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 المغذيات والجهاز الهضمي

 :5( ص2نشاط )

 مجموعه الحبوب القمح:خبز  -
 مجموعه الدهون والحلويات  الزيتون:زيت 
 : مجموعه الحليب والدهوناللبنة

 مجموعه الخضار والفواكه  البندورة:
 مجموعه الحليب واللحوم البيض:

 فطار جميع مجموعات الهرم الغذائييتضمن هذا اإل -
بشكل هرمي وفق احتياجات الجسم في الوضع الطبيعي حيث تتطلب أنشطة  الغذائية تالمجموعارتب العلماء  -

جسمه احتياجا أكثر من الكربوهيدرات وكمية الخضار والفواكه تليها في الكمية أما الكميات من مجموعة اللحوم 

 ن هي األقل. والحليب فتكون أقل منهما، أما ما يتغذى عليه من الدهون والحلويات فيجب أن تكو

 (3نشاط )

 بروتينات، دهون، فيتامينات وأمالح معدنية، ماء، ألياف غذائية.  في البيض: الموجودةالمغذيات  -

بروتينات، كربوهيدرات، دهون، فيتامينات وأمالح معدنية، ماء، ألياف  في الفاصولياء: الموجودةالمغذيات  -

 غذائية. 
 والفاصولياء نجد أن:  بمقارنة النسب المئوية للمغذيات في البيض -

 نسبة البروتين في البيض أكثر منها في الفاصولياء، 

 نسبة الكربوهيدرات في البيض أقل منها في الفاصولياء، 

 نسبة الدهون في البيض أكثر منها في الفاصولياء، 

 نسبة الفيتامينات واألمالح المعدنية في البيض أكثر منها في الفاصولياء، 

 نسبة الماء تقريبا متقاربة في البيض وفي الفاصولياء، 

 نسبة األلياف الغذائية في البيض أقل منها في الفاصولياء.

صنف الفاصولياء ضمن مجموعه تو صنف البيض ضمن مجموعه الحليب واللحومي  اعتمادا على المقارنة السابقة  -

 الحبوب 

   :7( ص4نشاط )

نالحظ تكّون راسب أحمر قرميدي في أنبوب المشاهدات: : حادية والثنائيةفي حالة التمييز بين السكريات األ

نالحظ تكّون راسب أحمر قرميدي أيضا في أنبوب السكروز الذي قمنا بوضع الغلوكوز بعد إضافة بندكت إليه، و

ول قطرات من الليمون إليه. أما أنبوب الماء وأنبوب السكروز بدون الحامض فيبقى لونها أزرق )لون محل

 البندكت(. 
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االستنتاج: تم الكشف عن الغلوكوز عند إضافة محلول بندكت ألنه سكر أحادي فيتمكن بندكت من التفاعل معه، 

أما السكروز فال يمكن الكشف عنه بمحلول بندكت مباشرة، أما عند إضافة الحامض إليه فيتم تحطيم الرابطة بين 

 من ثم يتفاعل بندكت معهما ليتكون الراسب. جزيئي السكر األحادي اللذين يكونان السكروز و

لون اليود وهو اللون البني، أما في أنبوب النشا فيصبح اللون  نالحظفي حالة عديدات التسكر: في أنبوب الماء 

 )أو أزرق م سوّد( مما يدل على كشف اليود عن وجود النشا. بنفسجي 

( لمقارنة نتائج بقية controlاألسئلة التقويمية: أهمية استخدام األنبوب المحتوي على الماء: يستخدم كضابط ) 

 األنابيب بالنسبة إليه.

 الهدف من وضع األنابيب في الماء لتسريع التفاعل الكيميائي والحصول على نتائج أسرع. 

 :8سؤال ص

 هو الفركتوز،واألكثر حالوة  هو الغلوكوز،األكثر شيوعاً األحادي السكر  -
 لجميع خاليا الجسم. للطاقةالمفضل لخاليا الدماغ ومصدر مهم  الطاقةالغلوكوز هو مصدر  -

  :8( ص1الجدول )

 السكريات الثنائية الواردة فيه هي المالتوز والسكروز والالكتوز، 

 السكر األحادي المشترك بينها هو الغلوكوز، 

 السكروز إلى جانب الفركتوز والغلوكوز، يكثر في العسل:  -
 الكتوز: يكثر في الحليب -
 فركتوز والخضار:فواكه يكثر في ال -

 -(: 5نشاط )

 المحتوي على زالل البيض( 2رقم ) باألنبوظهر اللون البنفسجي في  -

كون البروتين يت: 9فّكر ص   يحتوي زالل البيض على بروتين وتوصلنا الى ذلك عن طريق تغير لون الكاشف

، وحتى يصبح أي بروتين قادرا على العمل فإن سالسل عديدات الببتيد التي تكونه الببتيدعديدات سالسل من 

ومتخصص  ) وتنشأ بينها قوى معينة ( بحيث تكّون شكال معينا قادرا على القيام بالوظيفة التي تلتف بشكل محدد 

 يختص بها. 

 

  الليبيدات: 

 

 على وجود الزيت والدهوندليل هو  شفافةن بقعه تكوّ 

 -(: 6نشاط )

، أما في األنبوب المحتوي على الزيت والكحول فتبدو طبقة وال يتكون مستحلب يبقى األنبوب األول عديم اللون -

 مستحلب.بيضاء ضبابية تحتوي قطيرات الدهون وهو ما ي سمى بال
 .الغرفة حرارةتكون الزيوت سائله والدهون صلبه على درجه  -
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 - (:7نشاط )

يختفي اللون أوالً في االنبوب األول حيث يكون عدد القطرات  -

 إليه أقل من الثاني. المضافة

 لون محلول اإلندوفينول. باختفاء( Cتم الكشف عن فيتامين ) -

من عصير  (Cالبرتقال يحتوي على كميه أكبر من فيتامين ) -

 التفاح أما محلول الماء فيستخدم كضابط. 

( يعتمد Cالمصنعة على فيتامين )إجابة هل تحتوي العصائر  -

 على بحث الطالب وتطبيقه للتجربة على عينات يختارها. 

 الماء:

 ( لتر من الماء عن طريق البول والعرق1.5يفقد الجسم يومياً ) -

. ويجب تعويض ما تم فقده حتى ال وبخار الماء بالتنفس 

 ي صاب الجسم بالجفاف.

أو اخصائي  المكتبةالرجوع الى   :13ص للمناقشة قضية

 إنترنت. تغذيه،

 14+13( ص9الشكل )

 فتحه الشرج. ← الغليظةاألمعاء  ← الدقيقةاألمعاء  ← المعدة ←المريء  ←البلعوم  ←الفم          

 : الملحقةالغدد 

، وهي تصب إفرازاتها في القناة الهضمية )إفرازات الغدد اللعابية  تصب في الفم، البنكرياس الكبد، اللعابية،د الغد

 إفرازات الكبد والبنكرياس تصب في اإلثني عشر(، 

 الطالب يقوم برسم الجهاز الهضمي على دفتره. 

 :14( ص8نشاط )

تتضاءل )ألنها تذوب( في كال الكأسين مع مرور الوقت، لكنها تذوب الحلوى  المشاهدات: يشاهد الطالب أن قطع -

 وتختفي بشكل أسرع في الكأس الذي يحتوي على قطع الحلوى المكسورة، 
 لذلك تتعرض للمذيب بشكل أكثر،  إن قطع الحلوى األصغر تكون ذات مساحة سطح أكبر  -
 ي، من قطع كبيرة إلى أصغر بالهضم الميكانيكيسمى تحطيم الطعام  -
أي تحوله إلى قطع أصغر تكون مساحة سطحها أكبر وبالتالي تتعرض لألنزيمات  األسنان تهضم الطعام ميكانيكاً  -

 الهاضمة من مناطق أكثر مما يجعل عملية الهضم أكثر فعالية . 

 (:9نشاط )

 , 10دور األنزيمات الهاضمة في هضم البروتينات: تتبع الخطوات الثالثة على الشكل 
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زيمات الهاضمة في هضم الكربوهيدرات هي تحويلها من كربوهيدرات عديدة التسكر إلى كربوهيدرات دور األن

 ثنائية التسكر ثم إلى سكريات أحادية. 

دور األنزيمات الهاضمة في هضم الدهون هي تحويلها من دهون ) تكون بشكل مستحلب دهني بعد أن تعرضت 

الى  المعقدةالهضم الكيميائي يحول المركبات للهضم الميكانيكي( إلى حموض دهنية وغليسرول.  حيث أن 

 .بسيطةمركبات 

 ملونة. ينفذ الطالب النشاط باستخدام كرات من الفلين أو الملتينة ال

لو حدث الهضم الكيميائي بدون هضم ميكانيكي تصبح عملية الهضم أصعب ألنها تأخذ وقتا أطول وقد ال ت هضم 

جميع المواد الغذائية خالل مرورها عبر القناة الهضمية، أما حدوث الهضم الميكانيكي ) تقطيع المواد الغذائية 

ملية الهضم الكيميائي ألنه يزيد مساحة سطح المواد لقطع أصغر( قبل الهضم الكيميائي فإنه يسرع ويسهل ع

 الغذائية المعّرضة لألنزيمات الهاضمة. 

