
 

 

 

  كتابوأسئلة أنشطة تلخيص وحلول 

 العلوم والحياة

 الفصل الدراسي االول  * لصف الثامن األساسيا

   

 

 

 

 
 

 

 

 الفصل الدراسي األول

2017/2018 



 

 ( 1)                                            الفصل الدراسي االول –كتاب العلوم والحياة / الصف الثامن األساسي وأسئلة أنشطة تلخيص وحلول 

 الوحدة األولى : الخلية والحياة

 الدرس األول : المجاهر
 
 

   مرة. 250 طوره بنفسه وصل مقدار تكبيره الى حرفي الهولندي أنتوني ليفنهوك قطرة ماء تحت مجهرال ص  ح  ف 

 (. رأس ذبابة ،  شعر حيوانات،   أنسجة يفنهوك العديد من العينات منها ) شاهد الحرفي ل 

 مجهره الذي صنعه  يًعد العالم روبرت هوك أول من شاهد خاليا الفلّين المأخوذة من جذع شجرة بلوط الفلّين تحت

 من عدستين مصقولتين محدبتين.

 المرتبة وسّماها خاليا ألنها تشبه خاليا النحل. وبرت هوك خاليا الفلّين بالصناديقوصف العالم ر 

 

  
   عرف المجهر المركب بهذا االسم الحتوائه على عدستين للتكبير ، إحداهما عدسة عينية وأخرى شيئية .ي 

 = مقدار تكبير العدسة الشيئية .× مقدار تكبير العدسة العينية  مقدار التكبير للمجهر 

 : تحتوي مياه المستنقعات والمياه الراكدة على كائنات حيّة دقيقة مصنفة ضمن 

تتميز  ومملكة الطالئعيات مثل البراميسيوم الذي يتحرك باألهداب والكالميدوموناس والسبيروجيرا واليوغلينا  (1

 أجسامها. بوجود صبغة الكلوروفيل في

 مملكة المفصليات مثل الدافينا . (2

 تختلف الخاليا التي شاااهدها روبرت هوك عن الخاليا التي نشاااهدها على المجهر بأخ الخاليا التي شاااهدها روبرت 

 هي خاليا ميتة بينما الخاليا التي نشاهدها ونقوم بتحضيرها يدوياً هي خاليا حيّة. هوك

 

 

 لمجاهر التي تم اختراعها في أواسط القرخ العشرين وهي أنواع عدة .يًعد المجهر االلكتروني أحدث ا 

 .تعتمد على مرور حزمة من االلكترونات من خالل العينة المراد مشاهدتها 

  مليوخ مرة . 2.5تصل قوة تكبيرها لـ 

 . تمكن العلماء بفضلها من دراسة تفاصيل الخلية وعضيّاتها والعمليات الحيوية التي تحدث داخلها 

 

 

   4صفحة    –(: اكتشاف الكائنات الحية الدقيقة 1نشاط )

 نستنتج اخ كل شخص يمكنه أخ يكتشف ويبحث حتى ولو لم يكن عالماً. (1

 باستخدام المجهر البسيط الذي صنعه بنفسه . (2

 بسبب نمو الكائنات الحية الدقيقة فيها . (3

 ائر الكائنات الحية الدقيقة فيها.لمالئمة لتكر الظروف اماء وهذا يوفّ الارتفاع درجة الحرارة يؤدي الى سخونة  (4

 ماء البركة هو مخلوط ألنه يحتوي على العديد من المكونات من امالح ونباتات وكائنات دقيقة. (5

 

 المجهر االلكتروني

 المجهر المركب

 األولحلول األنشطة وأسئلة المحتوى للدرس 
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 أشكال الحركة الواردة هي :  (6

 حركة انتقالية ) كانت تتحرك في جميع االتجاهات( . (أ

 حركة دورانية ) وتدور حول نفسها أحياناً أخرى (. (ب

 خ حجمها صغير جداً.في حال توفر مجهر ألن مشاهدتها يمك (7
 

 5صفحة  –(: التعرف إلى المجهر المركب 2نشاط )

 األجزاء األساسية للمجهر المركب هي: (2

 الضابطاخ الكبير والصغير .4 المنضدة .3 مصدر الضوء .2 القاعدة .1

 األسطوانة .8 العدسات العينية .7 العدسات الشيئية .6 مثبت الشريحة .5

 الحجاب الحدقي .12 المكثّف .11 لذراعا .10 قرص تحريك العدسات .9
 

 ترمز هذه األرقام إلى مقدار التكبير لكل عدسة. (3

حتى تتناسب مع مختلف العينات التي يمكن فحصها ، إذخ أخ بعضها بحاجة لمقدار تكبير عالي وبعضها يحتاج لمقدار  (4

 تكبير منخفض.

 المنضدة. (5

 بوساطة مثبت الشريحة. (6

 الحجاب الحدقي (7

 مرة . 600=  15×  40مقدار التكبير =  (8

 6صفحة  –(: كائنات حية دقيقة في قطرة ماء 3نشاط )

 تمنح العينة بعض اللزوجة وتجعلها صافية.(    أ( 7

 يرسم الطالب صورة إحدى الكائنات الدقيقة . (ب

 ر التكبير حسب ما تم استخدامه في فحص العينة.ادمق (ج

 8صفحة  –(: استخدام المجهر التشريحي 5نشاط )

 ومشاهدة األجزاء المشّرحة. شريحها أثناء وجودها على المنضدةا العمل على العينة وتألنه يمكننأ(  (1

 المقارنة: (ب

 المجهر التشريحي المجهر المركب وجه المقارنة

 عينة متوسطة الحجم والسمك غير مهم عينة رقيقة السمك العينة المستخدمة

 هدتهاال يمكن مشا جزئياً  يمكن مشاهدتها مشاهدة األجزاء الدخلية

 مرة 60أصغر تصل لـ  مرة 2000أكبر  تصل لـ  ر التكبيرامقد

 ثالثية األبعاد عدين (صورة مسطحة ) ب   أبعاد الصورة

 

 

 

 



 

 ( 3)                                            الفصل الدراسي االول –كتاب العلوم والحياة / الصف الثامن األساسي وأسئلة أنشطة تلخيص وحلول 

 الوحدة األولى : الخلية والحياة

 الدرس الثاني : عالم الخلية
 

 

 

 ساخ يحت سم اإلن صص كل خلية من خاليا الكائنات الحيّة بوظيفة معينة ، حيث اخ ج نوع من الخاليا  200وي تتخ

 .على األقلالمتخصصة 

  اختالف الصفات التركيبية في الخاليا يمكنها من القيام بوظيفة محددة. 

 . ي ستبدل من الجلد يومياً ما يقارب ألفّي مليوخ خلية جلدية باالنقسام 

 .الخاليا العصبية والخاليا العضلية ال ت ستبدل 

 ها المحددة ومن االمثلة على ذلك :يتالءم شكل وتركيب الخاليا مع وظيفت 

خاليا الناضاااجة على أنوية ويمتلل السااايتوبالهم بالهيموغلوبين ، وهي خاليا مرنة ال: ال تحتوي  خاليا الدم الحمراء (1

 الغاهات من وإلى الخاليا. لجهين مما يزيد من فعاليتها في نقومقعرة الو

عن نقل مسؤولة  هربائياً ، ونهاياتها متشعبة فهيمعزول ك: تحتوي على محور أسطواني ، طويل و الخاليا العصبية (2

 لتغطي كامل مساحة الجسم . بعاإلشارات الكهربائية وتتش

: خاليا متراصاااااة ومتناهية في الصاااااغر لتؤدي وظيفتها وهي حماية الجسااااام ومنع دخول  الخاليا الجلدية الخارجية (3

 الجراثيم وأي مواد ضارة للجسم .

