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 ابعة : أجيزة جسم اإلنسانر  الوحدة ال

ل:   ورانجياز الد  الد رس األو 

 وران أجزاء جياز الد  : (  1نشاط )

 دم.، الّ موية، األوعية الدّ . القمب1

 دري مائاًل قمياًل نحو اليسار.. يقع القمب داخل القفص الصّ ٕ

 موية في جميع أجزاء جسم األنسان.. تنتشر األوعية الدّ ٖ

 م. الدّ . ٗ

  : أستنتج

 

  : أعمل في المختبر(  2نشاط )

  ّعبير عما يشعرون بو.  مبة لمتّ يترك المجال لمط 
  ّقات بط بين مصدر الدّ قات وتوجيييم لمرّ ات حول مصدر الدّ لوضع فرضيّ المجال  مبة يترك لمط

 وموقع القمب.
  ّشريح: نشاط الت 

 وحجمو بحجم قبضة اليد. كل ) عريض من األعمى مدبب من األسفل (الشّ  . القمب كمثريّ ٔ

 ، وظيفتو حماية القمب وتسييل حركتو.امور . يحيط بالقمب غشاء دقيق يسمى غشاء التّ ٕ



 مبة .ولي لمطّ : توضيح مفيوم المقطع الطّ لممعمم. ٖ

عبير عما يالحظونو. مع توجيييم بعد ذلك لوجود أربع حجرات ، حجرتين في مبة لمتّ . يترك المجال لمطّ ٗ
 ذين األيمن والبطين األيمن ، األذين األيسر والبطين األيسر(.كل جية ) األ

مبة أنو مبة لمالحظة وجود الجدار الفاصل بين جزئي القمب األيمن واأليسر. وتوجيو الطّ .توجيو الطّ ٘
  .بب الحقاً سيتم تفسير السّ 

بين األذين األيمن عبير عن مالحظتيم، مع توجيييم لوجود ممر طبيق والتّ مبة لمتّ . يعطى المجال لمطّ ٙ
 والبطين األيمن وممر آخر بين األذين األيسر والبطين األيسر.

  ّميم.وضيحي والقمب الذي تم تشريحو لتثبيت نتاجات تعمّ سم التّ مبة لممقارنة بين الرّ توجيو الط 

 .يتكون القمب من أربع حجرات ىي: ٔ

 . البطين األيسرو    األذين األيسرو    البطين األيمنو    األذين األيمن 

 جاه واحد فقط.ق من األذين إلى البطين المرتبط بو بسيولة وباتّ دفّ م بالتّ ماح لمدّ امات بالسّ . تقوم ىذه الصمّ ٕ

 

 ةموي  : األوعية الد  (  3نشاط )

 .ةمويّ عيرات الدّ الشّ و    األوردةو    رايينالشّ ة:   مويّ . أنواع األوعية الدّ ٔ

 وتنقمو من القمب إلى جميع أجزاء الجسم.م رايين تحمل الدّ . الشّ ٕ

 م وتنقمو من أجزاء الجسم المختمفة إلى القمب.األوردة تحمل الدّ    



 ومن أجزاء الجسم أجزاء الجسم المختمفة إلى القمب  منم وينقمو يحمل الدّ  موي: أنبوب عضميّ .الوعاء الدّ ٖ

 إلى القمب.                  

 ناتوم ومكو  الد  : (  4نشاط )

 .سائل. ٔ

 م:نات الدّ . مكوّ ٕ

 .  ةمويّ فائح الدّ الصّ و    سائل البالزماو    م الحمراءخاليا الدّ و    م البيضاءخاليا الدّ 

 م وىذه الخاليا.م بنقل الغذاء إلى جميع خاليا الجسم وتبادل الغازات بين الدّ . يقوم الدّ ٖ

كامل تيمكن فصميا وتقوم كل منيا بوظيفة محددة لتم مخموط ألنو يحتوي عمى عدة مكونات . يعتبر الدّ ٗ
 ة.م العامّ وظيفة الدّ 

  ة.م العامّ ناتو عمى خاليا تقوم بوظائف متكاممة لتحدد وظيفة الدّ م يحتوي من ضمن مكوّ . ألن الدّ ٘

 م.حيح ورسم شريحة لمدّ كل الصّ ب بالشّ المركّ  وئيّ مبة الستخدام المجير الضّ . يترك المجال لمطّ ٙ

مبة في أسس استخدام نات بشكل واضح مع مراجعة الطّ يختار المعمم شريحة واضحة تظير فييا المكوّ  لممعمم:
 ت بيم خالل الوحدة األولى .ب التي مرّ المركّ  وئيّ المجير الضّ 

م نات مختمفة ىي خاليا الدّ ة، يحتوي مكوّ مويّ م : سائل نسيجي لونو أحمر ينتقل عبر األوعية الدّ . الدّ ٚ
 ة.مويّ فائح الدّ راء والبيضاء وسائل البالزما والصّ الحم

 مشروع: 

باإلضافة ة الواردة في الكتاب. وضيحيّ ورة التّ قيد بالصّ مبة الستخدام خامات مختمفة وعدم التّ توجيو الطّ  لممعمم:
 مبة. قويم األصيل لتقييم أعمال الطّ لضرورة استخدام إحدى أدوات التّ 

  



 

 ة في جسم اإلنسانموي  الد  ورة اني: الد  الد رس الث  

 ييئة لألنشطة:الت  

ويتقبل   ٕٔورة صشاط الوارد في الصّ مبة عمى شكل ثنائيات ويعطييم المجال لتنفيذ النّ يوزع المعمم الطّ 

 .  إجاباتيم حول ما يشعرون بو

 ة العجيبةضخ  :  الم  (  1نشاط )

 ور.شاط كما ىو وارد في الصّ . تنفيذ النّ  ٖ-ٔ

 اتائل من الماصّ ق خروج السّ لمالحظة تدفّ  م مع توجيييالتسجيل مالحظاتي ةبلمّطم.يترك المجال ٗ
 غط عمى البالون.عند الضّ  البالستيكّية

  ّة عمل القمبنشاط آلي. 

 ئتين.م إلى القمب قادمًا من أجزاء الجسم المختمفة والرّ . يرد الدّ ٔ

م الموجود في البطين األيسر إلى ئتين بينما يندفع الدّ جو نحو الرّ م الموجود في البطين األيمن ويتّ . يندفع الدّ ٕ
 أجزاء الجسم المختمفة.

ة حيث خالل انبساط وانقباض البطينان يتم ضخّ ة القوية ألن عممو يشبو عمل المِ ضخّ . يوصف القمب بالمِ ٖ
 ئتين.م من القمب إلى أجزاء الجسم المختمفة والرّ ضخ الدّ 

 

 

 

 



 ةودورة جيازي  ة، دورة رئوي  : (  2نشاط )

 ة(ئوي  غرى ) الر  ة الص  موي  ورة الد  أواًل: الد  

1. 

 ادر عن البطين األيمن يكون دم فقير باألكسجين.م الصّ . الدّ ٕ

 م الوارد إلى األذين األيمن يكون دم غني باألكسجين.الدّ     

باألكسجين وتخميصو من ثاني  هإمدادئتين فقط  ليتم م يتدفق خالليا إلى الرّ . سميت بيذا اإلسم ألن الدّ ٖ
 .أكسيد الكربون

م من ثاني أكسيد الكربون وتحميمو باألكسجين حيث يتم تبادل غرى يتم تنقية الدّ ة الصّ مويّ ورة الدّ . خالل الدّ ٗ
نيًا ئتين إلى األذين األيسر غم من الرّ ئتين ثم يعود الدّ ة في الرّ مويّ عيرات الدّ الغازات عبر شبكة  دقيقة من الشّ 

 بغاز األكسجين. 