 :15صسؤال 

 .الصلبةالتخلص من الفضالت  ← المواد الغذائيةامتصاص  ←هضم الطعام  ←ابتالع الطعام 

 الفم:

أنواعها : القواطع , االنياب, عند البالغ،   32وعددها وم بالهضم الميكانيكي هي االسنان، التراكيب التي تق -

 األضراس.
 اللسان هو الذي يمزج الطعام باللعاب ويدفعه نحو البلعوم -

 غدد لعابيه. 6ست  -

 (:10نشاط )

ومن المتوقع أن ال يظهر في األنبوب  اللون البنفسجي )أو األزرق الم سوّد( يدل على كشف اليود عن وجود النشا -

 مل على هضم النشا. الثاني ) أنبوب األميليز( حيث أنه ع
 يبدأ تحطيم النشا في الفم. -

هو مصطلح يطلق على التقلصات الموجية المنتظمة للعضالت الملساء لجدار  الدودية الحركة :16السؤال ص  -

 وبقية أجزاء القناة الهضمية.المريء 

لذلك فهو يعمل في  يحول حمض الببسين من الشكل غير النشط الى الشكل النشط HCLحمض : 17السؤال ص  -

 الوسط الحمضي. 
 .ميكانيكي( )كيميائي، المعدةأنواع الهضم في  -

 (:11نشاط )

 بقعة زيت كبيرة تطفو فوق سطح الماء، دون إضافة الصابون(: نالحظ تكونّ في الوعاء األول ) ب -
 )مالحظة األسهم تمثل األنزيمات الهاضمة( -
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أما في الوعاء الثاني حيث تم إضافة الصابون فإن بقعة الزيت الكبيرة تتحول إلى قطيرات صغيرة تطفو فوق   -

   سطح الماء، ويرسم الطالب كال الحالتين بناء على ما يشاهد. 
مما يزيد مساحة سطح الدهون المعّرضة لألنزيمات  قطيرات صغيرة )مستحلب(الصابون يحول الزيت الى  -

 الهاضمة فيزيد كفاءة الهضم الكيميائي. 

  :18سؤال ص

تقوم بالهضم  الصفراويةتخزن في الحويصله والتي يفرزها الكبد لهضم الدهون  الصفراويةألن العصارة  -

الصفراء فتكون كميتها قليله ال تكفي لهضم الدهون  العصارةيتم تخزين  استئصالها ال الميكانيكي للدهون وعند

 يصبح في الجسم عسر في هضم الدهون.ميكانيكيا فيصعب هضمها كيميائيا فيما بعد، وبالتالي 

 (:12نشاط رقم )

 .اأصبح الماء قاعدي، أما الزرقاء فتبقى زرقاء، أي زرقاءتتحول ورقه دوار الشمس الحمراء الى  -
بقعة الزيت الكبيرة إلى قطيرات صغيرة, وعلى الطالب أن يرسم ما يشاهده عند الصوديوم تحول  بيكربونات -

 تنفيذ النشاط. 
     الصفراوية والعصارةمن البنكرياس  الهاضمةاالنزيمات  ألنبيكربونات الصوديوم تعادل حموضه الكيموس  -

 وهي تساعد في عملية هضم الطعام. ال تعمل في الوسط الحمضي، 

 -: 19ص  األسئلة

 )انزيم تربسين(                           -
 ببتيدات قصيره.                            عديدات الببتيد + ماء  -
 )انزيم اليبيز(                                 -
 ليسيرول + حموض دهنيهغ                           المستحلب الدهني + ماء   -

 المعادالت:إكمال 

 )سكريز(                         -
 + غلوكوز فركتوز                            سكروز + ماء    -

 )الكتيز(                            
 غلوكوز + غالكتوز                                الكتوز + ماء  -

  19( ص2سؤال )

 هضم سكر الحليب.الذي يسبب نقصه صعوبات في  إنزيم  الكتيز -

 :االمتصاص

 ليمفيه.( وأوعية ووريديه  شريانية) دموية: أوعيه في الخمالت األوعيةأنواع  -

 ملم. 1 حوالي  ةالواحد الخملةطول  -

 الزوائد الدقيقة تزيد مساحة السطح الداخلي لالمتصاص.  -
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: على الطالب أن يفكر ويضع إجابات تلخص ما تعلمه عن دور األجزاء المشار إليها باألرقام، 20السؤال ص  -

 . 9, 8, 4وكذلك أن يتخيل الدور المتوقع لألجزاء المرقمة باألرقام 

 (:17الشكل )

 لتجويف البطنفي الجانب العلوي األيمن فوق الخصر يقع الكبد  -
 يتكون الكبد من جزأين: الجزء األيمن والجزء األيسر.  -

لإلجابة: يتكون القولون من األعور والقولون الصاعد  18: على الطالب استخدام الشكل 21السؤال ص  -

 والقولون المستعرض والقولون النازل.

  : 21السؤال ص  -

 الجرثوميةااللتهابات ، من أسبابه خروج البراز بشكل سائل يسمى االسهال -
 الغنية األغذيةقله تناول السوائل وعدم تناول  هي: المحتملةأسبابه من تأخر خروج البراز يسمى اإلمساك و -

 باأللياف.

 :22حاله ص دراسة

 حسب رأي الطالب. من المتوقع حدوث االلتهاب في الزائدة الدودية، األعراض يستخلصها الطالب من النص.  -

  33الفصل ص  أسئلةحل 

1-  

 

أنواع 
سواء الماء في  الماء المغذيات

شكله الطبيعي 
أو الشوربات 
,  أو العصائر أ
الخضار 
 األلياف والفواكه 

توجد في قشور 
الخضار 

 والفواكه ولّبها 

الفيتامينات واألمالح 
 المعدنيه

توجد في 
الخضار 
 والفواكه 

 الليبيدات

نباتيه مثل 
زيت السمسم 

والذره 
 والزيتون

حيواني
ه مثل 
 الزبده

 البروتينات

نباتيه 
مثل 

الحبوب 
والبقوليا
 ت 

حيوانيه مثل  
الحليب 
واللحوم 
والحليب 
 والبيض

 الكربوهيدرات

: النشا 
ونحصل 
عليه من 
البطاطا 
والحبوب 
 والبقوليات 

يات السكر
:   الثنائية 

ونحصل عليه 
من العسل 
والحليب 
والشعير 
 وغيرها

السكريات 
:  األحادية

من التمر 
 والعنب 
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ساعات، أما في  4يقضي الطعام في المعدة حوالي  -الطعام معظم الوقت في األمعاء الغليظة، بيقضي  -أ -2

يتم مزج الطعام بمواد معينة لتكوين الكيموس  -ساعات.  ج 3ساعات أي تزيد عنها ب  7األمعاء الدقيقة فحوالي

 ساعة. 13طعام في الجسم حوالي يقضي ال -ساعات في المعدة،  د 4في المعدة، ويقضي الطعام حوالي 

 تعتمد على الطالب ومن الممكن أن تكون كالتالي:   :23عمل جدول كما في ص

 غذائيةالياف  امالح معدنيه فيتامينات دهون بروتينات كربوهيدرات 

 الخبز األسود الصنوبر واللوز الصنوبر واللوز زيت الزيتون دجاج خبز المسخن

 قشور الخضار الخضار الخضار الزيتون زيت - الخضار سلطه الخضار

 الخضار الخضار المضافةالخضار  الزبدة الدجاج أو اللحم الطحين المفتول

 الخبز اللحم واللبن اللحم واللبن الزيت والشحوم اللحم واللبن األرز المنسف

 - اللبن اللبن اللبن اللبن - اللبن الرائب

 التمر التمر التمر التمر  التمر التمر

 

 الجهاز التنفسي

 
 24( ص 1نشاط )

 كسيد الكربون وأول أكسيد الكربونثاني أينتج عن احتراق الحطب في الكانون غاز -

وتحرير  الوقود والحطب(تحطيم الروابط الكيميائية في ) هو مصدر الطاقة الحرارية الناتجة عن االحتراق -
 الطاقة المخزنة فيها.

 ائية وتحرير الطاقة المخزنة فيها(لتحطيم الروابط الكيمي الغذاءاحتراق )مصدر الطاقة للعمليات الحيوية  -

                                                                         التنفس الخارجي  -1 : 24الشكل ص 
 وله اإلنسانالذي يتنا ومصدر المغذيات هو الغذاء يتنّفسه اإلنسان مصدر االكسجين هو الهواء الذي  -2

 عن طريق جهاز الدوران  -3

 نتاج الطاقة إ -6التنفس الخلوي     -5    التنفس الداخلي -4

نوع التنفس في الخاليا العضليه عند ممارسة تخّمر لبني     نوع التنفس في خميرة العجين: : 25ابحث ص 
 تخّمر كحولي.مجهود كبير : 
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  ( 25ص -2-تتبع مسار الهواء ) الشكل 

قصيبات ← شعبة هوائية يمنى أو يسرى ← القصبة الهوائية ← الحنجرة ← البلعوم  ←��االنف 

  حويصالت هوائية. ←   هوائية في رئة يمنى أو يسرى

  26( ص 2نشاط )

 اإلجابة تعتمد على العينة التي يحضرها المعلم للتطبيق في الحصة.  -1

2 -  

 الرئتان القصبة الهوائية  
 وردي )أحمر فاتح( بيضأ اللون
طبقة  ين كل منهاحلقات غير مكتملة قاسية صلبة بناعم،  الملمس

 عضلية طرية
 اسفنجي ناعم

 مقعرتي الشكل انبوبي الشكل الشكل
 ويدّون الطالب أية مالحظات بناء على مشاهداته للعينة التي يجري عليها النشاط

 ثم يرسم الطالب رسما للعينة التي يطبق عليها النشاط. 

 مرنة   -3

تمنع انغالق القصبة  (Cالتي تكون على شكل حرف )غير مكتملة االستدارة و الحلقات الغضروفية  - أ
وتحافظ على بقائها مفتوحة على الدوام وبالتالي تمنع االختناق وفي نفس الوقت فهي غير الهوائية 

 مكتملة االستدارة حتى ال تعيق مرور الطعام في المريء المار خلفها. 
 تنتفخ الرئتان خالل دخول الهواء اليها ويزداد حجمهما بينما يقل حجمهما خالل خروج الهواء منهما. -4
ئية خالل اختراقها للرئتين وتتفرع كلما تعمقت داخل النسيج الرئوي حيث تشبه تتفرع القصبة الهوا -5

 تفرعات األغصان في الشجرة .
 الرئة اليمنى ثالثة واليسرى اثنان ألن القلب يميل الى الجهة اليسرى. -6
 وهي تختلف في قطرها.  تتخللها تفرعات الشُّعب الهوائية اسفنجية القوامطرية ناعمة الرئة  -أ  -7

حيث تتخللها تفرعات الشُّعب تطفو القطعة و هذا دليل على انها خفيفة الوزن ) قليلة الكثافه (  -ب
 الهوائية والحويصالت الهوائية الممتلئة بالهواء.