د امتدادات في الشااعيرات الجذرية مما يزيد من مساااحة سااطح امتصاااصااها للماء واالمالح : يوج الشااعيرات الجذرية (4

 من التربة .

 

 

 . ) خصائص الحياة هي ) الحركة ، النمو ، التكاثر ، األيض ،االستجابة للمؤثرات ،التكيّف ،الحاجة إلى طاقة 

 : تتمثل أهمية الخلية للكائن الحي في كونها 

 اة.الوحدات األساسية للحي (1

 تمثل المادة الحيّة في الكائن الحية. (2

 تتضمن جميع األجزاء الحيّة. (3

 تؤدي وظيفتها التنظيمية بتشكيل األنسجة المتخصصة. (4

  عام من روبرت  150ظهرت صاااور واضاااحة للخاليا النباتية والحيوانية نتيحة تطور عدساااات المجاهر وذلك بعد

 هوك وأنتوني ليفنهوك.

 :بنود نظرية الخلية 

 كائنات الحيّة تتكوخ من خلية واحدة أو أكثر.جميع ال (1

 تنتج الخاليا من انقسام خاليا سابقة. (2

 الخلية وحدة البناء والوظيفة في أجسام الكائنات الحيّة. (3

 

 تخصص الخاليا

 نظرية الخلية
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 : تتكوخ الخاليا من 

 مواد عضوية مثل ) الكربوهيدرات ، والبروتينات ، والدهوخ ( . (1

 مواد غير عضوية مثل ) الماء واالمالح ( . (2

 ق الغذاء الذي ر مختلفة يحصااااال عليها الجسااااام عن طريالمواد في الخلية من جزيئات وذرات عناصااااا تتكوخ

 نتناوله ، والهواء الذي نتنفسه.

 : الجدول يوّضح نِسب العناصر في جسم اإلنساخ 

 

  ( يتكوخ جسم اإلنساخ من أربعة أنواع من ذرات عناصر مختلفة وهيC , H , O , N  . ) 

 

 

 الخلوي : أوالً : الغشاء

 يعزلها عن محيطها الخارجي ، ويحفظ ويط بجميع خاليا الكائنات الحيّة حالغشاااااء الخلوي هو غشاااااء رقيق ي

 م دخول المواد إلى الخلية وخروجها منها حسب حاجتها.محتوياتها وينظّ 

 ينية التي يتكوخ الغشاااااااء الخلوي من طبقتين من الليبيدات المفساااااافرة يتخللها مواد أخرى مثل المواد البروت

 تعمل كنواقل متخصصة لبعض المواد المنقولة من وإلى الخلية .

  : تنتقل المواد عبر الغشاء الخلوي بعدة طرق منها 

: هو انتقال المادة من الوسااط األكثر تركيزاً بها إلى الوسااط األقل تركيزاً بها ، وتسااتمر عملية النقل  االنتشااار (1

 نتقال الغاهات.حتى يتساوى التركيز بين الوسطين مثل ا

: هي عملية انتقال جزيئات الماء ) المذيب ( من المحلول األقل تركيزاً في المادة المذابة  الخاصية األسموهية (2

 إلى المحلول األكثر تركيزاً فيها عبر غشاء شبه منفّذ.

 ثانياً : النواة :

 .توجد األنوية في معظم خاليا الكائنات الحية 

 كروي تتحكم بجميع األنشطة داخل الخلية من حيث مدة ووقت حدوثها. النواة هي جسم كروي أو شبه 

 

 مكونات الخلية



 

 ( 5)                                            الفصل الدراسي االول –كتاب العلوم والحياة / الصف الثامن األساسي وأسئلة أنشطة تلخيص وحلول 

 : تتكوخ النواة من 

 غشاء نووي يحتوي على ثقوب (1

 سائل نووي  (2

 نوية (3

 المادة الوراثية التي تحمل على الكروموسومات وتعطي الكائن الحي صفاته . (4

 ثالثاً : السيتوبالهم :

 الت الكيميائية الحيوية.يعد السيتوبالهم وسطاً مالئماً لحدوث التفاع 

 معظم حجم الخلية  أليتكوخ السااااايتوبالهم من ساااااائل هالمي ) سااااايتوساااااول ( مذاب فيه العديد من المواد ويم

 وتوجد فيه العديد من العضيّات التي ال يمكن رؤيتها إال باستخدام المجهر االلكتروني.

 عضيّات:الرابعاً: 

 ية مثل الرايبوسومات وغشائية مثل الميتوكندريا وتؤدي كل تحتوي الخلية على عضيّات عديدة منها الغشائ

 عضيّة من العضيّات وظيفة معينة .

 رايبوسومات : عضيّات لها دور في بناء بروتين الخلية . (1

 البيروكسيسوم : تحتوي على أنزيمات تعمل على إهالة سمية المواد . (2

ق تحلل المواد العضاااوية وأهمها ساااكر الجلوكوه يعن طر الميتوكندريا : تزود الخلية بالطاقة الالهمة للقيام بعملها (3

 . ATPبفعل اإلنزيمات وبوجود االكسجين وينتج عنه ثاني أكسيد الكربوخ وماء وطاقة 

معادلة التنفس : سكر + أكسجين 
  انزيمات  
 ATPماء  + ثاني أكسيد الكربوخ + طاقة      ←

 
 

 خر في الخلية .ى نقل المواد من جزء آلات تعمل علالشبكة االندوبالهمية : شبكة من القنو (4

 .لية الحيوانية خا دور في انقسام المالمريكزاخ : له (5

أجسااام حالة : حويصااالت تكثر في الخاليا الحيوانية وتحتوي على أنزيمات هاضاامة تحلل المواد العضااوية وتنقلها  (6

 الى خارج الخلية الحيوانية.

 ء الضوئي في الخلية النباتية وينتج عنها سكر وأكسجين.البالستيدات الخضراء :تحدث فيها عملية البنا (7

 ثاني أكسد الكربوخ+  ماء:  البناء الضوئيمعادلة 
    طاقة     
 سكر + أكسجين     ←

 
 

 جهاه جولجي: أغشية أنبوبية متراصة ومسطحة تقوم بتغليف البروتين وتعديله لنقله إلى خارج الخلية. (8

وي في الخلية النباتية وهو مكوخ من السااليلوه ويعطي الخلية النباتية الدعامة لغشاااء الخلالجدار الخلوي :يحيط با (9

 والحماية.

الفجوات: توجد في بعض الخاليا الحيوانية بأعداد قليلة وأحجام صااغيرة ، وفي الخاليا النباتية توجد فجوة مركزية  (10

 ضالت.واحدة أو اثنتاخ كبيرة تدعم الخلية ووظيفتها تخزين الماء واألمالح والف

 ة: يتم فيها تصنيع الرايبوسومات.النويّ  (11

 



 

 ( 6)                                            الفصل الدراسي االول –كتاب العلوم والحياة / الصف الثامن األساسي وأسئلة أنشطة تلخيص وحلول 

 ه بوجود عضايّات غير موجودة في يوجد في الخاليا النباتية والحيوانية عضايّات مشاتركة إال أخ كالً منها تمتا

 خرى وهي :األ

: توجد في بعض الخاليا الحيوانية بأعداد قليلة وأحجام صااااااغيرة ، وفي الخاليا النباتية توجد فجوة الفجوات (1

الت وأصااااباه تسااااهم في مركزية واحدة أو اثنتاخ كبيرة تدعم الخلية ووظيفتها تخزين الماء واألمالح والفضاااا

 ألوانها.ر إكساب األهها

ريكزات  (2 : تتواجااد في الخاليااا الحيوانيااة ، ويتركااب المريكز من أسااااااطوانااة جوفاااء  ، تتكوخ من خيوط الم 

