخطأ : أمام العبارات الصحیحة وعالمة  ضع عالمة  : ٢س 

 یتم قطع اشجار الغابات المطیرة بمعدل بطيء جداً  . .١ 

 معظم تلوث الھواء ینتج عن حرق الوقود األحفوري . .٢ 

 منع تلوث الھواء اسھل من تنظیفھ   . .٣ 

 ال یسبب إزالة الغابات المطیرة انقراض الكثیر من األنواع البریة والقضاء على النباتات التي تزودنا باألدویة  . .٤ 
 

 ٩٫٥لتراً من الماء في الدقیقة ، بینما یُخرج صنبور التوفیر  ١٥یُخرج صنبور االستحمام ( الدش ) العادي  :  ٣س 
فما كمیة الماء التي ستوفرھا أسبوعیا إذا تحمام . لترات في الدقیقة . فإذا استغرقت كل یوم خمس دقائق في االس

 ؟ استخدمت صنبور التوفیر
.....................................................................................................................................................

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

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

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

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

 : اكمل المقارنة التالیة : ٤س 

 

 

 

 الموارد الطبیعیة غیر المتجددة الموارد الطبیعیة المتجددة مجال المقارنة

   ماھیتھا

   مثال علیھا



 ٨٢الصفحة 
 

 

 الفصل الثالث عشر مراجعة ثالث عشرالفصل ال سادسةالوحدة ال
 

 : اختر اإلجابة الصحیحة فیما یلي : ١س 

 األوراق المستخدمة في أرضیة قفص العصافیر ، مثال علىوضع  .١
 . التلوث  د . الترشید  ج   . إعادة التدویر  ب    .    إعادة االستخدام    أ 
 ق وإرسالھ للمصانع إلعادة تصنیعھ من جدید ، مثال على رالوتجمیع  .٢
 . التلوث  د . الترشید  ج   . إعادة التدویر  ب    .    إعادة االستخدام    أ 
 استخدام حقائب من القماش لحمل المواد بدالً من استخدام أكیاس البالستیك .٣
 . التلوث  د . الترشید  ج   . إعادة التدویر  ب    .    إعادة االستخدام    أ 
 ملوثات الھواء الطبیعیةمن  .٤
 یار اتالسعوادم  د الغبار ج المصانعة نأدخ ب  الحشریةالمبیدات  أ 
 یاتالذي یتم التخلص فیھ من النفاالمكان  .٥
 استخدامادة إع د غیر متجددمورد  ج مكب ب  يعطبیمورد  أ 
 التي تسبب ضررا للمخلوق وتؤثر في عملیاتھ الحیویة المادة  .٦
 ملوث د غیر متجددمورد  ج مكب ب  يعطبیمورد  أ 
 سقوط المطر الحمضي على المسطح المائي تسببعند  .٧
 النباتاتموت  د فلزیةاألسطح التأكل  ج األسماكموت  ب  التربةتفكك  أ 
 من أمثلة یةالنباتالمحاصیل والماء  .٨
 ملوث د غیر متجددمورد  ج مكب ب  متجددمورد  أ 
 تدویر الورق فإنھ یتم التقلیل من بإعادة  .٩
 الطاقة الكھربائیةاستھالك  ج األحفوريالوقود حرق  أ 

 األشجارقطع  د اءالمتلوث  ب
 النفایات الخطرةمن   .١٠

 الفلزات د األكلبقایا  ج الورقیةالمنتجات  ب  البطاریات أ 
 إعادة تدویره ویحول لدبال وسمادیتم   .١١

 الورقیةالمنتجات  د األكلبقایا  ج الزجاج ب  البالستیك أ 
 منتجات بدون علبھا من شراء  .١٢

 . التلوث  د . الترشید  ج   . إعادة التدویر  ب    .    إعادة االستخدام    أ 
 

 

 

 

 

 

 



 ٨٣الصفحة 
 

 

 : اكمل المقارنة التالیة : ٢س

 

 یلي :: علل ما  ٣س 

 .ال یعد كل من الغاز الطبیعي و الفحم والنفط من الموارد المتجددة   -

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

 .ال تنفذ األشجار إذا استخدم الناس كمیات كبیرة من المنتجات الورقیة   -

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

  مكب النفایات مشكلة بیئیة حتى إن لم یستخدم  .  ن یكو -
.......................................................................................................................... 

  للوقود أن یلوث الماء  .   یمكن -
............................................................................................................................ 

 

كم شجرة أسبوعیاً .  ٥٠٠٠٠٠اسھم كل شخص في عملیة إعادة تدویر الجرائد ، فسیتم إنقاذ أكثر من إذا :  ٥س 

 ؟ شجرة سیتم إنقاذھا خالل عام

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 إعادة التدویر إعادة االستخدام مجال المقارنة

   ماھیتھا

   مثال علیھ



 ٨٤الصفحة 
 

 : مستعینا بالرسم اجب عما یلي : ٦س 

 
 یدل الرسم على موقع :    -١

 

 

 أھمیتھا :     -٢

 

 

 المورد الطبیعي الذي یزود العالم بأكبر قدر من الطاقة : -١

     

 الجزء من المخطط الذي یمثلھ :   -٢

 

 مصدرا الطاقة اللذان یمثلھما الرمزان ب و ج : -٣

 

 النسبة التي تشكلھا طاقات ھذه المصادر -٤

 

  مجتمعة من الطاقة العالمیة اإلجمالیة : 

 

 

 مصادر النفایات :أكبر  - ١
 أخرى ]فضالت  –الزجاج  –المزارع فضالت  –[ المنتجات الورقیة 

 

 لیون طن من الفضالت الصلبة مصدرھا البالستیك :كم م -٢

 ]٢٥ – ١٧ – ٢١ – ٢٨ [ 

 

 

 

 

 



 ٨٥الصفحة 
 

 

 الورق والتفاح واألقالم الخشبیة جمیعھا أمثلة على :
 ]التغلیف  -ت الملوثا –غیر المتجددة الموارد  –[ الموارد المتجددة 

 

 

 

 تمثل :الصورة 

 نفایات ]مكب  –ترشید  –استخدام إعادة  –ة تدویر [ إعاد

 

 

 

 

 لفصل ا�را� ا�ا��مده تعا� مذكرة اتمت 