  ( 6و  5الشكلين : )-  
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 لسان المزمار-4      المزمار -3      الحنجرة   -2    تقع القصبة الهوائية أمام المريء. -1
 
  يستخدم الطالب المسطرة ويحدد موقع القصبة الهوائية وطولها على صدره. الهوائية:القصبة 

يبطن القصبة غشاء   وضح. الهوائية في تنقيه الهواء الداخل؟هل يساهم تركيب النسيج المبطن للقصبة 
ه با يعلق خاليا مفرزه للمخاط وتتحرك اهداب الخاليا الطالئية دافعة المخاط ومو طالئي خالياه ذات اهداب 

 من ذرات غبار وبكتيريا نحو األعلى.

  يمنى أو يسرى. شعبه 
 : يقيس أو يقّدر الطالب منطقيا مساحة ساحة مدرسته ليقّدر مساحة سطح  28السؤال ص  الرئتان

 تبادل الغازات في الرئتين. 
   29األسئلة ص  
 الغازات أكبرحيث تكون مساحة تبادل لتتم عملية تبادل الغازات بكفاءة عالية  -
 ( ثم اجب عما يليه :10تأمل الشكل ) -

 شبكة من الشعيرات الدموية.  -1
 ينقل األكسجين وثاني أكسيد الكربون ومواد أخرى.يوجد داخلها دم 

 من االكسجين. هواء ذو تركيز عال -2
إن الشرّين الرئوي يصل الرئتين حامال دم ذو تركيز منخفض من األكسجين )غير مؤكسد(  -3

ن ثاني أكسيد الكربون، ويتم تبادل الغازات بين تيار الدم فيه وبين الهواء في وتركيز عال م
الحويصالت الهوائية حيث ينتقل األكسجين من الحويصالت إلى الدم وينتقل ثاني أكسيد 
الكربون من الدم إلى الحويصالت، فيصبح تركيز األكسجين في الجانب الوريدي ) الورّيد 

ويتم نقله لجميع الورّيد فالوريد الرئوي إلى القلب،  الذي يحمله  الرئوي( مرتفع ليعود الدم
 أنسجة الجسم. 

 :   30ص سؤال  

 ماذا سيحدث للبالون الداخلي: سينتفخ.

 القاعدة. فيالحجاب الحاجز : البالون المثبت  -1
  تجويف الصدر : جدار القنينة
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 الداخلي الرئة : البالون 
 داخل القنينهممر هوائي : الغطاء المقلوب الى 

فيقل ضغط الهواء داخله  (الصدريالداخلي )التجويف حجم يزداد لألسفل  ألنه عند سحب البالون -2
 فيتدفق الهواء من الخارج ذو الضغط المرتفع الى الداخل ذو الضغط المنخفض.

 القفص الصدريبين ضلوع  عضالتاليفتقر هذا النموذج الى محاكاة انقباض  -3
 الغاز المحصور عكسية. العالقة بين الحجم وضغط 

 : 31سؤال ص

 : 11مستعينًا بالشكل ةوضح مراحل حدوث الزفير بنقط متسلسل

 سفلأارتخاء العضالت بين الضلوع للقفص الصدري مما يسبب انخفاض القفص الصدري الى  -1
 فيقل حجم التجويف الصدري. وللداخل

 الى اعلى فبقل حجم التجويف الصدري أيضًا. فتصبح مقّوسةارتخاء عضلة الحجاب الحاجز  -2
وهذا نقصان حجم التجويف الصدري يجعل ضغط الهواء داخله أعلى من ضغط الهواء خارج الجسم  -3

 الرئتين الى خارج الجسم. الفرق في الضغط يسبب اندفاع الهواء من 

 : اجابه األسئلة : 31( ص1الجدول )

أما ستهلك في التنفس الخلوي ي  ألن األكسجين االكسجين إن هواء الشهيق يحتوي نسبة أكبر من  -1
 الزفير.يتخلص منه الجسم بوالذي احتراق الغذاء هواء الزفير فيحتوي ثاني أكسيد الكربون الناتج من 

ينتج عن عملية التنفس وقد ينتقل لهواء الزفير إذا تبخر من األنسجة التي يالمسها ألن بخار الماء  -2
فتعتمد على نسبة هواء الشهيق هواء الزفير خالل مروره خارجا من الجسم, أما نسبة األكسجين في 

 وهي تختلف اعتمادا على عدة عوامل.  للهواء الجوي (لرطوبةا )بخار الماء
الزفير تعتمد على درجة حرارة الجسم بينما هواء الشهيق درجه حرارته تعتمد ألن درجة الحرارة لهواء  -3

  البيئة المحيطة. على درجة حرارة 
  في الدقيقة الواحدة(( مرة 16 -14) اإلجابة تعتمد على نتيجة تنفيذ الطلبة للنشاط )تقريبا المعّدل 

 : 32سؤال ص

 العامل الكيميائي:  - أ
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إلى عضلة اصدار سياالت عصبيه ←  استثارة مركز التنفس في الدماغ← في الدم  CO2ارتفاع تركيز 

← انقباض عضلة الحجاب الحاجز والعضالت بين الضلوع ← الحجاب الحاجز والعضالت بين الضلوع

 وحدوث الشهيق.إلى داخل الرئتين  O2اندفاع الهواء ذو التركيز العالي بـ 

 العامل العصبي:  - ب

استثارة مستقبالت عصبية ← واء داخل الحويصالت الهوائية المنتفخة هال ضغط← امتالء الرئتين بالهواء 

مركز التنفس عن  توقف ← اصدار سياالت عصبيه نحو مركز التنفس ← على جدران الحويصالت 

هبوط القفص ← فترتخي  ارسال سياالت عصبية الى عضلة الحجاب الحاجز وعضالت بين الضلوع 

 حدوث الزفير ←  الصدري الى األسفل والى الداخل

 :   34اسئلة الدرس الثاني ص

 مراض الجهاز التنفسي.عدة مشكالت صحية وأ( ال يتم تنقية الهواء وتدفئته وترطيبه فيؤدي الى حدوث 1س

 (2س

سم  12القصبة الهوائية عبارة عن أنبوب مرن يمر عبره الهواء إلى الرئتين  يبلغ طوله حوالي   - أ

بأنه مبطن بخاليا مهّدبة وم فرزة للمخاط لتعمل على تنقية الهواء سم، ويتميز  2,5وقطره حوالي 

( حلقة 20 – 16أنبوب القصبة الهوائية مدعم بحوالي )إن  . الداخل للرئتين وتدفئته وترطيبه

لتحافظ على بقاء القصبة الهوائية مفتوحة على أي غير مكتملة االستدارة   Cغضروفية بشكل 

وتتفرع القصبة الهوائية إلى شعبتين  ة الطعام المار في المريء خلفها.الدوام مع عدم اعاقتها لحرك
واحدة في كل رئة، ثم تتفرع كل منهما إلى آالف القنوات التي تضيق ويقل قطرها لتوصل الهواء إلى 

 الرئتين. 
 ( 3س

 القصبة الهوائية -4ضلوع القفص الصدري  -3الرئة اليمنى  -2  الحجاب الحاجز  -1 - أ
)انتبه لشكل الحجاب الحاجز  كبر منه خارج الجسمأيكون ضغط الهواء في التجويف الصدري   - ب

 والتجاه أسهم انتقال الهواء(. 
 الزفير - ت

 الدورانيالجهاز 

  .مكونات الجهاز الدوراني هي القلب والدم واألوعية الدموية 
  لى اليسار ) شكل القلب  تميل قمته إلى األسفليقع القلب في التجويف الصدري بين الرئتين بحيث وا 

لى   .(الجهة اليسرىمخروطي تتجه قمته األسفل وا 
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 .35( ص1نشاط )

 اإلجابات يتوصل إليها الطالب من مشاهداته خالل تنفيذه للنشاط

 الى أسفل. قمتهيشبه القلب في شكله مخروطًا قاعدته الى األعلى و  -1
 ويسهل انقباض عضالت القلب.غشاء التامور وهو غشاء قوي ومرن يوفر الحماية للقلب  -2
يتصل بالقلب أوردة وشرايين وهي: الوريدان األجوفان العلوي والسفلي، والشريان الرئوي، والشريان  -3

) إلى جانب األوعية الدموية المتعلقة  .وهي غير متماثلة في سمك جدرانها وسعة تجاويفهااألبهر، 
 بتغذية عضلة القلب الشريان التاجي األيمن واأليسر والجيب التاجي(.

 وريد أجوف علوي ووريد أجوف سفلي  -5
 من المفترض أن يالحظ الطالب الصمام. نعم -6
 .صمام يفصل بين كل أذين وبطين  -7
 لرئوي.سمك جدار األبهر اكبر من سمك جدار الشريان ا -9
 وهي منفصلة تماما عند الثدييات العليا كاإلنسان والخروف.  الحجرات القلبية أربعةعدد  -10
الدم الى ينقبضان بقوة أكبر لضخ ن من جدران االذينين ألن البطيني أكثر س مكاً جدران البطينين  -11

 لدم إلى البطينين.أما األذينان فينقبضان بقوة أقل لضخ ا ) أجهزة وأعضاء الجسم ( خارج القلب
  : ( أ + ب2حول الشكل ) 37سؤال ص

   وظيفة الصمامات بين االذينين والبطينين : تسمح بمرور الدم من االذين الى البطين باتجاه واحد وتمنع
 الى االذين مرة أخرى.رجوعه 

  : االوعية الدموية المتصلة بالقلب هي 
 الوريد االجوف العلوي والوريد االجوف السفلي يتصالن باالذين األيمن .  - أ
 الشريان الرئوي يتصل بالبطين األيمن. - ب
 االوردة الرئوية تتصل باالذين االيسر. - ت
 الشريان االبهر يتصل باالبطين االيسر. - ث

 1  )5( ← رئيسيان رئوي ) شر 4←  البطين األيمن( 3)← ) صمام(  2← ) االذين األيمن  (

)  9←  ) البطين األيسر( 8← ) أذين أيسر(  7( ← ية ) أوردة رئو 6( ←  شريان رئوي أيمن وأيسر

الوريدان )  11← )تفرعات من الشريان االبهر الي أجزاء الجسم المختلفة( 10← الشريان االبهر( 

 (  األجوفان العلوي والسفلي
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 : 37( ص 2نشاط )

  نبضة في الدقيقة . 75حالة الراحة متوسط نبضات القلب في الدقيقة في 
  :في الهدف هو تقدير عظمة الخالق سبحانه وتقدير كفاءة القلب العالية في العمل طوال ساعات اليوم

دقيقة. إذًا معّدل نبض القلب في اليوم = حاصل  1440ساعة )يوم(  24دقيقة، ففي  60الساعة 
 نبضة في الدقيقة.  X 75دقيقة  1440ضرب 

  سيزداد عدد النبضات بعد القفز اإلجابة تعتمد على نتيجة تنفيذ الطالب للنشاط، وسيالحظ الطالب أن
من االكسجين أكثر  توفير كمية مما يتطلب يحتاج الى طاقة الناشئ عن القفز ألن المجهود العضلي 
 .التي تكفي للمجهود اإلضافي للحصول على الطاقة

  :وحالة اإلصابة بالمرض الوضع الصحي للشخص من العوامل التي تؤثر على عدد نبضات القلب ،
 .الجهد الذي يبذله الشخصالوراثة، حجم القلب،  

  : 3اعتمادا على المعلومات في الشكل االوعية الدموية . 
 