 

 



 ة(ة الكبرى ) الجيازي  موي  ورة الد  ثانيًا: الد  

ىا بالغذاء واألكسجين ويأخذ م يتدفق خالليا وينتقل إلى جميع أجيزة الجسم ليمدّ الدّ  . سميت بيذا االسم ألنّ ٔ
 ما ال تحتاجو من مواد وغاز ثاني أكسيد الكربون.منيا 

ٕ . 

 يتم تزويد خاليا الجسم باألكسجين وتخميصيا من غاز ثاني أكسيد الكربون. . يتم تبادل الغازات حيثٖ

 ادر من البطين األيسر يكون غني باألكسجين.م الصّ . الدّ ٗ

 ًا بثاني أكسيد الكربون.م الوارد إلى األذين األيمن يكون فقيرًا باألكسجين غنيّ الدّ   

م إلى أجزاء الجسم المختمفة نقباضيا ستدفع الدّ عضالتو عند ا جدار البطين األيسر أكثر سمكًا ألنّ  .٘
 ئتين وىي قريبة من القمب.م إلى الرّ و يدفع الدّ سمكًا ألنّ  بينما البطين األيمن أقلّ بعضيا قريب وبعضيا بعيد، 

غرى تزويد الجسم ة الصّ مويّ ورة الدّ متان لبعضيما البعض حيث يتم خالل الدّ ورتان مكمّ . تعتبر الدّ ٙ
م الغني باألكسجين إلى خاليا ورة الكبرى بنقل الدّ ميصو من ثاني أكسيد الكربون وتقوم الدّ باألكسجين وتخ

   غرى.موية الصّ ورة الدّ خمص منو عن طريق الدّ الجسم المختمفة وتخميصيا من ثاني أكسيد الكربون الذي يتم التّ 



 ورانالث: أمراض جياز الد  الد رس الث  

 : صحتي في فطوري(  1نشاط )

 م أعراض ترافق اإلصابة بفقر الدّ . ٔ

 شحوب واصفرار الوجو. -

 عب واإلرىاق.عور بالتّ الشّ  -

ء يقل م الحمراورة ويتم توجيييا إلى أن عدد خاليا الدّ عبير عن ما يراه في الصّ الب لمتّ عطى الفرصة لمطّ . تٕ
 ، أو تغيير في شكل الخاليا.فقر الّدم مرضبشكل ممحوظ عند اإلصابة ب

 :رس مثلالدّ  مالء مع االستفادة مما ورد في نّص الب القتراح نصائح لمزّ المجال لمطّ . يعطى ٖ

 تناول المحوم البيضاء والكبد والفواكو. -

 بانخ.ة بالحديد مثل السّ ة الخضراء الغنيّ اإلكثار من تناول الخضروات الورقيّ  -

 غيربيب الص  الط  : (  2نشاط )

 قو وانسداده.ب تضيّ موي مما يسبّ اخمي لموعاء الدّ الدّ ىون عمى الجدار بب تراكم الدّ . السّ ٔ

ابقة حول استيالك الجسم بط مع المعمومات السّ صائح مع ضرورة الرّ مبة الفرصة القتراح النّ . يعطى الطّ ٕ
 الي ال يكون ىناك دىون زائدة تتراكم.ة. وبالتّ ياضيّ مارين الرّ ىون في حركة العضالت خالل التّ لمدّ 

 مشروع: 

مع ضرورة استخدام إحدى  مبة وتوجيييم لتجييز البطاقات المطموبة من المشروعذ المشروع مع الطّ يتم تنفي
 .أدوات التّقويم األصيل لتقييم نتاجات الّطمبة

 



  ابع: الجياز البولي  الد رس الر  

 ة: مصفاة طبيعي  (  1نشاط )

ير فمي من الظّ يا موجودة في الجزء السّ ميتين مع توجيييم أنّ عبير عن موقع الكُ الب المجال لمتّ . يعطى الطّ ٔ
 ورة.ح في الصّ كما ىو موضّ 

خراجيا إلى خارج الجسم  الّسائمة واألمالح الّزائدة م من الفضالتة الدّ ميتان تعمالن عمى تصفيّ . ألن الكُ ٕ وا 
 عمى شكل ما يسمى " البول" .

 الي.التّ  شاطبط مع النّ مبة والرّ دة من الطّ أتساءل: استقبال اإلجابات المتعدّ 

 أجزاء الجياز البولي: (  2نشاط )

 . قناة مجرى البولو    المثانةو    الحالبانو    ميتانالكُ . ٔ

 ة الفاصولياء.مية حبّ . تشبو الكُ ٕ

خمص منيا التّ  ليتمّ  مية إلى المثانة حيث تتجّمع ىناكنة في الكُ . الحالبان ، ويقومان بنقل الفضالت المتكوّ ٖ
 إلى خارج الجسم.

خمص من ىذه الفضالت بانقباض العضالت التّ  ع فيو الفضالت ثم يتمّ تتجمّ  المثانة وعاء عضميّ  .ٗ
 المحيطة بالمثانة.

تخرج الفضالت عن طريقو بسبب انقباض العضالت المحيطة إلى تيي المثانة بقناة مجرى البول، . تن٘
 خارج الجسم.

خراجيا . ألنو يتم التّ ٙ خارج الجسم عن طريق الجياز البولي . وىناك خمص من بعض فضالت الجسم  وا 
 خمص من الفضالت مثل الجياز اليضمي والجمد.أجيزة أخرى لمتّ 

 سم بشكل سميم مع االىتمام بتناسب القياسات.دقيق عمى الرّ سم مع التّ مبة لمرّ . يعطى المجال لمطّ ٚ



 : عمل الجياز البولي(  3نشاط )

 .ريان الُكموي. الشّ ٔ

 ائدة وبعض الماء ومواد أخرى.ائمة واألمالح الزّ لفضالت السّ م وا. يحمل الدّ ٕ

 موي.. الوريد الكُ ٖ

 م والماء وبعض المواد المفيدة.. يبقى الدّ ٗ

 ائدة.ائمة واألمالح الزّ ن البول من الفضالت السّ جو البول عبر الحالبان إلى المثانة، ويتكوّ . يتّ ٘

ائدة من أجيزة الجسم المختمفة ائمة واألمالح الزّ الفضالت السّ م ة الكبرى يحمل الدّ مويّ ورة الدّ . خالل الدّ ٙ
عادتو إلى القمب خال منيا. ومن ثم ة بتصفية الدّ ميّ ويوصميا لمجياز البولي لتقوم الكُ  م من ىذه الفضالت وا 

 خمص من ىذه الفضالت إلى خارج الجسم.التّ  يتمّ 

 مشروع: 

ة الواردة في الكتاب. باإلضافة وضيحيّ ور التّ قيد بالصّ عدم التّ مبة الستخدام خامات مختمفة و توجيو الطّ  لممعمم:
 مبة. قويم األصيل لتقييم أعمال الطّ لضرورة استخدام إحدى أدوات التّ 

 ة الجياز البولي  الد رس الخامس: صح  

 ةة في مدارس اإلصرار الفمسطيني  مية صناعي  : ك  (  1نشاط )