 دوراً هاماً في انقسام الخلية الحيوانية. بروتينية تسمى أنيبيبات دقيقة ، وتلعب المريكزات

 : تتواجد في الخاليا النباتية وتقسم إلى ثالثة أنواع هي :البالستيدات  (3

 كسب النبات اللوخ األخضر وتقوم بعملية البناء الضوئي.بالستيدات خضراء : وهي ت   (أ

 بالستيدات ملونة : وهي تعطي الثمار واالههار ألوانها . (ب

 خ النشا والدهوخ والبروتين .لوخ : وهي تخزّ بالستيدات عديمة ال (ت

لغشااااااء الخلوي في الخلية النباتية وهو مكوخ من الساااااليلوه ويعطي الخلية النباتية :يحيط باالجدار الخلوي  (4

الدعامة ويحافظ على شااااااكلها ويعمل على حمايتها من االنفجار عند دخول الماء ومن االنكماخ عند خروج 

 لوي أيضاً في كائنات أخرى مثل الفطريات وبعض أنواع البكتيريا.الماء  ، ويوجد الجدار الخ

 

 

  هي مجموعة كبيرة ومتنوعة يتكوخ معظمها من بروتينات ويتم انتاجها في عضيّة الرايبوسومات : اإلنزيمات

 ت الحيوية التي تحدث في الخلية.، وتعد عوامل حيوية تنّشط التفاعال

 نزيم الكتليز.داخل العضيّات ، ومن األمثلة عليها أالهم أو بشكر حر في السيتوب اإلنزيمات تعمل 
 

 : تعمل اإلنزيمات على 

 امتصاصها . لتحلل جزيئات المواد مثل جزيئات الغذاء ليسه (أ

 تحلل جزيئات المواد السامة ليسهل التخلص منها مثل الكحوليات . (ب

 بناء جزيئات جديدة مثل البروتينات والدهوخ. (ت

 

 األنزيمات المتواجدة في عضيّة البيروكسيسومات ، وينّشط اإلنزيم تفاعالً كيميائياً وحيداً  انزيم الكتليز هو احد

وهو تحلل فوق أكسااايد الهيدروجين الساااام والناتج من بعض التفاعالت الحيوية في الخلية ، حساااب المعادلة 

 التالية:

 

 

 

 

 

 اإلنزيمات
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 11صفحة  –(: خليتي مصنع 1نشاط )

 عضيّات الخلية (. >---النواة ( ) محتويات المصنع  >---) اإلدارة جدار الخلية (  >---) السور  (1

 المقارنة : (2

 المصنع الخلية وجه المقارنة

 مواد خام ماء + غذاء + أكسجين المدخالت

 االنتاج والصناعة أيض + انتاج البروتين  العمليات

 المنتج + فضالت + ماء 2CO المخرجات
 

 11صفحة  –ظيفتي (: شكلي وتركيبي يناسب و2نشاط )

 من الخاليا إلى الرئتين. 2COخاليا الدم الحمراء : نقل األكسجين من الرئتين إلى الخاليا ونقل  (1

 خاليا عصبية : نقل ومعالجة اإلشارات الكهربائية من وإلى الدماه والحبل الشوكي.

 خرى.الخاليا الجلدية الخارجية : حماية الجسم من دخول الغبار والجراثيم والمواد اال

 الشعيرات الجذرية : امتصاص الماء واألمالح من التربة ونقلها إلى الجذر .

لدم الحمراء :  (2 جة أهمية التالؤم في خاليا ا بالهيموغلوبين وهي ال تحتوي على نواة الخاليا الناضاااااا ويمتلل مكانها 

ا يسااااامح لها بحريّة الحركة مسااااااحة الساااااطح ويزيد من فعالية تبادل الغاهات ومرنة مممقعرة الوجهين مما يزيد من 

 داخل األوعية الدموية.

 وجود االمتدادات في الشعيرات الجذرية يزيد من مساحة سطح االمتصاص للماء واالمالح من التربة.  (3

من األمثلة على الخاليا المتخصاااصاااة  ) الخاليا العظمية ، الخاليا الخضاااروفية ، الخاليا العصااابية ، الخاليا الجلدية ،  (4

 دهنية ، خاليا الدم ، خاليا بصرية ( .الخاليا ال

 13صفحة  –(: أنا والذرات 3نشاط )
 

 . تركيب المواد في الخليةلحي بينما تلك الجزيئات جزء من المادة الحية في جسم الكائن األخ الخلية هي  (4

 عناصر ضرورية لبناء العظام : الكالسيوم والفسفور (5

 حديد عنصر يسبب نقصه في الجسم فقر الدم : عنصر ال

 عنصر يكثر في المصادر الغذائية البحرية : عنصر اليود

6)  
 ال فلزات فلزات

 األكسجين البوتاسيوم

 الكربوخ الكالسيوم

 الهيدروجين الصوديوم

 النيتروجين المغنيسيوم

 الفسفور الخارصين

 الكبريت الحديد

 الكلور الكوبلت

 الفلور النحاس

 اليود الكريبتوخ

 

7) NaCl   ،2CO   ،3O2Fe   ،HCl  

 حلول األنشطة وأسئلة المحتوى للدرس الثاني
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 14صفحة  –(: نباتية أم حيوانية 4نشاط )
 

 (، البالستيدات ، الفجوة الغشاء الخلوي ، النواة ، السيتوبالهم الجدار الخلوي ، ) للخلية النباتية األجزاء األساسية  (1

 يكزات (، الفجوات ، المر الغشاء الخلوي ، النواة ، السيتوبالهم األجزاء األساسية للخلية الحيوانية ) 

 أوجه الشبه هي احتواء كل منها على غشاء خلوي وسيتوبالهم ونواة وفجوات عصارية. (2

 أوجه االختالف هي : (3

 في الخلية الحيوانية. لخلية النباتية على جدار خلوي وهو غير موجودأ( تحتوي ا

 دات خضراء وهي غير موجودة في الخلية الحيوانية.يب( تحتوي الخلية النباتية على بالست

كبيرة الحجم بينما يوجد في الخلية الحيوانية فجوات  او اثنتين  ج( تحتوي الخلية النباتية على فجوة عصارية واحدة

 عصارية صغيرة ومتعددة .

 د( حجم الخلية النباتية أكبر من حجم الخلية الحيوانية .

 غير.( شكل الخلية النباتية ثابت وعادة مربع بينما الخلية الحيوانية شكلها متـه

 الكائن الحي التي توجد فيه.في تختلف الخلية النباتية عن الحيوانية من اجل مالءمة الوظيفة التي تقوم بها  (4

 15صفحة  –الغشاء الخلوي 
 

 يقوم السياج بعزل الحظيرة عن البيئة المحيطة ويحمي االغنام بداخلها وينظم دخول وخروج االغنام منها وإليها. (1

 من خالل بوابات في السياج. يتم دخول وخروج األغنام (2

 ي سمح بدخول الماء واألعالف. (3

 ي منع دخول الحيوانات المفترسة والمواد الضارة. (4

يقوم السياج بعزل الحظيرة وحماية محتوياتها وتنظيم دخول وخروج األغنام وأعالفها وغذائها حسب الحاجة وهو  (5

م دخول وخروج المواد من وإلى ظّ ظ محتوياتها وينة عن محيطها ويحفوم بعزل الخليقمشابه لغشاء الخلية الذي ي

 الخلية حسب الحاجة.