 الشعيرات الدموية االوردة  الشرايين وجه المقارنه 
إلى جانب الغشاء  1 3 3 منهاعدد الطبقات المكونة لكل 

 القاعدي
 ال توجد طبقة عضلية   أقل سمكا من الشرايين سميكة س مك الطبقة العضلية

 ال تحتوي تحتوي على صمامات  ال تحتوي على صمامات وجود صمامات 
 دقيقة جداً  واسعة ضيقة  سعة تجويفها الداخلي 

 
  الطبقة العضلية انقباض القلب بسبب سمك جدرانهامن تحمل ضغط الدم الناتج عن تتمكن الشرايين( 

 ومرونتها.سميكة ( 

 : 39( ص4الشكل )

 وتبدو العينة كأنها مكونة من طبقتين . ، العينة بعد تركها منيترسب جزء  -
 الطبقة العليا لونها اصفر قشي ولون الطبقة السفلي احمر. -
 المكونات الخلوية.تسمى الطبقة العليا بالزما الدم وتسمى الطبقة السفلى  -
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 -: 39( ص5)الشكل 

 بالزما الدم، خاليا دم حمراء، خاليا دم بيضاء، صفائح دموية.  -2    بالزما الدم  -1

 ، وهي خاليا دم حمراء وخاليا دم بيضاء وصفائح دموية. أنواع ةثالث  -: 40( ص6الشكل )

1-  
 الدمويةالصفائح  خاليا الدم البيضاء الحمراءخاليا الدم  وجه المقارنة
 أجزاء من الخاليا كروية الشكل قرصية الشكل مقعرة الوجهين  الشكل

 نويةعديمة األ متعددة االشكال أنويتها عديمة النواة وجود النواة
 : كيف يتالءم تركيب خلية الدم الحمراء مع وظيفتها؟41سؤال ص

لتتمكن من تبادل الغازات مما يزيد من مساحة سطحها ، ة الشكل مقعرة الوجهينيخاليا الدم قرص - أ
وهي ذات غشاء خلوي مرن، يمتلئ سيتوبالزمها بالهيموغلوبين وهو بروتين يدخل في  بكفاءة عالية.

تركيبه عنصر الحديد تنقل خاليا الدم الحمراء الذي يرتبط بالهيموغلوبين من الرئتين إلى جميع أجزاء 
 زاء الجسم إلى الرئتين.  الجسم وتسهم في نقل جزء من ثاني أكسيد الكربون من أج

) مع وضع عبارات الربط المناسبة مثل  مية تبين مكونات الدمي: صمم خريطة مفاه41سؤال ص - ب
 تحتوي، منها،  ......(

 مكونات الدم      
 
       بالزما الدم    
 المكونات الخلوية للدم          
 

 خاليا الدم   خاليا الدم الحمراء   غازات                               بروتينات       الماء 

الصفائح  البيضاء              البالزما   أمالح                                             
 الدموية 

 هرمونات                 فضالت      
                                                                                 مغذيات                      
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 : 41الجدول ص 

مواد يتم نقلها عبر البالزما: مواد غذائية، غازات التنفس، فضالت األيض، هرمونات، أيونات كالصوديوم 
   والبوتاسيوم، بروتينات البالزما. 

 وظيفة خاليا الدم الحمراء: نقل األكسجين والمساهمة في نقل ثاني أكسيد الكربون، 

 وظيفة خاليا الدم البيضاء: الدفاع عن الجسم ضد مسببات األمراض، والمناعة.

 تخّثر الدم. وظيفة الصفائح الدموية: 

 :  42( ص8الشكل )

 أيسر.أذين ← أوردة رئوية ← الرئتان ← شريان رئوي ← بطين ايمن  -1
محتوى الدم من األكسجين في الشريان الرئوي قليل بينما محتوى الدم من االكسجين في الوريد  -2

 الرئوي كثير.
 الدورة الدموية الصغرى )الرئوية(. -3
الوريد االجوف العلوي أو الوريد ← أجهزة الجسم وأعضائه ← شريان أبهر ← بطين أيسر  -4

 األذين األيمن← االجوف السفلي 
بينما الدم في  (مؤكسدقليل من األكسجين )غير  ريد االجوف العلوي والسفلي محتواهي الوالدم ف -5

 .(مؤكسدمحتواه كثير من األكسجين )الشريان االبهر 
 الدورة الدموية الكبرى )الجهازية(   -6
 الدموية في مناطق الشعيرات الدموية  -7

 
والتي مصدرها الجراثيم والكحول  الدم من السموم الداخلة اليه بتنقيةألن الكبد يقوم  :42ص  السؤال -

 B و  Aوالعقاقير، وبتخزين بعض المواد الغذائية كالغلوكوز والنحاس والحديد والبوتاسيوم، وفيتامينات 
 ، ويقوم بمهام أخرى. Dو 

 :43( ص 4النشاط ) -
 ( ويقل الراسب بإضافة عصير الليمون. II) يتكّون راسب عند إضافة كبريتات الحديد -
 ( .2الوعاء رقم ): 44السؤال ص  -1

 تقل قوة تدفق الدم فيه.  تقل مرونته وتزداد صالبته. –ب    سعة التجويف. تقل -أ  - ج
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 وعوامل وراثية وارتفاع ضغط الدم. ارتفاع نسبة الدهون في الدم من أسباب تصلب الشرايين - أ
 : 45حل أسئلة الدرس الثالث ص   - ب

 -( أ1س

 الشريان االبهر ) دم مؤكسد( -1
 الوريد االجوف العلوي ) دم غير مؤكسد( -2
 شريان رئوي أيمن ) دم غير مؤكسد( -3
 أوردة رئوية يمنى ) دم مؤكسد( -4
 اذين ايمن ) دم غير مؤكسد( -5
 صمام ) دم غير مؤكسد( -6
 بطين ايمن ) دم غير مؤكسد( -7
 الوريد االجوف السفلي ) دم غير مؤكسد( -8
 دم غير مؤكسد(شريان رئوي )  -9

 األوردة الرئوية اليسرى ) دم مؤكسد(  -10
 األذين األيسر ) دم مؤكسد( -11

 صمام ) دم مؤكسد(- 13و 12
 البطين األيسر ) دم مؤكسد(  -14
 الشريان األبهر )دم مؤكسد( -15

 41و 40والصفحتين  6: الرجوع للكتاب المدرسي الشكل 2س

 ملليلتر. مليون لكل 5.69( عدد خاليا الدم الحمراء = 3س

 ألف لكل ملليلتر. 6.08عدد خاليا الدم البيضاء = 
 ألف لكل ملليلتر. 255عدد الصفائح الدموية = 

 غرام / ديسي لتر. 16.9نسبة الهيموغلوبين =  -1
تقع في فيه  ألن جميع القراءاتتعتمد عليها نتائج هذا التقرير الطبي ال يعاني من أي حالة مرضية  -2

 المدى الطبيعي للقراءات.

 ( 4س
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 . سعاد . محمد , عدي , عبير - أ
 إبراهيم - ب
مرض مرض يستدعي استثارة خاليا الدم البيضاء وزيادة عددها أو التهاب جرثومي أو األرجح هو  - ت

 سرطاني. 

 الجهاز الليمفي

 : 46( ص1الشكل )

 الشكل:في  الظاهرة الدموية األوعيةأنواع  -
 شعيرات ليمفيه. ليمفيه،أوعيه  دموية،شعيرات  أورده، شرايين،

 أوعيه ليمفيه وشعيرات ليمفيه. -األخضر: اللون  -

 : 47ص  (3والشكل )( 2الشكل )

 بغزارة في كل مناطق الجسم.  توجد  -1

وفي منطقة  ينوتحت االبط الرقبة توجد على طول األوعية الليمفية ، ومن أماكن وجودها منطقة -3اللوز،   -2

 (.)الثيموسية الزعتريةالغده  -4   .والحوض البطن

 . الطحال خلف المعدة وتحت الحجاب الحاجزيقع  -5

 .الدمويةخاليا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح يعد مصدرا لتكوين ألنه  -6

 :47سؤال ص

امتصاص سائل األنسجة الزائد الذي رشح خارج األوعية الدموية ولم يتمكن من العودة إلى الجهاز الدوراني  -1

 ادته عبر األوعية الليمفية إلى القلب. والمسمى بالليمف وإع
 الدفاع عن الجسم عن طريق محاربه مسببات االمراض. -2

حمل معظم الحموض الدهنية والغليسرول عبر الشعيرات الليمفية ليتم نقلها إلى تيار الدم لتوصل إلى جميع خاليا  -3

 الجسم. 

 : 47الحاله ص  دراسة

 ، واألعراض يذكرها الطالب موجودة في النص. التهاب اللوزتين -1
 .بالروماتيزم اإلصابة -2

 .معتدلةحرارتها وتناول األغذية التي تكون  المثلجة واألطعمة تجّنب تناول  المشروبات -3

 48الدرس ص أسئلةحل 

 أ يشير لوعاء دموي والسائل فيه هو:  دم،     -( أ1س

 هو  دم،  ب يشير لوعاء دموي والسائل فيه              

 ج يشير لخاليا الجسم ضمن نسيج في الجسم والسائل فيه هو السائل بين الخلوي )النسيجي(،              
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 د يشير لوعاء ليمفي والسائل فيه هو ليمف.              