م من مية من تصفية الدّ يمزة ليقوم بعمل الكُ اإلنسان إلى جياز الدّ م الموجود في جسم الدّ  . ألنو يتم ضخّ ٔ
عادة الدّ ائمة واألمالح الزّ الفضالت السّ   م لمجسم خاليًا من ىذه الفضالت.ائدة وا 

 يمزة.مقارنة بالحجم الكبير جدًا لجياز الدّ بيعية صغيرة الحجم مية الطّ . الكُ ٕ

بداع أمل في خممبة لمتّ : ضرورة توجيو الطّ لممعمم في قيام جزء صغير داخل الجسم بوظيفة  الخالقق الرحمن وا 
 ًا من خالل جياز كبير جدًا.يتم القيام بيا صناعيّ 



 موعد مع األمل: ( 2نشاط )

ة يتم من خالليا نقل عضو سميم من جسم شخص وزرعو في ة زراعة األعضاء ونقميا: ىي عمميّ .عمميّ ٔ
 شروط حددىا القانون.جسم شخص آخر يحتاجو كثيرًا ولكن وفق 

ة ستقل كما أن المريض لن يكون كمفة االقتصاديّ مبة في ىذا الموضوع وتوجيييم إلى أن التّ . تقبل آراء الطّ ٕ
 ة.فر خارج البالد أو في المشافي اإلسرائيميّ ًا لمسّ مضطرّ 

ل فسحة أمل لشفاء يشكّ و أنّ ة ىذا القانون و مبة في ىذا المجال والعمل عمى توعيتيم بأىميّ ل آراء الطّ . تقبّ ٖ
 العديد من األمراض المستعصية. 

 : عيّ عمل تطوّ 

ة في المديريات حيث ىناك ثالث مستشفيات بيا مدرسة إصرار ة المدرسيّ نسيق مع قسم الصحّ م : التّ لممعمّ 
مبة المرضى من مع( في القدس وىو يستقبل أكبر عدد من الطّ مستشفى األوغستا فكتوريا ) المطّ  -وىي 
 فة وغزة.الضّ 

 مستشفى رام اهلل الحكومي. -   

 جاح في نابمس.مستشفى النّ  -    

 ة يتم العمل عمى حميا (مستشفى المقاصد في القدس ) لم يبدأ العمل بو حتى اآلن ألسباب فنيّ  -    

 قش زمالئي: أنا

 مية واحدة.يع العيش بكُ وصل أن اإلنسان يستطحميل والتّ التّ لمتّفكير الّناقد و مبة وتوجيييم ل آراء الطّ تقبّ 

 

 

 



 : الوقاية خير من قنطار عالج(3نشاط )

 :صائح عمى أن تشتمل عمىمبة لتحميل المخطط واستخالص النّ إعطاء المجال لمطّ 

  .ةكريّ التقميل من تناول المواد السّ  -

 عام.قميل من إضافة الممح لمطّ التّ -

 ات كافية من الماء.يّ االىتمام بشرب كمّ -

 ىاب إلى دورة المياه.الذّ عدم تأخير -

 ة عمى الفيتامينات والمعادن وذلك بتناول الخضروات والفواكو.االىتمام باحتواء المواد الغذائيّ -

 نة .قميل من شرب األدوية المسكّ التّ -

 قميل من شرب القيوة.التّ  -

 وم ساعات كافية.النّ  -

 

 

 

 

 

 



 الرابعة أسئمة الوحدةإجابات 

 ل:ؤال األو  الس  

 

 اني: ؤال الث  الس  

 

 الث:ؤال الث  الس  

 م من القمب إلى باقي أجزاء الجسم.تحمل الدّ رايين : الش  

م ثاني أكسيد م وخاليا الجسم المختمفة فيأخذ الدّ تبادل الغازات بين الدّ : يتم من خالليا ةموي  عيرات الد  الش  
 الكربون ويعطي الخاليا األكسجين.

ائمة م من الفضالت السّ مية حيث يعمل عمى تنقية الدّ :  جياز صناعي يقوم بعمل الكُ ميةجياز غسل الك  
 ائدة بشكل صناعي.واألمالح الزّ 

 الدم من األذينين إلى البطينين باتجاه واحد فقط.تمرير الصمامات بين حجرات القمب:

 ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ رقم الجممة

 أ ج ب د ج ج أ أ رمز اإلجابة

 الّتصحيح اإلجابة قمالرّ 

 غرى.ة الصّ مويّ ورة الدّ ئتين خالل الدّ باألكسجين من القمب إلى الرّ  الفقيرم يتم دفع الدّ  ال ٔ

 ................................................. نعم ٕ

 ................................................. نعم ٖ

 .إراديةعضالت المثانة ىي عضالت  ال ٗ

 ................................................. نعم ٘



 مية إلى المثانة .نة في الكُ :  يقومان بنقل الفضالت المتكوّ الحالبان

 : ابعر  ؤال الالس  

 

 : ؤال الخامسالس  

 . بسبب وجود عضالت إرادية تحيط بالمثانة وقناة مجرى البول.ٔ

 م الحمراء.الالزم لخاليا الدّ  الييموغموبينيا تحتوي عمى نسبة عالية من الحديد الذي يدخل في تركيب . ألنّ ٕ

برع باألعضاء ضمن شروط معينة وبالتالي إنقاذ حياة العديد من األشخاص الذين و يفتح المجال لمتّ . ألنّ ٖ
 ه لمخارج لمبحث عن متبرعين.كمفة عمى المريض عند سفر ل التّ و يقمّ يحتاجون ىذه األعضاء . كما أنّ 

 ة وخاليا الجسم المختمفة.مويّ عيرات الدّ ة تبادل المواد والغازات بين الشّ . لتسييل عمميّ ٗ

 

 



 ادس: ؤال الس  الس  

 

 : ابعؤال الس  الس  

 

 

 



 الوحدة الخامسة: الكيرباء المتحركة والت مغنط

ل: الت يا  الكيربائي رالد رس األو 

 الش حنات الكيربائي ة(: انتقال 1نشاط )

ألّن ىذه الطريقة في الشَّحن تسمى "الشَّحن بالممس"، حيث يكتسب الجسم المشحون ، سالبةشحنة  .ٔ
 )الكّشاف الكيربائي( شحنة مشابية لشحنة الجسم المؤثر )قضيب األبونيت(.

حتى بعد  ، تبقى الورقتان منفرجتان، ألّنو في الشَّحن بالممس، يحتفظ الجسم المشحون بشحنتونعم .ٕ
 إبعاد الجسم المؤثر )الشَّحن بالممس يكتسب الجسم شحنة دائمة(. 