 15صفحة  –للبحث 
 

 تتبع الفوسفولبيدات الى مجموعة الدهنيات ، وهنالك ثالث مكونات لجزيء الفوسفولبيدات: 

 للماء( بمعنى انه يذوب في الماء “ محب)”مكّوخ من فوسفات وهو هيدروفيلي “ رأس” (1

 جليسيرول (2

 .الماء( بمعنى انه ال يذوب في الماء“ يكره)”ّوخ من حوامض دهنية وهو هيدروفوبي م ك“ ذيل” (3

خ كال الطبقتين ما يشبه الشطيرة بحيث يكوخ الجزء ،  المبنى األساسي لغشاء الخلية طبقة مزدوجة من الفوسفولبيدات، وتكوِّ

 لخلية وداخلها )بيئة مائية( تذوب في الماء.الداخلي منها ال يذوب في الماء، وأجزاءها الخارجية المتجهة الى خارج ا
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 15صفحة  –أفّكر 
 

النفاذية االختيارية للغشاااااء : يمكن انتقال مواد من خالل غشاااااء الخلية لجزيئات صااااغيرة ، ولكن ال تنتقل مواد جزيئاتها 

نساابياً باسااتطاعتها عبور  كبيرة مثل البروتينات والسااكريات المتعددة. ي ضاااف الى ذلك أنه ليس كل مادة جزيئاتها صااغيرة

راقب أيضااااً: تعمل بعض القنوات مثل بوابات يمكن فتحها وإغالقها بصاااورة مراقبة، ومواد  الغشااااء. وانتقال هذه المواد م 

 لها فقط .“ متخصص”أخرى يمكنها االنتقال في حالة وجود ناقل 

 16صفحة  –(: االنتشار 5نشاط )

 بسبب انتشار الغاه مع الهواء . (1

 غاه على العين واألنف والرئتين ويسبب تلوث البيئة .يؤثر ال (2

، واساااتخدام  واء بسااابب انتشاااار الغاه مع الهواءاالبتعاد عن مكاخ اطالق قنابل الغاه وعدم الوقوف في اتجاه اله (3

 الكمامات الواقية من الغاه .

 نقطة حبر في ماء ، دخاخ السيارات والمصانع . (4

 16صفحة  –أفّكر 

نتقال حتى عند تساااااااوي التركيز بساااااابب الحركة العشااااااوائية ) البراونية ( للجزيئات ولكن يكوخ ال تتوقف عملية اال (1

 االنتقال بين الوسطين متساوي وهذا يجعل التركيز ثابت .

الماء الى داخل بكيت الشااااي بفعل الخاصاااية األساااموهية فيتكوخ محلول الشااااي بداخل البكيت ثم ينتقل بسااابب انتقال  (2

 وسط األكثر تركيزاً بها ) البكيت ( إلى الوسط األقل تركيزاً بها ) الماء (.الشاي من ال محلول

 17صفحة  –(: الخاصية األسموهية 6نشاط )

 حظ وجود غشاء رقيق حول صفار البيض.الن (1

ضااع في ماء حنفية ف خ الصاافار بقي كما و   مانالحظ أخ صاافار البيض الذي وضااع في الماء المقطر قد انفجر بينما عند (2

ضع في ماء مالح قد انكمش وجف.هو ،   في حين أخ الصفار الذي و 

ف خ تركيزه منخفض بينما التركيز في داخل الصاااااافار مرتفع وهذا جعل الماء يدخل الى داخل  في حالة الماء المقطر (3

ء بين ف خ التركيز متقارب ولذلك كاخ هناك انتقال متبادل للما ماء الحنفيةبينما عند وضاااعه في ، الصااافار حتى انفجر 

ف خ تركيز الماء المالح مرتفع بينما التركيز في داخل الصااافار  ماء مالحالصااافار والماء ، اما عند وضاااع الصااافار في 

ب انكماخ الصاافار وهو ما حدث في حالة مما ساابّ  المالح منخفض وهذا جعل الماء يخرج من داخل الصاافار الى الماء

  خاليا الدم الحمراء في الصورة .

 17صفحة  –النواة أسئلة 

 كد من خالل ) النمو ، التكاثر ، الحركة ( .يمكن التأ (1

 إهالة النواة من الخلية.النواة تأثير  (2

 عدم وجود النواة يؤدي إلى موت الخلية حيث أخ غيابها يؤثر على النشاطات الحيوية للخلية. (3

عددها ومن ثم يحدث انقسام  هناك عدد من الخاليا تموت بسبب تغير ظروف و مكاخ تواجدها مما يسبب انخفاض خأل (4

 للخاليا المتبقية فيعود عددها لالرتفاع.
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 19صفحة  –(: كائنات حية متنوعة 7نشاط )

 ال يوجد عالقة بينهما. (1

ال عالقة بين عدد الكروموسااااااومات وصاااااافات الكائن الحي وإنما تعتمد الصاااااافات على المادة الوراثية المحمولة على  (2

 الكروموسومات .

 ت توجد في النواة على شكل أهواج .ألخ الكروموسوما (3

 19صفحة  –السيتوبالهم أسئلة 

 نانوميتر . 1 (1

 على الغالف (2

 بوساطة المجهر االلكتروني . (3

 عضيّات الخلية. (4

 22صفحة  –(: وطني كخليتي 8نشاط )
 

 الجزء من الوطن له وظيفة مشابهة الوظيفة الجزء من الخلية

 

غشاء ينظّم دخول وخروج المواد من 

 لخلية.وإلى ا

حدود الوطن والمعابر التي تنظم الدخول 

 والخروج للوطن.

 

تتحكم بجميع األنشطة التي تجري في 

 داخل الخلية

وما تحتويه من مراكز العاصمة القدس 

 إدارية تتحكم باألنشطة في الوطن.

 

شبكة تنقل المواد بين جميع أجزاء 

 الخلية 

الطرق والشوارع التي تربط أجزاء 

 ضها وتوفر شبكة للنقل بينها.الوطن ببع

 
 انتاج البروتين

المصانع والشركات والمدارس 

 والجامعات التي تبني جيل المستقبل

 

تغليف البروتين وتعيدل تركيبه لنقله 

 إلى خارج الخلية

التي تساهم ومؤسسات التصدير المعابر 

 منتجات الى خارج الدولة .الفي نقل 

 

ضوئي تحدث فيها عملية البناء ال

 وينتج عنها سكر وأكسجين 

التي تحدث فيها عملية األغذية مصانع 

 نتاج الغذاء.ا

 

 23صفحة  –(: إنزيم الكتليز 9نشاط )

 من مهروس البطاطا غير المسلوقة. أ( يمكن تسريع التفاعل ب ضافة المزيد (5

روهذا يدل على الحظ صاااعود غاه االكساااجين في أنبوب البطاطا المسااالوقة لم ي    (ب نزيم في البطاطا المسااالوقة ، األتكساااّ

يل فوق أكسااااايد بينما في أنبوب البطاطا غير المسااااالوقة الحظنا صاااااعود غاه وهذا دليل على قيام انزيم الكتليز بتحل

 وجود االنزيم في البطاطا غير المسلوقة. الهيدروجين مما يعني

 رارة . ( تركيز األنزيم ب( تركيز مادة االساس  ج( درجة الح1ج( عوامل أخرى مثل 
 

 24صفحة  –ر أفكّ 
 

 نزع السمية وتخليص الجسم منها .الكبد من وظائف يكثر انزيم الكتليز في الكبد ألخ  •
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 الوحدة األولى : الخلية والحياة

 : إنقسام الخلية الدرس الثالث
 

 أو غير مطابقةة للخاليا األصلية تنقسم وتتكاثر،وتنتج خاليا جديدة ،قد تكوخ مطابق نااليا في أجسامكثير من الخ . 