،  أما الجزء المتبقي منه والمسمى بالليمف ()األوردة الوريدية الدمويةمعظم السائل يعود الى الشعيرات  -ب
 والذي ال يتمكن من العودة إلى الدورة الدموية فإنه يعود عبر األوعية الليميفية. 

ثاني أكسيد الكربون  ،(ب)تحتاج اليهما خاليا الجسم ويتوافران في السائل  الغذائيةاالكسجين والمواد  -جـ

 )أ(سائل الفضالت ينتقالن من خاليا الجسم الى الو

 .الوريدية الدمويةالى الشعيرات  لم يتمكن من العودة إلىهو الجزء المتبقي من السائل البيني الذي  الليمف:( 2س

 .لحدوث التهاب في الجرح نتيجةت االبط الموجودة تح( هو تضخم والتهاب في العقد الليمفيه 3س

 تعرض الطحال لتمزق أو تلف. ( 4س

 الوحدة: أسئلةحل 

 ( 1س

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السؤال

 جـ أ جـ ب أ د ب د ب د الجواب
 

 ( 2س

وإن فهم العلماء المعاصرين لبعض الجوانب المتعلقة بأجهزة الجسم  الحديث الشريف لمعان كثيرة جدا، يشير 

معتدلة تناول كمية  صحة الجسم مثل: على يتقاطع مع بعض المعاني التي يشير إليها الحديث وتوصل للمحافظة 

حافظ على كفاءة الجهاز التنفسي في القيام تمن الطعام تناسب قدرة المعدة على الهضم في الوقت المناسب، و

وقدرة  وتناسب قدرة الكبد على القيام بوظائفه، وبالشهيق والزفير وأكسدة المغذيات بعد الهضم واالمتصاص، 

 ....األعضاء على القيام بالحركات التنفسية، وغير ذلك .....

 ( 3س

 الستكماليفرز عصارات هاضمه تحتوي انزيمات لهضم الدهون والبروتينات والكربوهيدرات  البنكرياس: –أ 

لبيكربونات الصوديوم التي تعادل حموضه الكيموس اآلتي من  ةباإلضاف الدقيقةهضم هذه المواد في األمعاء 

 ( 19و 18) العودة ل ص  المعدة

الى الكبد أوالً قبل  والمعدة والبنكرياس والطحالمن األمعاء  الممتصة الغذائيةالوريد البابي: نقل المواد  –ب 

 (42)ص   الدمويةتوزيعه على الخاليا عبر الدورة 

.... 

 ( 42تزويد عضلة القلب بالغذاء واألكسجين ) ص  التاجي:الشريان  –د 

تدفق الدم نحو العضالت التي تقوم بالمجهود والنشاط الرياضي،  ألن بذل المجهود الرياضي يتطلب زيادة (4س

وتقليل تدفق الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم كالقناة الهضمية والجهاز الهضمي مما يؤثر على كفاءة عملية هضم 

 وامتصاص المواد الغذائية التي تناولها الشخص الرياضي. 
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 (5س

 التنفس: وظيفةالرئتان مع  –أ 

 .29و 28الرئتين وعالقتها بوظيفتها الواردة في الصفحات وصف تركيب 

 االمتصاص. وظيفةمع  الدقيقةاألمعاء  –ب 

 . 20و  19وصف تركيب األمعاء الدقيقة وما يتعلق بذلك مع وظيفة االمتصاص الواردة في الصفحات 

:  اإلجابات على الترتيب: أميليز اللعاب، البروتين، مالتوز، ببتيدات قصيرة، غليسرول وحموض دهنية، ال 6س

محلالت يوجد أنزيمات في عصارة الصفراء، عصارة األمعاء الدقيقة، مالتوز، غلوكوز وغالكتوز، سكروز، 

 الببتيد. 

لمناسبة بداخلها مثل: يحدث في، يحدث بواسطته الخريطة المفاهيمية ) مع مراعاة وضع عبارات الربط ا:  7س

   ......( أو يقوم به، 

 الهضم 

                                                    

 هضم كيميائي                         هضم ميكانيكي               

 

 ن        اللعاب        المعدة ببسي             نان         عصارة الصفراء       المعدة أس

 25: رسم الشكل ص 8س

تصرف غير صحي ألنه يقلل امتصاص الجسم للحديد المتوافر في الغذاء ويسبب ترسبه بما يمنع  -: أ9س

 امتصاصه. 

في  لكربوهيدراتاهضم  أبدهو مواد كربوهيدراتية حيث أنه يالطعم الحلو يستند على أن مصدر شعور إباء  -ب

   الفم. 
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 للصف التاسع وحدة الكهرباء ألسئلةاالجابات النموذجية 

و او الشذاط رقؼ الدؤال 
 الرفحة

 االجابة الدؤال

متظمبات الجائخة   1نذاط 
 السرباح إلضاءة

 اسالك تؾصيل –مفتاح كيخبي  –مرباح يعسل  –بظارية 

اوضاع ال يزيء بيا  
 -السرباح 

تمف السرباح  – بإحكامالدمػ مقظؾع او غيخ مترل  –السفتاح مفتؾح  -البظارية تالفو او فارغو
 بدبب انقظاع سمكو

ىل يشبغي ان يشتقل  
التيار باتجاه محجد 
 حتى يزيء .....

نعؼ : اصظالحا التيار يشتقل مؽ القظب السؾجب الى الدالب وىؾ يعاكذ التيار الفعمي ) 
 ولكؽ عسميا ال يؤثخ ذلػ عمى حخكة الذحشات االلكتخوني ( مؽ الدالب لمسؾجب 

 التحكؼ في فتح و اغالق الجائخة دور السفتاح 
ىل تختمف شجة التيار   2نذاط 

 الستجفق في الجائخة 
 ميتخ عمى التؾالي باي نقظة بالجائخة لقياس التيار السار فيياػ يؾصل األال تختمف لحل

 مفتؾحة         مغمقو          ججول السالحغات 
 او حدب القياس2أ         صفخ       
 2ب        صفخ       

قارن بيؽ شجة التيار  
 عشج أ د

 نفذ التيار

جانبي السرباح ب  
 ج 

 نفذ التيار

فتح و اغالق ما اثخ  
 السفتاح عمى التيار

وعشج اغالق الجائخة تتحخك الذحشات لؾجؾد غخق الجيج الشاتج  الجائخة يربح التيار صفخ عشج فتح
 مؽ البظارية

الذخوط الالزمة  
 لدخيان التيار 

 مرجر لفخق الجيج
 مدار مغمق لسخور الذحشات ) االلكتخونات (

كيف يختمف فخق  66سؤال ص 
 العشاصخالجيج بيؽ 

 و التيار ثابت يتجدأحدب طخيقة التؾصيل ليحه العشاصخ ففي حالة التؾالي فان الجيج 

أي جدء يدود بالظاقة  التخميل و التفديخ
 ؟ يدتيمػ ؟

البظارية ) مرجر فخق الجيج يدود الجائخة بالظاقة ( السرباح يدتيمػ الظاقة ويحؾليا لزؾئية و 
 شكل طاقة حخارية بدبب مقاومتيا الجاخمية  االسالك تدتيمػ جدء مؽ الظاقة عمى

قارن بيؽ فخق الجيج  
 و -عشج أ 

 متداويان

ىل يختمف فخق  
الجيج بيؽ طخفي  ج  

 د مع فخق الجيج  و

نعؼ الن اختالف فخق الجيج يؤدي لدخيان التيار وفخق الجيج عشج و = مجسؾع فخوق الجيج عشج ج  
 + د

  
كيف اختمفت اضاءة  

 السرباحيؽ
 بدبب اختالف قجرتييسا

كيف اختمف فخق  
الجيج عشج ازالة 

 السرابيح

 الن ازالة السرابيح سببت تداوي فخق الجيج لمبظارية
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 عجم الشدول مؽ الديارة او لسذ الييكل الخارجي ليا ماذا تشرح الدائق  61فكخص

ماذا تتؾقع ان يحجث  
 لؾ تخجل الدائق

الل ىيكل الديارة و رطؾبة االرض التي تعسل مؽ خ باألرضيراب برعقة الترال الدمػ 
 كسؾصل لمتيار

ىل لمظخوف الجؾية  
 اثخ

نعؼ : فدخعة الخياح والجؾ العاصف تتدبب في قظع االسالك والتدبب بحؾادث كسا ان حخكة الخياح 
 تعسل عمى حخكة الذحشات داخل الدحب

ىشاك عؾامل  ىل 
اخخى تؤثخ عمى قؾة 
 الرعقة و خظؾرتيا

  -االىتسام بدالمة التؾصيالت الكيخبية –وجؾد السباني  –نعؼ : وجؾد مانعات الرؾاعق 

اسئمة الجرس  – 62ص 
 االول

احدب شجة  -1
 2التيار الستجفق في 

 ث

 16/2ث  شجة التيار ت = ؟؟      ت = ش/ز =  2كؾلؾم   الدمؽ ز =  16كسية الذحشة ش = 
 امبيخ 5= 

 اتجاه التيار -2

 
 االسالك :انتقال الذحشات الكيخبية خالليا عشاصخ الجائخة وعيفة 

 البظارية : تدويج الجائخة بفخق جيج لجفع الذحشات خالل االسالك
 جياز لقياس شجة التيار السار في الجائخة :  األمبيخ

 ويجلل عمى مخور التيار في الجائخة األميتخالسرباح : يسثل حسل يدتيمػ تيار كيخبي ويحسي 
مترمة عمى التؾالي و التيار ال  ألنياخاطئة : الن السرابيح جسيعيا يسخ بيا شجة تيار متداوي  صحة العبارة ما  -3

 يتجدأ في حالة التؾصيل عمى التؾالي ويكؾن متداويا عشج أي جدء بالجائخة
 البظارية : مزخة الساء السزخة -4

 التيار الكيخبائي حخكة الساء
 ستجفق في زمؽ محجدشجة التيار : كسية الساء ال
 الذحشات الكيخبية : الساء 