 ( (.ٕتسجيل مالحظات الطالب: )سوف تنفرج ورقتا الكّشاف الكيربائي) 

ألّن الّشحنات الكيربائية الّسالبة سوف تنتقل عبر سمك الّنحاس الموصل من قرص الكّشاف  .ٖ
 (.سالبة( )ٕ(. تصبح شحنة الكّشاف الكيربائي )ٕ)( إلى قرص الكّشاف الكيربائي ٔالكيربائي )

( إلى ٔألّن الّشحنات الكيربائية تحركت عبر سمك الّنحاس الموصل من قرص الكّشاف الكيربائي ) .ٗ
 ( وفي اتجاه واحد.ٕقرص الكّشاف الكيربائي )

 :أستنتج أن  
تسّمى  من الّزمن ساكنة في مكانيا وبقاؤىا فترة مؤّقتة تولُّد الّشحنات الكيربائّية عمى األجسام بعد دلكيا -

ذا تحّركت ىذه الّشحنات عبر المواد الموصمة تسمى كيرباء سكونيةكيرباء   .متحركة، وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (:تمثيل الت يار الكيربائي2نشاط)

 المائي:مكّونات نموذج التّّيار الكيربائّي بما يقابميا من مكّونات نموذج التّيار أكمل الجدول اآلتي بكتابة  .ٔ

 مكّونات نموذج التّّيار الكيربائي مكّونات نموذج التّّيار المائي

 الشحنات الكيربائية الّسالبة جزيئات الماء
 أسالك اّلتوصيل أنابيب الماء

 التّيار الكيربائي )حركة الّشحنات الّسالبة في اتجاه واحد( تّيار الماء
 البطارّية المضخة

 الكيربائيالمصباح  توربين )المروحة(
 

 تتحرك باتجاٍه واحد. .ٕ

 التّيار الكيربائي. .ٖ

 التّيار الكيربائي: حركة الّشحنات الكيربائية في اتجاٍه معين داخل المواد الموصمة لنقل الّطاقة الكيربائّية. .ٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طرق توصيل الد ارات الكيربائي ةالد رس الث اني: 

 الكيربائي ة البسيطة الد ار ة(: 1نشاط )
 يرسم الطمبة الّدارة الكيربائية التي قاموا بتركيبيا بالرموز، مثاًل يمكن أن تكون كاآلتي:. ٕ
 

  

 

 
 

 . يضيء المصباح الكيربائي بسبب مرور تيار كيربائي فيو مصدره البطارية.ٖ

غالق الّدارة الكيربائية.المفتاح الكيربائي–. ٗ  : فتح وا 

 )التّيار الكيربائي(.: مصدر لمّطاقة الكيربائية البطارية -   

 : لنقل الّشحنات الكيربائية )التّيار الكيربائي( لجميع أجزاء الّدارة الكيربائية. أسالك الت وصيل -   

 (: ات جاه التيار الكيربائي  2نشاط )

1. 



ٕ. 

القطب الّسالب الّشحنات الكيربائّية الّسالبة خالل الّداّرة الكيربائّية المغمقة من :حركة الت يار اإللكتروني   -
لمبطارية عبر األسالك والمصباح الكيربائي إلى قطبيا الموجب ثم إلى القطب الّسالب عبر البطارية، وىذا 

 يمثل االّتجاه الِفْعِمّي لمتّيار الكيربائي.

حركة الّشحنات الكيربائية  من القطب الموجب لمبطارية عبر األسالك والمصابيح :الت يار االصطالحي   -
 يا الّسالب ومن القطب الّسالب إلى القطب الموجب داخل البطارية وىو عكس االتجاه الفعمي لمتّّيار.إلى قطب

 َأخَتبر  نفسي:

 
 

 

 

 

 



 (:توصيل المصابيح الكيربائي ة3نشاط )
( أقل من شّدة إضاءة المصابيح في الّدارة ٔتكون شّدة إضاءة المصابيح في الّدارة الكيربائية ) .ٔ

 (. ٕالكيربائية)

ٕ.  

  (.ٕتفّرع التّيار في الّدارة الكيربائية ) .ٖ

ألّن المصابيح الكيربائّية موصولة واحدًا تمو اآلخر عمى نفس الخط بحيث يسري فييا جميعًا نفس  .ٗ
 .التّّيار الكيربائي دون أن يتفرع

ألّن المصابيح الكيربائّية تكون موصولة بحيث يمر بكّل منيا تيار كيربائي يختمف عن التّيارات  .٘
المارة بالمصابيح األخرى، إذ يتفرع التّّيار الخارج من البطارية إلى عّدة تفرعات، بحيث تعود 

 التّيارات المتفرعة لمّتجمُّع قبل عودتيا إلى البطارّية. 

( تقل، وتكون ٔ)ًا: نالحظ أّن شدة إضاءة المصابيح في الّدارة الكيربائية عند إضافة مصباحًا ثالث .ٙ
 ( أيضًا )بعد إضافة مصباحًا ثالثًا إلييا(.ٕأقل من شّدة إضاءة المصابيح في الّدارة الكيربائية )

 .نفسيا عند زيادة عدد المصابيح شدة إضاءة المصابيح تبقى(: فإّن ٕأما الّدارة لكيربائية )

 ( تنطفئ جميع المصابيح في الّدارة.ٔأحد المصابيح من الّدارة الكيربائية ) عند فكّ  .ٚ

 ( تبقى المصابيح األخرى مضيئة.ٕعند فّك أحد المصابيح من الدارة الّدارة الكيربائية )



:  أستنتج أن 

 توصيل المصابيح الكيربائية الواحد تمو اآلخر عمى الخط نفسو حيث يسري فييا جميعياالتَّيار نفسو -
 .الت واليدون تفرع يسمى التَّوصيل عمى 

توصيل المصابيح الكيربائّية في حالة تفّرع التَّيار الخارج من البطارية إلى تفرُّعات عديدة ، حيث تعود  -
 الت وازي.التَّيارات المتفرِّعة لمّتجمُّع قبل عودتيا إلى البطاريَّة ُيسّمى بالتَّوصيل عمى 

 َأخَتبر  نفسي:

1. 

طريقة                
 الت وصيل

 وجو المقارنة

 عمى الت والي  عمى الت وازي

 ال يتفرع يتفرع تفرُّع التّّيار الكيربائيّ 
 أقل  أعمى  شّدة اإلضاءة

تبقى المصابيح األخرى  أثر تمف أحد المصابيح
 مضيئة

 تنطفئ جميع المصابيح

 . يتم توصيل المصابيح واألجيزة الكيربائية في المنازل عمى التوازي لسببين: ٕ

تشغيل كل جياز بشكل مستقل عن اآلخر، وأيضًا إذا توقف أحدىا عن العمل بسبب خمل فيو ال أواَّل: ل    
  المصابيح. يمنع توصيل التوازي وصول التيار الكيربائي إلى باقي األجيزة

فولت وىي خاصية من  ٕٕٓىو األىم حتى يأخذ كل جياز من األجيزة الجيد المطموب لو وىو ثانيًا:     
 معمومة لممعمم فقط(.) .التواليخاصيات التوازي فقط وال يحققيا توصيل 

 

 

 

 



 الد رس الث الث: الت مغنط 

 (: أصنع مغناطيسي1نشاط)

 )بعد الّدلك( بعضًا من المشابك المعدنية إليو.. يقوم الطمبة بتسجيل مالحظاتيم: يجذب المسمار الممغنط ٕ

 . الّتمغنط بالّدلكٖ

 . يقوم الطمبة بتسجيل مالحظاتيم: يجذب المسمار بعضًا من المشابك المعدنية إليو.ٗ

 . يقوم الطمبة بتسجيل مالحظاتيم: بعد إبعاد المغناطيس عن المسمار تسقط المشابك المعدنية.٘

 غنطتو بعد إبعاد المغناطيس عنو، ألّن المسمار يفقد مغناطيسيتو بزوال المؤثر.. ال، لم يحتفظ المسمار بمٙ

، تسّمى ىذه مغناطيس* عند تقريب مغناطيس من مسمار حديد دن أن يالمسو فإّن المسمار يتحّول إلى 
 .  بالتأثيرالّطريقة الّتمغنط 

 المعدنية إليو. . يقوم الطمبة بتسجيل مالحظاتيم: يجذب المسمار بعضًا من المشابكٚ

. نسميو مغناطيسًا كيربائيًا، ألّن مرور التيار الكيربائي في الّسمك المعزول الممفوف حول المسمار نتيجة ٛ
 وصمو بالبطارية ىو الذي حّول المسمار إلى مغناطيس.