 روموسااااااومات مفردة ، وعلى شااااااكل خيوط طويلة ورفيعة ، وملتفة داخل النواة في قبل انقسااااااام الخاليا تكوخ الك

 الخاليا تسمى شبكة كروماتينية . 

 ( يحدث تضاعف لمادة الوراثةDNA. والعضيات قبل البدء بعملية االنقسام ) 

 ن ، بحيث  يرتبط كل كروماتيدين بنقطة تسمى السنترومير .يظهر كل كروموسوم متضاعف مكوناً من كروماتيدي 

 

 

 

 

  نوع الخاليا ومكانها. حسبانقسام الخلية : هي عبارة عن عملية إنتاج خاليا جديدة مشابهة او غير مشابهة وذلك 

 وهما : ةالحيّ  هناك نوعين من الخاليا في أجسام الكائنات 

وتنقساام النواة خ والخاليا الخضاارية في النباتات جساام اإلنساااخ والحيوا: وتشاامل خاليا  الخاليا الجساادية أو الجساامية (1

 فيها بطريقة االنقسام المتساوي.

وتنقسم النواة فيها  معظم الحيوانات والنباتات ىالتناسلية الذكرية واألنثوية لد : وتوجد في األعضاء الخاليا الجنسية (2

 بطريقة اإلنقسام المنصف.

 سام هما :ن من اإلنقهناك نوعين رئيسي 

بهما نفس العدد األصلي من الكروموسومات،  جديدتين: وهو عبارة عن إنقسام الخلية إلى خليتين االنقسام المتساوي (1

 هو :الهدف منه و ويتم هذا النوع من االنقسام في الخاليا الجسدية 

 ما في اإلنساخ.ك تعويض األنسجة التالفة مثل خاليا الجلد في الكائنات عديدة الخاليا بهدف النمو و  -أ

 كما في البراميسيوم.التكاثر في الكائنات وحيدة الخلية بهدف  -ب

 بها نصف العدد األصلي من الكروموسومات خاليا جديدةأربع : وهو عبارة عن إنقسام الخلية إلى فاالنقسام المنصّ  (2

 .من اإلنقسام في الخاليا الجنسية هذا النوع  ويحدث
 

 

 

 
 

 ى مرحلتين همايحدث االنقسام المتساوي عل: 

 ني   ب( طور االنقسام المتساوي .ي  أ( الطور الب      

 

 أوالً : الطور البيني :

 . تمر الخلية قبل الدخول في عملية االنقسام المتساوي بمرحلة تحضيرية تدعى الطور البيني 

 : التغيرات التي تحدث على الخلية في الطور البيني 

 . DNAتتضاعف كمية المادة الوراثية (   2       تنمو فيه الخلية ويزداد حجمها (1

 أنواع اإلنقسام

 اإلنقسام المتساوي
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 ثانياً : طور االنقسام المتساوي :

 تساوي والتغيرات التي تجري في كل منها.يوّضح الشكل التالي االدوار التي تحدث في طور االنقسام الم 

 
 

 النباتية والحيوانية وهي : تينهناك عدة جوانب يختلف فيها االنقسام بين الخلي 

ية النباتية ال يوجد مريكزات تساااااااعد في عملية االنقسااااااام وإنما يوجد تجمعات بروتينية يخرج منها في الخل (1

 الخيوط المغزلية لتساعد في عملية االنقسام وتظهر في أقطاب الخلية .

بينما في الخلية النباتية تتكوخ طبقة من الصفائح الوسطى في الدور االنفصالي لخلية الحيوانية ر ليحدث تخصّ  (2

 ترسب عليها مادة السليلوه فيما بعد فيتكوخ جدار الخلية.تي منتصف الخلية ف

عن بعضااها البعض بينما في الخاليا الناتجة  الخالياتنفصاال في الخاليا الحيوانية  في دور انقسااام الساايتوبالهم  (3

 النباتية يحدث انقسام ولكن بدوخ انفصال الخليتين عن بعضها البعض .

 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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 أربع خاليا تحتوي كل منها قسام المنصف لخلية تناسلية ينتج عن اإلن

العدد األصاالي من الكروموسااومات في الخلية األم وت ساامى  على نفس

 كل خلية منها بـ ) غاميت ( .

   سااااهم اإلنقسااااام المنصااااف في ثبات عدد الكروموسااااومات في خاليا ي

 النوع الواحد من الكائنات الحية مما يحافظ على صفاتها .

 
 

 

 

 
 ( في خاليا اإلنساخ. 47متالهمة داوخ هي حالة ناتجة عن وجود هيادة في عدد الكروموسومات )كروموسوم 

 : األعراض التي تظهر على الشخص المصاب بمتالهمة داوخ 

 وجود ثنية إضافية في جفن العين . (1

 قصر القامة . (2

 رؤوسهم منبسطة . (3

 جبهتهم بارهة . (4

 لسانهم كبير الحجم . (5

 صيرة .ذوو أيد وأقدام ق (6

 النطق .في يعاني معظمهم من صعوبات  (7

 

 : كيفية حدوث متالهمة داوخ 

 21يحدث هيادة كروموساااااوم إلى الزوج الكروموساااااومي رقم 

ف فينتج غاميت  وذلك بسااابب حدوث خلل في اإلنقساااام المنصاااّ

ب بغاميت يحتوي كروموسوم ، وعندما يخصّ  24يحتوي على 

فرد تحتوي خالياه  كروموسااااوم ( فينتج 23)    العدد الطبيعي 

 .كروموسوم 47على 

 

  لة عام عالم النغدوخ  1866تم اكتشااااااااف أول حا بل ال م من ق

  داوخ.

 

 

 

  

 اإلنقسام المنّصف

 زمة داونمتال
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 ( 25صفحة )  -الخاليا ت ضاعف أعدادها ( : 1) نشاط

 انقسمت الخلية إلى عدد كبير من الخاليا . (1

 النمو والتكاثر وتعويض الخاليا الميتة والتالفة. (2

 ام بنفس السرعة مع تقدم الخاليا في عمرها.ال يستمر اإلنقس (3

 

 ( 28صفحة )  - ( : االنقسام المتساوي للخلية3) نشاط

وهذا قد يساااابب عد انقسااااام الخلية وفي حالة  ال يزداد حجم الخلية وال تتضاااااعف كمية المادة الوراثية وال عضااااياتها  (1

ومكوناتها وهذا يسااااابب خلالً في تلك الخاليا  يؤدي إلى انتاج خاليا مختلفة في صااااافاتهاحدوث اإلنقساااااام ف خ هذا سااااا

 وأدائها لوظائفها .

 الدور التمهيدي ، الدور االستوائي ، الدور االنفصالي ، الدور النهائي ، دور انقسام السيتوبالهم . (2

 تساعد الخلية الحيوانية في عملية انقسام الخلية بارتباطها بالكروموسومات بواسطة الخيوط المغزلية . (3

 هل عملية انفصال الكروموسومات بواسطة الخيوط المغزلية إلى كروماتيدات فردية نحو األقطاب.حتى تس (4

 خ الخاليا النباتية ال يوجد بها مريكزات .ألك الحتوائها على المريكزات حيث حيوانية وذ (5

 خليتين  (6

 كروموسومات  4 (7
 

 ( .29صفحة ) -: االنقسام المنّصف ( 5نشاط )
 

 الخاليا الجنسية . (1

 الموجودة في الخلية األم .ف العدد األصلي من الكروموسومات بها نص جديدة  أربع خالياإنقسام الخلية إلى هو  (2

 ( خاليا .4) (3

 كروموسوم( . 23تحتوي على نصف العدد األصلي من الكروموسومات ) (4

 غاميتات . (5

و هيادة( يحدث تغيراً في صفات إخ عدد الكروموسومات في أنوية خاليا الكائن الحي ثابت وأي تغير في عددها )نقص أ (6

بعض األطفال هيادة كروموسوم فتحتوي خالياهم لدى د ج( كروموسوماً ولكن يو46الكائن الحي . ففي اإلنساخ العادي )

 ة المنغولية(.ههذه الحالة بمتالهمة داوخ )البال( كروموسوم ويطلق على 46( بدالً من )47على )

 

 29صفحة  –أفّكر 

ف  سااومات وعندما يحدث اندماج بين غاميت ذكري ورخر ها نصااف العدد األصاالي من الكروموينتج غاميتات باالنقسااام المنصااّ

أنثوي يحمل كل منهما نصااااف العدد من الكروموسااااومات ينتج لدينا فرد جديد يحمل العدد األصاااالي من الكروموسااااومات وهذا 

 يحافظ على صفات الكائن الحي كما هي وال يسبب خلل فيها .