 فخق الجيج الكيخبي : ضغط الساء
 76ص 

1 
أي السرباحيؽ 

 مقاومة اكبخ ؟ فدخ
 اوم 2=  6/3شكل أ : م = جـ/ت = 

 اوم 6=  6/1شكل ب : م = ج/ت = 
 السرباح الثاني مقاومتو اعمى مؽ االول و بالتالي شجة اضاءة السرباح أ  اعمى

 اوم 6=  6/1: السظمؾب السقاومة  = م = جـ/ت =  1شكل  وعف قانؾن اوم  2
 اوم 3=  6/2: السظمؾب السقاومة = م =  2شكل 
 فؾلت X 1  =2 2ت =  Xالسظمؾب  فخق الجيج = جـ = م  3شكل 
 فؾلت X  2   =4 2ت =   X: السظمؾب فخق الجيج = م   4شكل 

 اوم 3=  2اوم . م 6=1التؾازي , مالسقاومة السكافئة : التؾصيل عمى   3
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 اوم  1/2=  2/6+1=  1/3+ 1/6=  2/م1+ 1/م1/م ك = 1

 اوم 2م ك = 
 فؾلت X  3   =6 2ن ك =  Xفخق الجيج الكمي جــ ك = م ك 

 فخق الجيج ثابت عمى السقاومتيؽ التراليسا عمى التؾازي 
 امبيخ 1=  6/6=  1= جـ ك /م  1ت 
 بيخام 2= 6/3=  2= جـ ك /م 2ت 

 فؾلت 6اوم =  3فخق الجيج عشج السقاومة 
 مقاومة الدمػ ب  4مقاومة الدمػ أ =  سمكان 4

  2 مداحة االسظؾانة = ط نق
    ب/ س  بم  ل  4/ س أ =  أ م  ل 

 ) ب ( 2ل/ ط نق   Xم  4  أ() 2ل / ط نق   Xم 
 ب  باخح الجحر التخبيعي لمظخفيؽ 2نق  4أ =    2/نق1
 قظخ  ب 1/2قظخ أ      نق أ  = نق ب   2

 قظخ أ  2قظخ ب = 
 
 
 

 81سؤال ص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مثل القياسات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جج السيل
 
 

ماذا يسثل ميل الخط 
 السدتقيؼ

 
تشبأ بقيسة ق د , جــ 
عشجما شجة التيار = 

 صفخ
ىل قيسة الخارجية 

 
 3/6.75= 6.75 – 1/1-4= 1س – 2/ س1ص – 2م = ص

 اوم 4 م =
 

 اوم 4يسثل السيل السقاومة الجاخمية م د = 
 
 

 تتداوى قيسة القؾة الجافعة الكيخبية ق د وقيسة فخق الجيج جـ  حيث تكؾن م د = صفخ
 
 
 

 ثابتو  قيسة السقاومة الخارجية 
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 ثابتة ام متغيخه

 86ص 
 
 
 

 1س 

  قارن 
 االعسجة الثانؾية االعسجة االولية وجو السقارنة

الخارصيؽ السرعج: وعاء  التخكيب
 ويسثل القظب الدالب

السيبط : عسؾد الكخبؾن 
ويسثل القظب السؾجب 

السادة الكيخلية خميط مؽ 
كمؾريج –كمؾريج امؾنيؾم 

ثاني اكديج  –خارصيؽ 
 السشجشيد 

القظب  –السرعج : الؾاح الخصاص 
 الدالب

السيبط : الؾاح ثاني اكديج الخصاص 
 القظب السؾجب –

الكبخيتيػ السادة الكيخلية حسض 
 السخفف

 كيسيائية الى كيخبية كيسيائية الى كيخبية تحؾالت الظاقة 
 كبيخ ندبيا صغيخ ندبيا شجة التيار

  سيل ندبيا  سيل وخفيف الؾزن  سيؾلة االستخجام
احدب قيسة شجة  2س 

 التيار
 االعسجة مترمة عمى التؾازي لحلػ

 فؾلت 4ق د ك = قؾة عسؾد واحج = 
 مترمة عمى التؾازي لحلػ لألعسجةالسقاومة الجاخمية 

 اوم 6.4=  6.8/2م د ك = م د لمعسؾد الؾاحج/عجد االعسجة = 
 امبيخ 1=  4/4ت = ق د/م د+ م خ =

 
 القؾة الجافعة 3س

 
 السقاومة الجاخمية

 شجة التيار
 
 

 الخسؼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االعسجة مترمة عمى التؾالي لحلػ
 فؾلت 5=   3+  2=  2ق د +  1ق د ك = ق د 

 اوم 1=  6.5+  6.5=  2+ م د  1م د ك = م د -
 امبيخ 1.3= 2.5+5/1ت = ق د/م د+ م خ =  -
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 ماذا تتؾقع ج
 

 تتداوى القؾة الجافعة مع مقجار فخق الجيج

 95ص  الجرساسئمة 
 

 ثانية 66فؾلت , ز =  226جـ  جؾل, 126666كيمؾ جؾل  = 126ط=  : احدب القجرة 1س
 ق = ط/ز = ----ز  , حيث ق تسثل القجرة     Xط = ق 

 كيمؾ واط 2واط  =  2666=  126666/66
 ساعة 1فؾلت  , ز =  226واط  , جــ =  1166ق =  2س 

 امبيخ 5=  1166/226ت  , ت =  Xق = جـــ 
 اوم 44=  226/5م = ج/ت = 

 امبيخ  5ت = 
 ثسؽ الكيمؾ واط ساعة        Xثسؽ االستيالك = الظاقة الستحؾلة  

 الدمؽ ) ساعة ( Xالظاقة الستحؾلة = القجرة ) كيمؾ واط ( 
 قخشا             X 1  X  16  =11 1.1ثسؽ االستيالك =  
 

 3س 
 
 
 
 

و كمسا قل سسػ الدمػ ) قظخه(  كمسا زادت القجرة حيث العالقة بيؽ الدسػ و السقاومة عكدية 
 واط 166واط سسكو اكبخ مؽ مرباح  66, فيكؾن مرباح السقاومة مع القجرة طخدية  

 كيمؾ واط 6.2= 266/1666واط =  266قخوش , القجرة =  16ثسؽ الكيمؾ واط /س =  4س 
 ساعة 66الدمؽ شيخيا = 
 كيمؾ واط /ساعةX 66  =12 6.2الدمؽ =  Xالظاقة = القجرة 

 ثسؽ الكيمؾ واط /ساعة Xثسؽ االستيالك = الظاقة الستحؾلة  
                  =12 X 16  =126 قخشا 

 فؾلت ) ال يعسل ( 116يتمف الحاسؾب اذا تؼ تذغيمو عمى فخق جيج 
 ماسح الدجاج : كيخبية الى حخكية 5س 

 مجفف الذعخ : كيخبية الى حخارية
 السكؾاة : كيخبية الى حخارية

 
   

اعط امثمة لسؾصالت  في االعمى 57ص 
 فييا غاز او سؾائل

غيخ مؾصل  الغاز
ولكؽ الزؾء و 

الحخارة تجعل الغاز 
 مؾصل

 اجيدة ترؾيخ االشعة –شاشة التمفديؾن –الحاسبات  –الداعات الخقسية  –غاز : مرباح الشيؾن 
 سائل : بظاريات الديارات

 اسئمة الؾحجة95ص
 

 السقاومة : السسانعة التي يمقاىا التيار عشج مخوره في الجائخة الكيخبية  1س
 حخكة الذحشات الكيخبية بيؽ طخفي مؾصلالتيار : 

 فخق الجيج : الذغل السبحول لشقل كسية مؽ الذحشات الكيخبية بيؽ طخفي مؾصل
 القجرة : مقجار الظاقة الكيخبية الستحؾلة في وحجة الدمؽ
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 الظاقة : القجرة عمى بحل شغل او احجاث نغييخ

 أ – 1 2س 
 ب – 2
 أ – 3
 د – 4
 ج  - 5
 أ – 6
 أ – 7
 

 اوم 1=  2/2ذكل أ :  م = ج/ت = بال 3س 
 فؾلت X 3   =15  5= م   Xالذكل ب : ج = ت 

 امبيخ 3=  12/4الذكل ج : ت = ج/ت = 
خاطئة الن تمف البظارية يؤدي لعجم القجرة عمى استخجاميا مخة اخخى ولؾ تؼ شحشيا ويختمف -أ  4س 

 عؽ نفاذ الذحشات الكيخبية بدبب االستخجام فيسكؽ شحشيا
 البظارية مرجر لمظاقة التي تحخك الذحشات السؾجؾدة في السؾصل -ب

ج : ال تدتشفح الذحشات ولكؽ تدتشفح الظاقة التي تحخك الذحشات وتتداوي الكسية الجاخمة و 
 .الخارجة 

 ) بالسيغا واط (التي تحخك الذحشات شخكة الكيخباء تدودنا بالظاقة  –د 
 شجة التيار  –أ  5س 

 امبيخ 3=  12/4ت = ج/م = 
 امبيخ 2=  12/2ب : ت = ج/م = 

 ج : ت ك = ج/م ك  "  
 3/4=  1/4+  1/2=  2/م1+ 1/م1/م ك = 1

 اوم 4/3م ك = 
 امبيخ X 3/4  =9 12ت ك = 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اوم 4/3ىـ : قيسة السقاومة السكافئة = 
 

 أ : مفتؾحا   6س
 , الن السقاومات عمى التؾالي 2+ م 1م ك = م

 اوم 6=  2+4=       
 امبيخ 2=  12/6ت = ج/م = 

 ب : مغمقا 
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 نفذ القخاءة في الن مدار التيار الكيخبي مترل 

 
 
 

اذا تعظل احج السرابيح ال تتعظل السرابيح االخخى , والتيار يتجدأ في حالة التؾصيل  ألنو -1 فدخ 7س
 .عمى التؾالي بيشسا فخق الجيج يكؾن متداويا بيؽ طخفي كل مقاومة 

 حتى ال يتمف الجياز -2
 
 