 نستنتج مما سبق أّنو يمكن الحصول عمى مغناطيس صناعي بإحدى الطرق اآلتية: -

 . الّدلكٔ

 التّأثير. ٕ

 . التّيار الكيربائّي.ٖ

 

 

 

 



. 2نشاط )  (: بعض العوامل المؤثرة في قو ة المغناطيس الكيربائي 

 أو اًل: العالقة بين قو ة المغناطيس الكيربائي  وعدد المفات

 يقوم الطمبة بعّد المشابك المعدنية التي يجذبيا المغناطيس الكيربائّي وتسجيل العدد. .ٔ

 المشابك المعدنية التي يجذبيا المغناطيس الكيربائّي وتسجيل العدد.يقوم الطمبة بعّد  .ٕ

 كمما زاد عدد لفات السمك حول المسمار زادت قّوة المغناطيس الكيربائّي )عالقة طردية(. .ٖ
 العالقة بين قو ة المغناطيس الكيربائي  وشد ة الت يار الكيربائي: ثانياً 

 .جذبيا المغناطيس الكيربائّي وتسجيل العدديقوم الطمبة بعّد المشابك المعدنية التي ي .1

 .يقوم الطمبة بعّد المشابك المعدنية التي يجذبيا المغناطيس الكيربائّي وتسجيل العدد .2

كّمما زادت شّدة التّيار الكيربائّيالناتج عن زيادة عدد البطاريات زادت قوة المغناطيس الكيربائي  .ٖ
 )عالقة طردية(.

 ثالثًا: نوع المادة 

 .الطمبة بعّد المشابك المعدنية التي يجذبيا المغناطيس الكيربائّي وتسجيل العدديقوم  .1

 .يقوم الطمبة بعّد المشابك المعدنية التي يجذبيا المغناطيس الكيربائّي وتسجيل العدد .2

 نعم. .3

:  أستنتج أن 

 قوة المغناطيس الكيربائي تعتمد عمى عوامل عديدة منيا: -

 المسمار )العالقة طردية(.. عدد لفات الّسمك حول ٔ

 . شدة التيار المار في الّسمك.ٕ

 . نوع المادة.ٖ

 

 

 



 َأخَتبر  نفسي:

 

 الد رس الر ابع: الكيرباء اآلمنة في المنزل

 (: الت ماس الكيربائي  1نشاط )

 نتيجة حدوث تماس كيربائّي. .1

الّتماس الكيربائّي: حدوث تالمس بين األجزاء المكشوفة من األسالك الكيربائّية وقد  .ٕ
 يؤدي إلى حدوث شرارة كيربائية. 

صالح  .ٖ يمكن منع حدوث تماس كيربائي عن طريق تغطية األسالك المكشوفة، وا 
 األسالك التالفة.

 
 



 أتساءل: كيف يحدث الت ماس الكيربائي
 الدارة كما في الشكل.. يترك لمطالب تركيب ٔ
 . يسجل الطالب مالحظاتيم )شرارة كيربائّية(.ٕ

. ال لم يضئ المصباح عند تالمس األجزاء المكشوفة من السمكين وذلك بسبب مرور معظم ٖ
الشحنات الكيربائية من القطب الموجب إلى القطب الّسالب لمصدر التّيار)البطارية(، دون أن تمر 

 تماسًا كيربائيًا. خالل المصباح، وىذا يسمى

 :أستنتج أن  -

 تماسًا كيربائيًا وىذا يسّمى: 

 (: كيرباء آمنة 2نشاط )

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 :َأخَتبر  نفسي

 من جياز عمى نفس المقبس. توصيل أكثر .ٔ
 وجود بعض األسالك قريبة من ليب الغاز. .ٕ
 األرض.وجود أسالك كيرباء بالقرب من الغسالة وفي نفس الوقت وجود ماء عمى  .ٖ



 الخامسةأسئمة الوحدة إجابات 

 الس ؤال األول:

 ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ رقم الجممة
 ب جـ جـ ب جـ أ ب جـ رمز اإلجابة

 

 السؤال الثاني:

 



 الس ؤال الث الث:

 
 

 ؤال الرابع:الس  

 
 

 



 الس ؤال الخامس:

الكيربائية في عند حدوث خمل في مصباح أو جياز كيربائي تنطفئ جميع المصابيح واألجيزة  .ٔ
 المنزل ألنيا جميعًا يمر فييا نفس التّيار الكيربائي.

يؤّدي إلى ارتفاع درجة حرارة األسالك، وانصيار المادة العازلة التي تغطييا، وقد يؤّدي الى حدوث  .ٕ
 حرائق.

 قد تتالمس األجزاء المكشوفة ويحدث تماس كيربائي، وبالتالي حدوث حرائق. .ٖ
 الس ؤال الس ادس:

 ، وىذا أحد األمثمة:مالطمبة برسم دارات بأنفسييقوم  -

 
  



 اتباتة في الن  ادسة : العمميات الحيوي  الوحدة الس  

ْوئي  الد رس األول : عممي ة البناء الض 

 ( : الحصول عمى الطاقة 1نشاط )

 أ.    *

 

 ب.     

 

 جـ.       

 تصنيف الكائنات الحيَّة إلى منتجات ، ومستيمكات :*  

 المستيمكات المنتجات
 النبات )العشب(

 
 

 األرنب
 األفعى 
 الصقر
 *  ألنيا تقوم بصنع الغذاء من مواد أولية بنفسيا.

 *  أقرأ النص وُأجيب :

 . لتقوم بالعمميات الحيوية التي تساعدىا عمى الحياة )لتعيش( .ٔ   

 . تحصل الكائنات الحية عمى الطاقة من الغذاء.ٕ   

 . تحصل الحيوانات عمى غذائيا من النباتات .ٖ   

 . تقوم النباتات بصنع غذائيا بنفسيا باستخدام َضْوء الشمس ومواد أخرى. ٗ   

 صقر أفعى أرنب

 أفعى أرنب

 صقر أرنب



 وتسمى " عمميَّة البناء الَضْوئي " .        