 

 الثالثحلول األنشطة وأسئلة المحتوى للدرس 
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 األولى : الخلية والحياةالوحدة 

 التكاثر:  الرابعالدرس 
 

 التكاثر تسمى بعملية لها ومماثلة اهسبقت كائنات من الحية الكائنات تنشأ . 

 والجراء ، اإلنساااخ نساال فاألطفال ، لها شاابيهاً  جنسااها من نسااالً  تنتج ونبات حيواخ و إنساااخ من الحية الكائنات 

 . السابقة األجيال رحيل بعد حية تستمر جديدة أنساالً  وتنتج كاثرتت األنسال تكبر اوعندم،  لكالبا نسل

 الحياة في واالستمرار البقاء األجناس تستطيع ال فبدونه الجنس بقاء على المحافظة في التكاثر أهمية تكمن . 

  ًإلى التكاثر طرق تصنيف ويمكن تكاثرها طرق تنوعت فقد الحية الكائنات لتنوع نظرا  : 

 غاميت) أنثوية خلية مع( ذكري غاميت) ذكرية خلية اندماج من جديدة أفراد إنتاج عملية هو:  يالجنساااااا التكاثر (1

 في بعض الصفات مع ربائها ، ولكنها ال تشبه تماماً أياً من األبوين.، وينتج عنه أبناء تتشارك  (أنثوي

وينتج عنه نساااب طبق  وأنثى ذكر لوجود الحاجة دوخ واحد فرد من جد أفراد إنتاج عملية هو:  الالجنساااي التكاثر (2

 األصل عن اآلباء.

 

 

 

 وأنثى ذكر وجود إلى بحاجة وهي ، جنساااااياً  تكاثراً ( نباتية أو حيوانية) الخاليا عديدة الحية الكائنات معظم تتكاثر 

 . جديداً  نسالً  لتنتج نفسه النوع من

 ( هايجوت) مخصاااابة بويضااااة معاً  ناوّ ليك األنثى من بويضااااة مع الذكر من منوي حيواخ إلتقاء يلزم اإلنساااااخ في

 . األم رحم في جنينا خلتكوّ  تتطور

 مه وكتلته وتحدث جيقّدر عدد خاليا جسااااام اإلنسااااااخ في نهاية مرحلة الشاااااباب بمليارات الخاليا ، كما ويتغير ح

 تغيرات جسمية ونفسية وإجتماعية واسعة وخاصةً في مرحلة المراهقة.

  حياته بعدة مراحل هي :  وحتى نهاية نشأتهيمر اإلنساخ منذ 

 

  

 

 ساااااان في وتنتهي عشاااااارة الثانية ساااااان في عادة تبدأو والشااااااباب الطفولة مرحلتي   بين تقع انتقالية مرحلة هي 

 .العشرين

 لما يحدث فيها من تغيرات مختلفة. الوالدة بعد اإلنساخ حياة مراحل أهم منمرحلة المراهقة  تعتبر 

 

 

 التكاثر الجنسي

 المراهقة مرحلة
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 : الجسدي النموأوالً: 

 سنتين لمدة الوالدة بعد ما األولى:  هما مهمتين مرحلتين في تنشط طويلة فترة اإلنساخ لدى النمو عملية تستمر 

 . والفتياخ الفتيات لدى الجسمية التغيرات تظهر وبها المراهقة فترة في والثانية ، تقريباً 

 الجنسين: لدى الجسدي النمو عالمات بعض 

  اإلناث عند همن الذكور لدى أكبر بشكل العضالت نمو (1

  والوهخ الطول يزداد (2

  الذكور لدى تحديداً  وخشناً  عميقاً  الصوت يصبح (3

  الذكور لدى الرجلين و الذراعين على كثافة أكثر الشعر يصبح (4

 

 : الجنسي النضوجثانياً: 

 جنسااية الخصااائص الجميع  تظهر أخفي البداية  يشااترط العند اإلناث : تبدا خاللها الدورة الشااهرية عند اإلناث و

 مثل كبر حجم الثدي واتساع الحوض.

 .عند الذكور : تبدأ هذا الفترة بزيادة حجم الخصيتين ، وبدء نمو شعر العانة ، وحدوث ظاهرة االحتالم 
 

 : النفسي رلتغيثالثاً : ا

  تظهر خالل مرحلة المراهقة بعض التغيرات ، وهذا التغيرات ناتجة عن نضااااااج عدد من الغدد الصااااااّماء وهيادة

في  ار الدم ، ليتوهع في الجسم ويؤثرراهها في الجسم وخصوصاً الغدة النخامية التي تفره هرموخ النمو في تيّ إف

 نمو العظام والعضالت واألعضاء التناسلية.

 

 

 

 حدث في العديد من الكائنات الحية مثل :لالجنسي من أبسط طرق التكاثر ، ويي عد التكاثر ا 

 الثنائي . اإلنشطارالبكتيريا عن طريق  (1

 . التبرعمالخميرة عن طريق  (2

 . والتقطيع التجزئةنجم البحر عن طريق  (3

 . الخضريالتكاثرالنبات عن طريق  (4

 : النباتات في( الخضري) الالجنسي التكاثر

  : المختلفة الجذرية أو الخضاارية األجزاءاسااتخدام  طريق عن النباتات أعداد هيادة أو إكثارالتكاثر الخضااري هو 

 عملية التلقيح واإلخصاب. البذرة الجنسي الناتج عننبات الواحد بعيداً عن جنين لل الممكنة

 

 وهي النبات في طرق بعدة الخضري التكاثر إجراء يمكن : 

 جديداً  نباتاً  لتكوخ الجذور من تخرج براعم وتكّوخ أفقياً  تنمو سااايقاخ وهي:  (الرايزومات) السااايقاخ بواساااطة التكاثر (1

 . النعناع مثل

 . نباتات لتكوخ الدرنات تنمو حيث العادية البطاطا مثل الدرنات تسمى منتفخة سيقاخ النباتات لبعض: بالدرنات التكاثر (2

 المراهقة مرحلة عالمات

 التكاثر الالجنسي
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 وهراعتها فصااالها ويمكننا ، وجذوراً  فرعاً  ةمكون النبتة قاعدة من قريبة تنمو عماً ابر الفساااائل تعد:  بالفساااائل التكاثر (3

 . والموه النخيل مثل جديدة نبتة خلتكوّ 

 أماكن في وهراعتها ، األقل على براعم ثالثة على منها كل يحتوي النبات سااااايقاخ من أجزاء قطع هو:  بالعقل اثرالتك (4

 . الجوري الورد ، التين ، العنب سيقاخ مثل أخرى

 . والبصل الثوم مثل األوراق قواعد به تحيط كبيراً  طرفياً  برعماً  تحمل قرصية ساق عن عبارة هي:  باإلبصال التكاثر (5