  قارن  8
 التؾصيل عمى التؾازي  التؾصيل عمى التؾالي وجو السقارنة

تؾصل االقظاب  طخيقة التؾصيل
مع بعزيا  السختمفة
 البعض

 تؾصل االقظاب الستذابو مع بعزيا البعض

السقاومة الجاخمية 
 لألعسجة

+ م  1م د ك = م د 
 + ... 3+ ح د  2د 

تدداد قيسة السقاومة 
 الجاخمية

م د \1+  2م د  \1+  1م د \1م د ك = \1
3  

 تربح اقل مؽ قيسة اصغخ مقاومة

القؾى الجافعة مجسؾع  القؾة الجافعة الكيخبية 
 لجسيع االعسجة

+  1ق د ك = ق د 
 + 3+ ق د  2ق د 

 تداوى القؾة الجافعة لعسؾد واحج 
 1ق د ك = ق د 

 وتكؾن  ق د متداوية  لكل االعسجة

 ت = ق د/م د+ م خ ت = ق د/م د+ م خ شجة التيار 
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الحرؾل عمى قؾة  اليجف مؽ التؾصيل

 دافعة كبيخة
 اطؾلتذغيل االعسجة لسجة زمشية 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 9س 

 
 
 
 
 
 
 

 الخارطة السفاىيسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عخف فخق الجيج  57ص  –فكخ 
 بمغتػ الخاصة

 الفخق الشاتج عؽ اختالف كسية الذحشات بيؽ قظبيؽ
او: الحالة الكيخبية لمسؾصل التي تدسح بانتقال الذحشات الكيخبية مشو او اليو عشج اترالو بسؾصل 

 اخخ
 مدار مغمق مترل النتقال االلكتخونات خاللو -1 شخوط سخيان التيار 59التظبيق : ص 

 وجؾد مرجر لفخق الجيج ) بظارية ( -2
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 للصف التاسع إجابات أسئلة الدروس والوحدة
 لوحدة مصابيح السماء

 إجابات أسئلة الدرس األول

 

 

 

 إجابة الدؤال األول:

 ،( بذكل رئيديHالييجروجيؽ )أىسيا  ومؽات، مؽ الغاز ، ساخؽ عسالق كخوي   الشجؼ:ُ جدؼ
يا طخيق   ، تججُ ىائمة   طاقة   مشتجةات مؽ الييميؾم، ذر   إلى،وتتحؾل (H)ات الييجروجيؽ ذر   شجمجت

 ا.ءوضؾ  حخارة  يذع  ف ،سظح الشجؼ إلى

% 57الييجروجيؽ  أىسيا) كسيات ىائمة مؽ الغازاتفييا تتؾاجج  ،مؽ الفزاء ةظق  مشالدجيؼ: 
 .الكؾني ودقائق الغبار، %(32والييميؾم 

 

 اجابة الدؤال الثاني

 نجؼ اولي                    نجسا ضخسا                الجبار األحسخ                سجيؼ 

 نجؼ نيؾتخوني                      مدتعخ أعغؼ                                   

 

 

 مرحلة البلوغ والدة  النجم 
 مرحلة الشيخوخة

 مرحلة الموت
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مخات حيث أن شجة اإلضاءة تتشاسب عكديا مع مخبع  4الدؤال الثالث: تقل بسقجار إجابة 
 السدافة.

 إجابات أسئلة الدرس الثاني )المجرات(

 

 إجابة الدؤال األول:

مؽ  ،شؾعةتالسالييؽ مؽ األجخام الدساوية الس تشتغؼ فييا آالفُ  ،كؾنية ىائمة جدر   :السجخات 
 بعضالسحنبات، تشجحب إلى بعزيا الشيازك و الو  ،ذيبالو  ،واألقسار ،كؾاكب،والالشجؾمالدجم، و 

 واحج.  يتحخك في الفزاء كجدؼ   نغاما   لُ وتذك  ، وتجور حؾل مخكدىا،تيبؾساطة قؾى الجحب الحا

الكؾنية والدجم ، السجخات بسا تحتؾيو كل مجخة مؽ الشجؾم ويذسل ،والظاقةجسيع السادة الكؾن: 
 .السختمفة السؾجؾدة عمييا الحياةأشكال و ، السؾجؾدة عمييا والكؾاكب،ياوالسادة السشتذخة في

نغخية االنفجار العغيؼ: الشغخية األكثخ قبؾال  لجى العمساء في الؾقت الحاضخ، والتي تفدخ نذؾء 
 ار ضخؼانفج بدبب؛ميار عامم72.5قبلت مساء أن نذأة الكؾن حجثيعتقج ىؤالء العالكؾن ، حيث 

 .(BIG BANGاالنفجار العغيؼ) ُيعخف ب
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  إجابة الدؤال الثاني:

 السجخات الحمدونية السجخات االىميجية وجو السقارنة
 أقخاص مدظحة واذرع حمدونية الكخوية إلى السفمظحة والسدتظيمة الذكل

 األذرعتحؾي نجؾم شابة في  نجرة وجؾد نجؾم شابة وجؾد نجؾم شابة
 

 

 إجابة الدؤال الثالث:

أكثخ ىحه السجخات كانت إما حمدونية أو اىميجية وبدبب عؾامل الجحب داخل السجخة شؾىتيا  -7
 لتغيخ غيخ مشتغسة.

 وذلػ بدب نجرة عامة في غازات تكؾن الشجؾم.  -3

 

 إجابة الدؤال الخابع:

 األذرع)ا( مخكد السجخة )القخص(   /  )ب(  -3مجخات حمدونية      -7
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 إجابات أسئلة الوحدة

 الدؤال األول: اجابة 

7 3 2 4 7 
 ب ج او د ب ال يؾجج إجابة صحيحة د
 

 
 إجابة الدؤال الثاني:

يكؾن الشجؼ في السخحمة األخيخة مؽ عسخه حيث تتؾقف تفاعالت االنجماج الشؾوي  -7
 وبحلػ يحتفظ بجرجة حخارة ادني مؽ السخاحل الدابقة. 

 وذلػ بدبب نجرة عامة في غازات تكؾن الشجؾم.  -3

% مؽ الدجم التي تتكؾن فييا الشجؾم بيشسا ندبة 57حيث يكؾن الييجروجيؽ  -2
 % تقخيبا والشجؾم ىي وحجة بشاء السجخات التي تذكل الكؾن.32الييميؾم 

 

شجؾم ذات االلؾان درجة حخاتو السشخفزة مقارنة بغيخه مؽ ال -7مؽ السؾر التي يدتشتجيا العمساء 
قمة الييجروجيؽ  -4حجسو الكبيخ.     -2يذخ كمػ الى عسخه الستقجم.         -3االخخى.   

 والييميؾم فيو وزيادة ندبة العشاصخ االخخى.
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  نجؼ الستؾالية الخئيدة      عسالق فائق احسخ ) الجبار االحسخ(     مدتعخأعغؼ      ثقب اسؾد

 

  الخامذ:إجابة الدؤال 

 )عجسية( مؽ ناحية اليسيؽ غيخ مشتغسة/    حمدونية   / اىميجية 
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 اجابات انشطة الكتاب

 درس النجوم:

 (111)( صفحة 1نشاط رقم )

 السجسؾعة الذسدية الشذاط األول: 
 اآلتية:

 ماذا تدسى مجسؾعة األجخام التي تذاىجىا في الرؾرة؟-7
 السجسؾعة الذسدية

 أسساء األجخام التي تذاىجىا في الرؾرة؟اذكخ -3
 اورانؾس/نبتؾن /السخيخ/السذتخي/زحل/األرضعظارد/الدىخة/

 بساذا تختمف األرض وباقي الكؾاكب وتؾابعيا عؽ الذسذ؟-2
تالفات كثيخة يدتسع السعمؼ إلجابات الظمبة وال يقيج تفكيخىؼ ويشاقذيؼ فييا ويتقبل ىشاك اخ

الرحيحة مشيا / مؽ أىؼ االختالفات أن الكؾاكب مدتزيئة بيشسا الذسذ مزيئة بحاتيا نتيجة 
 تفاعالت االنجماج الشؾوي.

 في الرؾرة تعج نجؾما ولساذا؟ األجخامأي مؽ -4
 بفعل تفاعالت االنجماج الشؾوي. الذسذ ألنيا مزيئة بحاتيا 

 الدساء في ليمة معتسة جؾىا صاف؟ إلىتذاىجىا عشجما تشغخ  أنكؼ عجد الشجؾم التي تتؾقع -6
الظمبة دون تقييج ليا مع مشاقذة مشظقيتيا ويقجر العمساء عجد الشجؾم  إجابات إلىيدتسع السعمؼ 

 اكب )قج تجج اختالف في الخقؼ (إلى خسدة آالف جخم سساوي ما بيؽ نجؾم وكؾ  االف2بحؾالي 
 ؟واألضؾاءمشاطق بعيجة عؽ السجن  إلىفي رأيػ لساذا يحىب عمساء الفمػ عشج رصجىؼ  -5

 لتجشب التمؾث الزؾئي الحي يعيق الخصج. وحتى تكؾن الخؤية أوضح لمجخام الدساوية.
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 (111( صفحة )2نشاط رقم )

 طيف ضؾء الذسذ
 األبيض عشج تحخيػ السشذؾر؟ ارسسو؟ما الحي الحغت و عمى الؾرق -7

 ألؾان تسثل طيف الذسذ )تقبل إجابات الظمبة مؽ خالل مالحغاتيؼ ومذاىجاتيؼ(

 أيٌّ مؽ الغؾاىخ الظبيعية تحاكي ما شاىجتو عمى الؾرق األبيض؟-3

 عاىخة تكؾن قؾس قدح

ن عمى الؾرق األبيض؟ خ ما تكؾ   تفديخ: كيف تفد 
  )ال داعي لمخؾض في التفديخبدب انكدار الزؾءتؼ تحميل ضؾء الذسذ مؽ خالل السشذؾر 

 حيث أن مؾضؾع انكدار الزؾء الفرل الثاني(العمسي الكامل  
 

 112سؤال صفحة 

قارن  بيؽ طيف اليميؾم وبيؽ طيف الذسذ، وطيف الييجروجيؽ مؽ حيث: أوجو الذبو، وأوجو  
 االختالف وفق الذكل.