 ات لصنع الغذاء باستخدام َضْوء الشَّمس ومواد أخرى.. البناء الَضْوئي:عمميَّة تقوم بيا النبات٘   

 أفكر وأناقش:

 الكائنات الحية األخرى التي تقوم بصنع الغذاء بنفسيا ىي :

 البكتيريا الخضراء الُمزرقة . -
 الطحالب . -

 ( : تركيب الورقة 2نشاط )

 البالستيدات .لون أوراق النَّباتات أخضر بسبب احتوائيا عمى صبغة الكموروفيل الخضراء في  .ٔ
 الطبقات الرئيسة لمورقة ىي: .ٕ

 طبقة البشرة العميا.  -

 الطَّبقة المتوسطة. -

 طبقة البشرة السُّفمى. -

 . تغطى ورقة النبات بطبقة شمعية لمتقميل من فقدان الماء.ٖ

 . وظيفة كل من: ٗ

 أوعية الخشب : نقل الماء واألمالح المعدنية إلى الورقة . -     

 المحاء  : نقل السُّكر )الغذاء( من الورقة إلى جميع أجزاء النبات.أوعية  -    

 . أىمية الثُّغور: تبادل الغازات ) ثاني أكسيد الكربون ، واألكسجين، وبخار الماء(.٘

 . تكثر الثُّغور في طبقة البشرة السُّفمى  لمتقميل من فقدان الماء.ٙ



 ( : آلية عمل الورقة 3نشاط )

 يد الكربون إلى الورقة من الثغور.يدخل غاز ثاني أكس .ٔ
ْوئي إلنتاج السُّكر )الغذاء( ، واألكسجين. .ٕ  تقوم البالستيدة الخضراء بعمميَّة البناء الضَّ
ْوئي ىو " غاز األكسجين" ، ويخرج من الثُّغور في الورقة. .ٖ  الغاز الّناتج من عمميَّة البناء الضَّ
  جميع أجزاء النبات من خالل أوعية المحاء. الّسكر الغذاء الذي تنتجة الورقة . وينتقل إلى .ٗ
ْوئي : .٘   معادلة البناء الضَّ

 
 

 

 

ْوئي : .ٙ  أىمية البناء الضَّ
  السُّكر )الغذاء( ، واطالق غاز األكسجين . صنع

 أختبر نفسي :* 

 

 

 

 

 

 

ثاني أكسيد 
 الكربون 

 + الماء  

 َضْوء الشَّمس

المادة 
الخضراء 

السُّكر 
 )الغذاء( 

 + األكسجين

 المواد الّناتجة  المواد الداخمة 

ْوئي  شروط عممية البناء الضَّ

 ثاني أكسيد الكربون 

 الماء  

 مادة الكموروفيل الخضراء 

 َضْوء الَشمس  



 الدرس الثاني : الت نفس في الن بات 

 ( : عممي ة الت نفس 1نشاط )

 بالطَّاقة الالزمة إلستمرار الحياة .تزويد الجسم * 

 * نعم ، النبات يتنفس.

 * أدرس الشَّكل المجاور وأجيب:

 . يحتاج النَّبات في عمميَّة التَّنفس إلى:   ٔ

 مصدرىا  المواد التي يحتاجيا النبات في عممية التنفس
 اليواء الجوي يدخل عن طريق الثغور. - * غاز األكسجين

ْوئي.األكسجين الناتج  -  عن عمميَّة البناء الضَّ
ْوئي في الورقة. - * السُّكر   ناتج عمميَّة البناء الضَّ

  معادلة التَّنفس : .ٕ

 

 

 

 

 عمى الطاقة الالزمة لمقيام بالعمميات الحيوية واستمرار الحياة.أىمية التنفس ، الحصول  .ٖ

 . عمميَّة التنفس في النبات ىي : ٗ

 عمميَّة حرق السُّكر )الغذاء( لمحصول عمى الطاقة الالزمة لمقيام بالعمميات الحيوية واستمرار الحياة. -

 بخار الماء وطاقة .عمميَّة حرق السُّكر )الغذاء( وينتج عنيا ثاني أكسيد الكربون و  -

السُّكر 
 )غذاء(

ثاني أكسيد  أكسجين +
 الكربون

 طاقة + بخاء الماء +

 المواد الّناتجة المواد الدَّاخمة 



ْوئي وعممي ة الت نفس في الن بات.2نشاط )  (: الت كامل بين عممي ة البناء الض 

ْوئي وعمميَّة التَّنفس: .ٔ  المقارنة بين عمميَّة البناء الضَّ
 العمميَّة               

 وجو المقارنة
ْوئي  عمميَّة التَّنفس عمميَّة البناء الضَّ

 ثاني أكسيد الكربون - المواد الدَّاخمة
 الماء -

 السُّكر )الغذاء( -
 األكسجين -

 السُّكر )الغذاء( - المواد الّناتجة
 األكسجين -

 ثاني أكسيد الكربون -
 الماء )بخار ماء( -

 * مالحظة ىامة :
ْوئي تحتاج إلى طاقة ، وعمميَّة التَّنفس تطمق طاقة .    عمميَّة البناء الضَّ

ْوئي والتَّنفس في النبات: ممخص عمميَّتي البناء .ٕ  الضَّ

 
ْوئي وعمميَّة التَّنفس : العالقة بينيما عالقة تكاممية بمعنى أن المواد *  العالقة بين عمميَّة البناء الضَّ

ْوئي ىي نفسيا المواد الّداخمة في عمميَّة التنفس ، والمواد النَّاتجة من عمميَّة  الّناتجة من عممّية البناء الضَّ
ْوئي تحتاج إلى طاقة التَّنفس  ْوئي ، كذلك عمميَّة البناء الضَّ ىي نفسيا المواد الّداخمة في عمميَّة البناء الضَّ

 ، وعمميَّة التَّنفس تطمق طاقة. 



 أفكر وأناقش:

 يترك لمطمبة التفكير والنقاش مع التركيز عمى النقاط اآلتية:    

ْوئي ، مما يؤدي إلى استيالك غاز زيادة الغطاء النَّباتي يعني زيادة في عمميِّات الب - ناء الضَّ
ثاني أكسيد الكربون الزائد في اليواء الجوي واطالق غاز األكسجين إلى اليواء الجوي الذي 

 تحتاجو الكائنات الحية في عمميَّة التنفس إلستمرار حياتيا.
 الغطاء النَّباتي يعمل عمى تمطيف الجو وتنقيتو ، وجمب األمطار. -
 منظر جمالي . -
 يمنع انجراف التربة. -

  



 أسئمة الوحدة السادسة إجابات 

 السُّؤال األول :

 ٗ ٖ ٕ ٔ رقم الجممة
 د جـ ب د رمز اإلجابة

 

 السُّؤال الث اني:

ْوئي:  شروط عمميَّة البناء الضَّ

 توفر غاز ثاني أكسيد الكربون . -
 توفر الماء. -
ْوء الشَّمس. -  توفر ضَّ
 الخضراء(.توفر مادة الكموروفيل )المادة  -

 السُّؤال الث الث: أعمل

ْوئي ، وىذا   *   ألن معدل حدوث عمميَّة التَّنفس في الميل أعمى من معدل عمميَّة البناء الضَّ

 يعني أن نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون أعمى من نسبة غاز األكسجين المفيد لمتنفس،     

 ك ينصح بعدم النوم في غرف بيا ومن المعروف أن غاز ثاني أكسيد الكربون خانق، لذل   

 نباتات خوفًا من االختناق.  

 * لمتقميل من فقدان الماء.

  



 السُّؤال الرابع:

 أكمل المخطط اآلتي:

الس ؤال 
  الخامس:

أكمل 
الجدول 
 اآلتي:

 الغاز الذي تطمقو الغاز الذي تحتاجو العمميَّة الحيويَّة
ْوئي  األكسجين ثاني أكسيد الكربون البناء الضَّ

 ثاني أكسيد الكربون األكسجين التَّنفس
 السُّؤال الس ادس:

السَّمكة ُتطمق غاز ثاني أكسيد الكربون من عمميَّة التَّنفس ،الذي يحتاجو النَّبات المائي في  -
ْوئي .  عمميَّة البناء الضَّ

ْوئي ، الذي تحتاجو  - الّسمكة في عمميَّة الّنبات المائي ُيطمق األكسجين من عمميَّة البناء الضَّ
 التَّنفس.