 جهة من فصله ثم ، عرضية جذوراً  يكوخ أخ إلى األم النبات عن فصله دوخ نبات من غصن دفن هو:  بالترقيد التكاثر (6

 . والرماخ والتين العنب مثل ونقله األم

 على خوخ غصن تركيب وهو بالقلم التكاثر مثل قريب نوع من شجرة جذع على نباتي غصن تثبيت:  بالتطعيم التكاثر (7

 . مثال مرال اللوه نبتة

 

 

 (31صفحة ) -: تكاثر الكائنات الحيّة ( 1نشاط )
 

 . بالعقلتتكاثر األرانب بالوالدة ، طيور الحجل بالبيض ونبات العنب  (1

 ألخ النبات ثابت في مكانه ال يستطيع التنقل والبحث عن هوج من أجل التكاثر. (2

 رار الحياة لجميع الكائنات الحية.التكاثر يحافظ على التنوع الحيوي في البيئة مما يوفر ظروف استم (3

 (33صفحة ) -: مرحلة المراهقة ( 2نشاط )
 

 . أكثر أو سنة عنه تتأخر وقد سنة بنصف عشرة الثانية قبل تبدأ فقد ، المراهقة لمرحلة محددة سن توجد ال (1

 البعض لدى ريعاً سا النمو فيكوخ ، حدوثها سارعة تتفاوت حيث ، واحد وقت في الجميع لدى نفساها التغيرات تحدث ال (2

 . اآلخر البعض لدى بطيئاً  ويكوخ

 في االختالف بساااااابب الفتياخ لدى تحدث التي تلك عن الفتيات لدى المراهقة مرحلة في تحدث التي التغيرات تختلف (3

 . منهم كل بنية

 .24 نس حتى رخرين لدى تمتد وقد 20 الـ سن في تنتهي فقد ، آلخر شخص من المراهقة مرحلة نهاية موعد يختلف (4

 . المراهقة بمرحلة المرور دوخ الشباب مرحلة إلى الطفولة مرحلة من االنتقال نستطيع ال (5

 يساااتعد كونه جسااامه في تحدث التي بالتغيرات ساااعيداً  يكوخ من فهناك ، نفساااها بالطريقة المراهقة الجميع يتقبل ال قد (6

 . الخوف حتى  أو الحرج أو بالخجل أحياناً  يشعر لكنه يستلطفها من وهناك للبلوه

 

 (35صفحة ) -: التغيرات النفسية والجسمية بسبب الهرمونات ( 4نشاط )
 

 . وغيرها الشخصية بالنظافة االهتمام وكذلك الخارجي بالمظهر واالهتمام بالنفس الثقة هيادة (1

 . والتدخين ، االنطوائية وأحياناً  األمور بعض ورفض للتمرد النزعة المراهق لدى يصبح (2

 المستقبل في ايجابياً  الفرد يكوخ أخ تساعد قد ألنها حساسةو والرشد الطفولة بين ما انتقالية مرحلة قةالمراه مرحلة (3

 . مشاكل دوخ بسالم بها وخيمر حتى المرحلة هذه مثل في األبناء متابعة يجب لذلك المجتمع على سلبياً  يكوخ قد أو

 

 29صفحة  –أفّكر 
 

 ي تناسب نمو وتكاثر الفطريات .بسبب الحموضة المرتفعة في الفواكه الت 

 الرابعحلول األنشطة وأسئلة المحتوى للدرس 
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  : السؤال األول 

 )د( (5 )أ( (4 )أ( (3 )أ( (2 (د) (1

 )ب( (10 )ج( (9 )ب( (8 )ج( (7 )ب( (6

 

  :التي تمتاه بأنها تحتوي على محور اسطواني طويل ومعزول كهربائياً   العصبية الخاليايتالءم تركيب السؤال الثاني

 الجهاه مني تكوخ على شااااكل إشااااارات كهربائية الت العصاااابية السااااياالت نقلونهاياتها متشااااعبة مع وظيفتها وهي 

 . الجسم أعضاء لبقية العصبي

  :في اللقاح حبوب انتاج ، متساو  :  الجروح التئام ، متساو  :  البكتيريا تكاثر:  من كل في االنقسام نوعالسؤال الثالث 

 .فمنصّ :  البويضات نتاج، إ متساو:  االرحام في جنةاأل نمو ، فمنصّ :  االههار

 كروموسوم 46خاليا اإلنساخ متساو  عند الجميع وهو  في الكروموسومات عدد ، ألخ سلمى على حقسؤال الرابع : ال. 

 : السؤال الخامس 

 وسومات الموجودة في الخلية األمالخاليا الناتجة من االنقسام المنصف تحتوي نصف العدد من الكروم (1

 .المتساوي االنقسام مصدرها (2

 وسومكروم 23هوج   ب(  23أ(  (3

 أ( االستوائي   ب( التمهيدي    ج( اإلنفصالي     د( النهائي . (4

5)  

    

 : السؤال السادس 

 اإلنقسام المنّصف اإلنقسام المتساوي وجه المقارنة

 الخاليا الجنسية الخاليا الجسمية   مكاخ الحدوث

 4 2  عدد الخاليا الناتجة

  خ 1  خ2  عدد كروموسومات الخاليا الناتجة

  ية كل منهااهم
المحافظة على صفات الكائن 

  الحي

المحافظة على عدد ثابت من 

  النوع الواحدالكروموسومات في 

 41ص  –حلول أسئلة الوحدة 



 

 ( 19)                                            الفصل الدراسي االول –كتاب العلوم والحياة / الصف الثامن األساسي وأسئلة أنشطة تلخيص وحلول 

 : السؤال السابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 من خالل وجود الجدار الخلوي واضحاً فيها. : السؤال الثامن 

 الميتوكندريا5: النوية   4ندوبالهمية   : الشبكة اال3: أجسام جولجي    2: البيروكسيسوم   1:  السؤال التاسع : 

 :السؤال العاشر 

 النعنع : السيقاخ االبصالقرخ الغزال :  البطاطا : الدرنات

 االبصالالنرجس : التبرعمالخميرة :  التين : العقل ، الترقيد

 

 :هيادة افراه يعود السبب إلى التغيرات الجسمية التي يمر فيها الشخص والناتجة عن  السؤال الحادي عشر

 عدد من الغدد الصّماء في الجسم وخصوصاً الغدة النخامية .

  : السؤال الثاني عشر 

 في هذه المرحلة .التغيرات الجسمية  بسبب حدوث العديد من (أ

 بسبب االختالف في بنية الجسم لدى كل من الفتياخ والفتيات. (ب

سين بعد سن العاشرة في مرحلة المراهقة ، يعود ذلك إلى التغيرات الجسمية والنفسية التي يمر كل من الجن (ج

لذلك ف خ الحكمة من أمر الرسول )ص( هو حماية األسرة المسلمة من أي فتن قد يقع بها األخوة واألخوات 

 والناتجة عن تلك التغيرات .

 

 

 

 الريبوسومات أجسام حالّة الميتوكندريا الفجوة
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 الميكانيكية الطاقة:  الثانيةالوحدة 

 الحركة طاقة:  األولالدرس 
 

  

 

 الجول بوحدة وتقاس ، ما شغل ذلب على المقدرة هي:  الطاقة . 

 منها الطاقة من تلفةمخ أشكال هناك : 

 الحركة طاقة (1

  النووية الطاقة (2

  الوضع طاقة (3

  الرياح طاقة (4

 . الحرارية الطاقة (5

 . الكهربائية الطاقة (6

 ث (  /م)  بوحدة وتقاس ، الزمن÷  المسافة=  السرعة 

 

 

 التي يمتلكها جسااام متحرك بسااارعة ما ، وذلك نتيجة التأثير للجسااام : هي شاااكل من أشاااكال الطاقة  الحركية الطاقة

 عليه بقوة أو مجموعة من القوى الخارجية فأدت إلى تحركه من السكوخ أو أدت إلى تغيراً في حركته.