، وتحؾي مشاطق مزيئة / االختالف طيف الذسذ ناتج عؽ الذسذ بيشسا  ف امتراصكميا طي
الييجروجيؽ واليميؾم خاصة باليميؾم والييجروجيؽ ، يتخمل طيف العشرخان خظؾط معتسة. 

 )الحظ السقارن وفق الذكل(
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 (112/113( صفحة )3نشاط رقم )

 التعخف إلى مكؾنات الشجؾم

الرؾديؾم مؾجؾد في الثالث              مؾجؾد في الثاني والثالث اليميؾم    الثالثة تحؾي ىيجروجيؽ
 الدئبق مؾجؾد في الثالث        الكالديؾم مؾجؾد في األول والثالث

 (: احدب البعج الحي تسثمو الدشة الزؾئية؟704سؤال صفحة )

 كؼ/ث 707×2سخعة الزؾء 

 الدمؽ )ث( = السدافة ×سخعة الزؾء 

 تداوي تقخيبا   ثانية( 60 ×دقيقة  60 ×ساعة  34 ×يؾم  267.37) ×كؼ/ث (  707×)2

 كيمؾمتخ 9,500,000,000,000 

ئية 4.7سؤال:أقخب الشجؾم إليشا بعج الذسذ ىؾ الشجؼ )الفا قشظؾري(، ويبعج عشا   سشة ضؾ 

 تقريبا، احسب المسافة التي يبعدها عنا بوحدة الكيلومتر

 كؼ 7070 × 43.57=    4.7  × 9,500,000,000,000

 (114/115( صفحة )4نشاط رقم )

 اختالف السشغخ )االختالف الغاىخي(

 إذا كانت السدافة بيشػ وبيؽ السدظخة متخيؽ بجال  ،خ في مؾقع القمؼن يكؾن التغي  ماذا تتؾقع ا -7
، مؽ متخ  كسا في الحالة الدابقة؟ واحج 

 يدداد قيسة التغيخ 

 القمؼ عشج الشغخ إليو، والعيشان مفتؾحتان في كل مخ ة؟ماذا تتؾقع لسؾقع -3

 ال يتغيخ مؾقعو 
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 فدخبعج؟ السخاد دراستو أ زاوية السشغخ كمسا كان الشجؼ لقيسة عُ ذا تتؾق  ما(: 706فكخ )صفحة 
 ؟إجابتػ

 تقل قيسة الداوية بدبب زيادة البعج )االستعانة بالخسؼ لتؾضيح ذلػ(

 

 

 (117( صفحة )5نشاط رقم )

 درجة؟ وما لؾُنيا؟ أدنىوأييا  ،درجة حخارة أعمىالشجؾم الؾاردة في الججول  أي  . 7
 األعمى زيتا الجبار المؾن ازرق  / األدنى بيت الجؾزاء ، قمب العقخب المؾن احسخ

 ؟الشجؾمبيؽ الذسذ مؽ حيث درجة الحخارة  تختيب. ما 3
 ()س(6000-7000) الخامدة 

 ؟ا؟ لساذA، أم نجؼ  يشتسي إلى الرشف M.أي يا أعمى درجة حخارة: نجؼ  يشتسي إلى الرشف 2
 (س77000-5700الن لؾنو يكؾن ابيض وبحلػ درجة حخارتو )  Aالرشف 

 ؟M إلى O.إالم  يذيخ تجر ج الشجؾم وفق ترشيفيا بالحخوف مؽ 4
 إلى تختيبيا مؽ حيث درجة الحخارة ولؾنيا

 
(: ادرس الججول اآلتي الحي يبي ؽ األقجار الدتة لمشجؾم، ولسعان نجؾم 705سؤال )صفحة 

بعزيا ندبة لمسعان نجؼ في القجر الدادس، ثؼ احدب كؼ يديج لسعاُن نجؼ  في قجر  ما، ندبة إلى 
 لسعان نجؼ  في القجر الحي يميو؟

 تقخيبا 3.7=  6..2/ 700ضعف تقخيبا  نقدؼ أي قجريؽ متتالييؽ  مثال  3.7
 (118( صفحة )6نشاط رقم )

 الترشيف الحجيث لمسعان الشجؾم
 أييسا أكثخ لسعانا : نجؼ سييل أم نجؼ الدساك؟-

نجؼ سييل حيث يدداد لسعان الشجؼ كمسا قمة قيستو )نتجل عمى ذلػ مؽ أن الذسذ تبجو األكثخ 
 لسعانا وىي سالبة لحلػ سييل يكؾن أكثخ لسعانا(
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 النتقال مؽ األرقام الدالبة إلى األرقام السؾجبة؟كيف يتغي خ لسعان الشجؾم، با-3
 ما العؾامل التي تؤثخ عمى لسعان الشجؾم؟-2

 العجيج مؽ العؾامل تؤثخ عمى لسعان الشجؾم مشيا: البعج درجة حخارتيا  وحجسيا. 
 
 
 

 (119( صفحة )6نشاط رقم )

 قانؾن التخبيع العكدي
 تغييخ السدافة عؽ الحاجد؟ ىل تختمف كسية الزؾء الرادرة عؽ السرباح عشج-7

 ال

 طخدي ام عكدي(؟)ما العالقة بيؽ عجد السخبعات السزاءة وبعج السرباح عؽ الحاجد -3

 تدداد )طخدية(

 اقدؼ عجد السخبعات السزاءة في كل مخة عمى مخبع السدافة، ما تالحظ؟ -2

 متداوي تقخيبا

 االستشتاج: 

مداحة ما ومخبع السدافة التي يبعجىا  ما العالقة بيؽ شجة اإلضاءة لسرجر ضؾئي عمى-7
 السرجر؟

 عكدية
 

 (: كيف يؤثخ كلٌّ مؽ درجة حخارة، وحجؼ الشجؾم عمى لسعانيا؟770فكخ )صفحة 

 يدداد لسعان الشجؾم بديادة درجة حخارتيا وكحلػ مع حجسيا.
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 (111( صفحة ) 7نشاط رقم )

 دورة حياة الشجؾم

 ) مخاحل دورة حياة الشجؾم(ما الحي تعبخ عشو الرؾرة .     -7

 .تتبع دورة حياة الشجؾم مشح لحغة والدتيا حتى مؾتيا-3

 

 نجؼ متؾسط        العسالق االحسخ      الدجيؼ الكؾكبي      قدم ابيض           

 سجيؼ

نجؼ ضخؼ         الجبار األحسخ       مدتعخ أعغؼ        أما ثقب اسؾد أو نجؼ          
 نيؾتخوني

أيؽ تتكؾن الشجؾم  ) في الدجم وىي عبارة عؽ غازات أىسيا الييجروجي والييميؾم إضافة  -2   
 إلى غبار كؾني(

حياتو بقدم ابيض او السزي ما العامل الحي يؤدي إلى سيخ الشجؼ في السدار األول وانتياء  -4
 في السدار الثاني وانتياء حياتو بشجؼ نيؾتخوني أو ثقي اسؾد؟

 حجؼ الشجؼ في السخاحل األولى مؽ تكؾيشو 
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في أي مخحمة تتؾقع أن تكؾن الذسذ؟ وكؼ تقجر الدمؽ الحي مزى عمييا في ىحه السخحمة؟  -7
 وما مريخىا؟     

تقخيبا (  )اإلجابات في الذخح الحي يمي الشذاط(  يؾن سشةبم7الستؾالية الخئيدة/ نجؼ متؾسط ) 
 )تتحؾل إلى العسالق األحسخ( 

 

( : ماذا تتؾق ُع أن تكؾن درجة حخارة الشجؼ في مخحمة العسالق األحسخ، أعمى 773فك خ )صفحة 
خ  إجابتػ؟  أم أقل مؽ نجؾم الستؾالية الخئيدة؟ فد 

حخارة حيث تشخفض مدتؾى تفاعالت االنجماج اقل حيث الن المؾن األحسخ اقل في درجة ال
 الشؾوي الييجروجيشي

( )ماذا تتؾقع أن يحجث لألرض وبعض الكؾاكب القخيبة مؽ الذسذ عشجما 772فكخ) صفحة 
 ترل الذسذ لسخحمة العسالق األحسخ(

 تختفي حيث تحؾييا الذسذ ضسؽ حجسيا 

 

 )المجرات( إجابات أنشطة الدرس الثاني

 ىميجية عادة بألؾان حسخاء تذؾبيا الرفخة، لساذا؟السجخات اإل: تغيخ ( 775فكخ )صفحة 
 ألنيا تتكؾن في السعغؼ مؽ الشجؾم اليخمة التي تكؾن درجة حخارتيا مشخفزة.

 
 (.77( صفحة )7نذاط )

 مخاحل نذؾء الكؾن 
السخاحل انقل الجسل اآلتية إلى دفتخك، ثؼ أعج  تختيبيا، لتخخج بسمخص لشغخية االنفجار العغيؼ، و 

 التي مخ بيا الكؾن وفق تمػ الشغخية:
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 ىحه السخحمة ال وجؾد لمحرات والجديسات األولية، فكميا  ،ففيالسخحمة التي تدبق الدمؽ
 .ىحه السخحمة ال تخزع ألي قانؾن فيديائيو ل شيئا  ما غامزا ، مشجمجة لتذك  

  
  ومشيان بالتكؾ  العجيج مؽ الجقائق  أتبج،ةثحجوث االنفجار حتى الجقيقة الثالمؽ لحغة ، 

 ليكتخونات.خونات، واإلشيؾتالو  ،الفؾتؾنات
  ا  انخفزت درجة الحخارة امؽ االنفجار العغيؼ  األولىبعج الجقائق ما سسح ؛نخفاضا حاد 

 .والييميؾمالييجروجيؽ  مكؾنة  ،ةلى جديسات ذري  إقة الظا بتحؾل
  مؽ الدجم التي بجأت تتكؾن. األولىمميؾن عام ولجت الشجؾم  300بعج 
  بسا فييا مجخة  ولى،األالسجخات  لتذك  ، بجأت تمميؾن عام مؽ لحغة االنفجار 700بعج

 .درب التبانة

 تتباعج
 

 
 

 

 
 
 

 الدمؽ؟ىل السجخات تتقارب ام تتباعج خالل  ،(2)الذكل تأمُّمػ خالل  مؽ(: 730فكخ ) صفحة 