 



 جيولوجيا وعموم األرض:  ابعةالس  الوحدة 

ل:   بنية األرضالد رس األو 

 طبقات األرض: (  1نشاط )

  واة ) المب(النّ و   ) الوشاح(  تارالسّ و   القشرة . ٔ

 ة؟ي  القشرة القار   وة ؤال ما سبب تسمية طبقة القشرة األرضية بالقشرة المحيطي  لممعمم تعديل صيغة الس  . ٕ

ل ة فتمثّ القشرة المحيطيّ  امبة ) اليابسة(  أمات الصّ ل سطح القارّ ة بيذا االسم ألنيا تمثّ يّ تسمى القشرة القارّ 
 ة. حات المائيّ قيعان المحيطات والمسطّ 

 ة كتوني  فائح الت  الص  : (  2نشاط )

 ة البرتقال.ة وحبّ األرضيّ شابو بين الكرة توجييو ألوجو التّ مع الب مشاىداتو . يصف الطّ ٔ

 كل غير منتظم.الشّ  .ٕ

 ة لقشرة األرض.كتونيّ فائح التّ ل ىذه القشور الصّ . تمثّ ٖ

ة باألرض بينما تحيط قطع قشور كتونيّ فائح التّ . في الحالتين ىي قطع غير منتظمة حيث تحيط الصّ ٗ
 ة البرتقال.البرتقال بحبّ 

يمكن أن تتحّرك بأشكال مختمفة يا توجييو أنّ  عن مالحظاتو مع عبيرطبيق والتّ الب لمتّ . يعطى المجال لمطّ ٘
 تتقارب أو تتباعد أو تغطي إحداىما عمى األخرى.

 ة.كتونيّ فائح التّ ك الصّ . نعم تتحرّ ٙ

 الب ليذه الخطوة من النشاط.. تطبيق الطّ ٚ

 ة.فيحة العربيّ فمسطين ضمن الصّ  . تقعٛ



 عريفالمفاىيم األساسية لمتّ مبة وتوجيييا لتشمل ل إجابات الطّ . تقبّ ٜ

ة وتغطييا اليابسة والماء وىي من القشرة األرضيّ  ل جزءً ة كبيرة صمبة تشكّ ة : قطع صخريّ كتونيّ فائح التّ الصّ 
 ة.ة ومحيطيّ يّ نوعان قارّ 

 رة في سطح األرضالعوامل المؤث  : انيالد رس الث  

 اخميةأواًل: العوامل الد  

 الزلالز  : (  1نشاط )

ٔ . 

 

 

 

 

 الحركات باستخدام الكتب. مبة لتمثيل. إعطاء المجال لمطّ ٕ

   ب أجر 

 الخطوات. مبة. يتتبع الطّ  ٖ – ٔ

عبير ة في التّ يّ الحرّ  متابعة المعمم ليم ويعطييمشاط مع مبة الفرصة لتنفيذ ىذه الخطوة من النّ . يعطى الطّ ٗ
 عن مشاىداتيم. 

ة تأثير أكبر عمى القطع الخشبيّ ما كان ىناك ة االىتزازات كمّ و كمما زادت قوّ قاش أنّ مبة من خالل النّ توجيو الطّ 
 واأللعاب .

 وصف الحركة نوع الحركة

 قات وصدوع.بة حدوث تشقّ فائح عن بعضيا مسبّ تتباعد الصّ  ةتباعديّ 

 فائح من بعضيا وقد ترتفع إحداىا عمى األخرى.تتقارب الصّ  ةتقاربيّ 

 فائح.فائح وقد يرافقو تباعد الصّ حركة إنزالقية جانبية بين الصّ  انزالقية ) أفقية(



 لمؤثر. اضية بسبب تعرّ . اىتزاز القطع الخشبيّ ٘

الي تسبب كيا وبالتّ فتحرّ  الّتكتونّية فائحعمى الصّ  كة وحركتيا يمكن أن تؤثر. الماغما صخور منصيرة متحرّ ٙ
 الزل.حدوث الزّ 

 ة.كتونيّ فائح التّ ل : اىتزاز مفاجئ لسطح األرض ناتج عن حركة الصّ الز . الزّ ٚ

 أستنتج أن :

 ة.كتونيّ فائح التّ الصّ الزل تنتج عن حركة واىتزاز  الزّ  -

 الزل أثر الز  : (  2نشاط )

 

 أناقش زمالئي:

 يزموغراف .الزل من خالل أجيزة خاصة مثل جياز السّ يتم رصد الزّ 



 مشروع: 

ح في الخطوات.* تركيب نموذج الجياز كما ىو موضّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ون : مستعد  (  3)نشاط 

  ّور ومن ثم توجيو إجاباتيم إلى ما يأتيعبير عن الصّ قاش والتّ مبة المجال لمنّ يترك لمط: 

 
  ّور.ر عنيا بالصّ ميمة المعبّ موكيات السّ مبة بتمثيل السّ يقوم الط 
  ّةة لتنفيذ نشاط تصميم الموحات اإلرشاديّ ة أو جزء من حصّ تخصيص حص. 

 البراكين: ( 4نشاط )

 مبة والحرص عمى سالمتيم.مع ضرورة متابعة الطّ  شاط وفق الخطواتمبة بتنفيذ النّ يقوم الطّ . ٕو ٔ

 ميم لنتيجة سميمة.مبة لتسجيل مالحظاتيم مع االىتمام بتوصّ يعطى المجال لمطّ  .ٖ

 .  ىة البركانفوّ و    قناة البركانو    ان الماغماخزّ . ٔ*أجزاء البركان :      

 ى الماغما.الماغما صخور منصيرة تسمّ . يوجد في خزان ٕ



 ىة البركان ثالثة أنواع :التي تخرج من فوّ  . الموادّ ٖ

 ة .ة صمبمقذوفات بركانيّ  -

 ى ) الالبا ( بعد خروجيا من الفوىة.مواد سائمة منصيرة تسمّ  -

 رة وغازات مختمفة.أبخ -

ى الالبا كما وجزء آخر يبقى سائال ويسمّ رات عمى حالة الماغما فيتحول جزء منيا إلى صخور يحدث تغيّ  .ٗ
 تتصاعد منيا بعض الغازات واألبخرة.

 ة.. صخور ناريّ ٘

 ان البركان.خور المنصيرة خالل وجودىا داخل خزّ . الماغما: الصّ ٙ

 خور المنصيرة بعد خروجيا من فوىة البركان.الالبا: الصّ     

 : (  5نشاط )

ٔ. 

  

 ة لمبراكينمبي  الس  اآلثار  ة لمبراكيناآلثار اإليجابي  

 ة.رات مناخيّ حدوث تغيّ  اخمي لمغالف األرضي وقشرة األرض.ركيب الدّ معرفة التّ 

 .المياه والغذاء وانتشار األمراض تمّوث رقات.اتجة في البناء وتعبيد الطّ خور النّ استخدام الصّ 

 وحدوث أزمة غذائية.تضرر االقتصاد الدولي  ة.ن بعض المعادن ذات القيمة االقتصاديّ مصدر لتكوّ 

دين بسبب تدمير ات والمشرّ ارتفاع عدد الوفيّ  ماد البركاني عمى خصوبة األرض.مساعدة الرّ 
 رق وحدوث الحرائق.المنشآت والطّ 

اتجة قرب البراكين في إقامة ة النّ استغالل المياه الحارّ 
 ة.امات االستشفائيّ الحمّ 

 



 كن قربيا.البراكين ىامدة فال خوف من السّ  وغنية بالمعادن وألنتكون خصبة ربة حول البراكين التّ  . ألنّ ٕ

 ىناك العديد من الفوائد التي تدعم اقتصاد الدول مثل: . ألنّ ٖ

 عة.ة متنوّ الي يوجد منتجات زراعيّ ربة وبالتّ خصوبة التّ  -

نشاء الحمّ ة و استغالل المياه الحارّ   -  ة.امات االستشفائيّ ا 

نة الستخراج معادن ميمة ذات قيمة عالية، باإلضافة لمجدوى خور المتكوّ االستفادة من بعض الصّ  -
 رقات.اتجة في البناء وتعبيد الطّ خور النّ ة من استخدام الصّ االقتصاديّ 

 دوعيات والص  الط  : (  6نشاط )

 يات الط   –أ 

 . يحدث التواء في قطع القماش.ٔ

 ورة.ح في الصّ قمياًل فتظير بشكل أمواج كما ىو موضّ نة خور وخاصة إذا كانت ليّ . يحدث التواء ليذه الصّ ٕ

  .ة لينةسطح طبقة صخريّ لالتواء أو تقوس تنشأ عندما يحدث  : تراكيبياتالط  أستنتج أن:    

 غط الجانبي عمييا. الضّ نتيجة تأثير                

 دوع: الص   -ب

قة عمى األخرى بعد ارتفعت طب اا انشطرت إلى جزئين فابتعدت وبعضيخور بعضي. حدث انكسار لمصّ ٔ
 االنكسار.

 ة.غط الجانبيّ د أو الضّ .  نتيجة قوى الشّ ٕ

 دوع.بب حدوث الصّ ة تسّ باعديّ ة أو التّ ربيّ اقة المختمفة التّ كتونيّ فائح التّ حركة الصّ  ألنّ  .ٖ

 الكبيرة.قات شقّ دوع والتّ خور مما أظير الصّ خر وتباعدت الصّ ورتين تم حدوث انكسار في الصّ . في الصّ ٗ



 أستنتج : 

ة عمى جانبي خط االنكسار عند ة اليشّ خريّ بقات الصّ في الطّ انكسار دوع : تراكيب تنشأ نتيجة حدوث الصّ 
 لفترة طويمة.  دغط أو الشّ لمضّ تعرضيا 

 ةر عمى القشرة األرضي  ة التي تؤث  ثانيًا: العوامل الخارجي  

 جوية: الت  (  1نشاط )

 خور أو حدوث نتوءات واضحة.. تم حدوث انكسارات في الصّ ٔ

 ة.باتات ، األمطار الحمضيّ . الحرارة العالية ، الماء، جذور النّ ٕ

رىا أو حدوث ب تكسّ ة نتيجة عوامل جوية مختمفة مما يسبّ صخور القشرة األرضيّ  رات عمى. حدوث تغيّ ٗ
 رات عمى شكميا.تغيّ 

 ( 2نشاط )

 .في الخطوات شاط كما ىو موضح. تنفيذ النّ  ٘- ٔ*   

 مل.الماء يحدث تغييرات عمى سطح الرّ  مبة مع توجيييا إلى أنّ ل إجابات الطّ . تقبّ ٙ

 رىا.خور عمى سطح األرض ناتجة عن تكسّ حدث الماء تغييرات عمى شكل الصّ . يُ ٚ

 ة بتكسيرىا.ياح ليا تأثير أيضًا عمى صخور القشرة األرضيّ اليواء والرّ  مبة وتوجيييم أنّ ل إجابات الطّ . تقبّ ٛ

 خور خالل انتقاليا من مكان إلى آخر.ياح والمياه األتربة والصّ . تحمل الرّ ٔ* 

 خور واألتربة من مكان إلى آخر عمى سطح األرض.ة انتقال فتات الصّ عرية: عمميّ التّ عممّية .  ٕ

 . تتراكم ىذه المواد في بعض المناطق بعد انتقاليا.ٖ

 ة.عريّ ر واألتربة بعد انتقاليا خالل عممية التّ خو ة ترسيب فتات الصّ رسيب: عمميّ ة التّ . عمميّ ٗ

 

 



 األحافير: الثالث  الد رس 
 األحافير: (  1نشاط )

ة ) نباتات أو حيوانات( عاشت عمى األرض في الماضي وحفظت . األحافير: ىي آثار أو بقايا كائنات حيّ ٔ
 ًا منذ ماليين السنين.حفظًا طبيعيّ 

 ة األحافير:.  أىميّ ٕ
 ر الحياة عمى سطح األرض.عمى العمر الجيولوجي لألرض وتطوّ االستدالل  -

 ة عمى سطح األرض.غيرات البيئيّ عرف إلى التّ التّ  -

 ائد في األزمان الماضية.توقع المناخ السّ  -

ر عن األحافير من خالل دراسة األشكال وجداول تصنيف مبة لكتابة نص عممي يعبّ * إعطاء المجال لمطّ 
 األحافير .

مبة والحرص عمى متابعتيم خالل العمل مع تقييم نتاجاتيم من خالل أداة فيذ المشروع مع الطّ : تنمشروع
 دة المعايير.تقويم أصيل مناسبة ومحدّ 

 : (  2نشاط )

ٔ. 

 
  .موت الكائن الحي -ن األحافير :  . شروط تكوّ ٕ

 احتواء جسم الكائن الحي عمى ىياكل صمبة.        -                             

 ريع لمكائن الحي.مر السّ الطّ  -                             

 ة.سوبيّ خور الرّ ىذه الكائنات تستبدل بالصّ  . ألن ىياكلٖ



  السابعة أسئمة الوحدةإجابات 

 ل:ؤال األو  الس  

 

 اني:ؤال الث  الس  

 
 الث: ؤال الث  الس  
ذا كانت الحركة تباعديّ كيا تسبب الزّ ة عند تحرّ كتونيّ فائح التّ الصّ  . ألنّ ٔ ل ة فإن ذلك يؤدي لتشكّ الزل وا 

 دوع.الصّ 
 ة ألنيا تساعد في : يّ . لألحافير أىمّ ٕ
 ر الحياة عمى سطح األرض.االستدالل عمى العمر الجيولوجي لألرض وتطوّ -

 ة عمى سطح األرض.غيرات البيئيّ عرف إلى التّ التّ  -

 ائد في األزمان الماضية.ع المناخ السّ توقّ  -

 7 6 5 4 3 2 1 رقم الجممة

 أ ج د ج ب ج ب رمز اإلجابة



 ابع: ؤال الر  الس  

  :خرةعة إلحداث األثر عمى الصّ من االحتماالت المتوقّ 

 .ياحارات الماء ، حركة الرّ الحرارة العالية ، تيّ 

 ؤال الخامس: الس  

 

 

 

 

 



 ادس: ؤال الس  الس  

 ورة :جوية في الصّ بت حدوث التّ التي سبّ  العوامل

 المياه. -ٔ

 

 جذور النباتات.  -ٕ

 

بعض الحيوانات مثل  -ٖ
 .الديدان

 
 

 ابع:ؤال الس  الس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