 

 الحركة طاقة في المؤثرة العوامل  : 

 . طردية فالعالقة اذخ ؛ يمتلكها التي الحركة طاقة هادت المتحرك الجسم كتلة هادت كلما بحيث(: ك) الكتلة (1

 . يضاً أ طردية العالقة ؛ الحركية تهطاق تزداد الجسم سرعة هادت كلما( : ع) السرعة (2

 

 : قانوخ حساب طاقة الحركة بناءاً على العوامل التي تعتمد عليها 

 

 

 2ث /2م. كغم=  جول هي الحركية الطاقة قياس وحدة 

 

 

 

طاقة الحركة = 
𝟏

𝟐
 2)سرعة الجسم (× كتلة الجسم ×  

ط ح =  
𝟏

𝟐
 ك : كتلة الجسم  ، ع : سرعة الجسم  ، حيث      2ع× ك ×  

 كلتة الجسم بوحدة ) كغم ( ، السرعة بوحدة ) م / ث(

 تعلّمت سابقا  

 طاقة الحركة
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 :(47)ص  -( : االتحاد قوة 1نشاط )
 

 . تتحرك من أجل أخ  طاقة الى تحتاج السيارة ألخ ، ال (1

  جدا كبيرة السيارة كتلة ألخ (2

  م/ث ووحدتها السرعة (3

 . حركية الىفي المحرك ثم  حرارية الىالمختزنة في الوقود  كيميائيةال الطاقة تتحول (4

 :47 ص سؤال
 

 يةنوو ( 6   مغناطيسية  (5    صوتية (4   حرارية ( 3   ضوئية ( 2   كيميائية (1
 

 

 :(48ص)  - أثر كتلة الجسم المتحرك على مقدار طاقته الحركية( : 2نشاط )
 

 . الصغيرة الكرة من عمق أكبر  الرمل حوض في الكبيرة الكرة تنغرس (5
 

 :(48ص)  -الجسم المتحرك على مقدار طاقته الحركية  سرعة( : أثر 3نشاط )
 

 . االولى حالةال من اكبر عمقاً  حدثتأ الثانية الحالةنالحظ أنه في  (5
 

 ( :49) ص:  سؤال
 

 جول  90=  4× 45× 2\1=   2(2× ) 45×  2\1=    2ع × ك ×  2\1ط ح =  (1

 جول   360=  16× 45× 2\1=  2(4× ) 45×  2\1=     2ع × ك ×  2\1ط ح =  (2

  = عدد مرات التضاعف
𝟑𝟔𝟎

𝟗𝟎
 مرات . 4=  

 ( :49) ص أفّكر: 
 

 كتلة والسرعة وهما قيمتاخ موجبتاخ دائماً .ألخ الطاقة الحركية تعتمد على ال 
 

 :(49ص)  - الشمس تجعلني أتحرك( : 4نشاط )
 

 في النبات يحتاجها الضااااوئية والطاقة ، الحرارية والطاقة الضااااوئية الطاقة هماالطاقة  من لنوعين مهم مصاااادر الشاااامس 

 وثاني ءالما وجودوب الخضاااراء وروفيلالكل مادة طةبوساااا الضاااوئية الطاقة بامتصااااص يقوم حيث الضاااوئي البناء عملية

عتبر وهذا الغذاء واألكسااااجين يعمل على نمو النبات وتكاثره حيث ي   واالكسااااجين السااااكر وينتج العملية تتم الكربوخ اكساااايد

 . اليومية بأعمالنا للقياملحركته و الالهمة بالطاقة اجسامنافتزود النبات أحد مصادر الغذاء الضرورية لإلنساخ 

 

 

 حلول األسئلة واألنشطة الواردة في الدرس
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 الميكانيكية الطاقة:  الثانية الوحدة

 الوضع طاقة:  الثانيالدرس 
 

  طاقة الوضع في مجال الجاذبية األرضية هي الطاقة المخزونة في جسم ما بسبب موقعه ) موضعه ( على ارتفاع

 معيّن من سطح األرض أو أي نقطة مرجعية أخرى .

 2ث / 2م.  كغم=  جول هي  الوضع طاقة قياس وحدة  

 طاقة مقدار يكوخ بحيث مرجعية نقطة الى بالنسااابة جسااام ألي االرضاااية الجاذبية مجال في وضاااعال طاقة تحساااب 

 ، وتكوخ موجبة اذا تواجد الجسم فوق هذه النقطة وسالبة إذا كاخ تحتها .صفر النقطة هذه عند الوضع

 الوضع طاقة في المؤثرة العوامل  : 

 . الوضع طاقةت قل الكتلة قلت وكلما الوضع طاقةت هاد ةالكتل هادت كلما ؛ طردية العالقة( :  ك) الجسم كتلة (1

 . الوضع طاقة قلت االرتفاع قل وكلما الوضع طاقة هاد االرتفاع هادت كلما ؛ طردية العالقةارتفاع الجسم )ف( :  (2

 

   )(جـ)  االرضية الجاذبية تسارع× وهخ الجسم = كتلة الجسم )ك 

 تقريبا . 2ث /م 10 وتساوي بتة: قيمته ثا( جـ)  االرضية الجاذبية تسارع 

 

  طاقة الوضااااااع المرونية : هي طاقة الوضااااااع التي تمتلكها بعض المواد المرنة ) مثل المطّاط أو النابض ( ، حيث

 يتغير شكلها انبساطاً أو انضغاطاً إذا أثرت فيها قوة ثم تعود إلى شكلها األصلي بعد هوال القوة المؤثرة .

 

 

 :(50ص)  - عالم إسحاق نيوتنأفّكر مع ال( : 1نشاط )
 

 . االرض نحو االجسام تجذب فهي االرضية الجاذبية بسبب (1

وذلك ألخ طاقة الوضع تبدأ بالتحول إلى  الغصن مغادرتها لحظة سرعتها من اكبر باالرض اصطدامها لحظة التفاحة سرعة (2

 باألرض تكوخ طاقة الوضااع قد تحولت طاقة حركة لحظة تركها للغصاان ويزداد التحول كلما نزلت لألساافل وقبل اصااطدامها

 إلى طاقة حركة . جميعها

 . االرض باتجاة 2ثم/ 10=  االرضية الجاذبية تسارع مقدار (3

 . الشجرة غصن تحت( ب) النقطة (4

 . االرض سطح مستوى فوق( أ) النقطة (5

 . أكبر عليها االرضية الجاذبية تأثير ألخ( ب) النقطة عند (6

 االرتفاع العمودي عن مستوى األرض× طاقة الوضع = مقدار وهخ الجسم 

 االرتفاع العمودي عن مستوى األرض×  االرضية الجاذبية تسارع× طاقة الوضع = كتلة الجسم 

 ف  ، حيث  ك : كتلة الجسم )كغم( × ج × ط و = ك 

 ( ، ف: ارتفاع الجسم عن مستوى األرض )م(2ج : تسارع الجائبية األرضية )م/ث

 الواردة في الدرسحلول األسئلة واألنشطة 
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 :(51ص)  -االرضية  الجاذبية في الوضع طاقة مقدار على الجسم كتلة أثر( : 2نشاط )
 

 أكبر. كتلتها ألخ ، أكبر مجهود بذل يحتاج(  الحقيبة حالة)  الثانية الحالة في:  المالحظة (4

 

 :(51ص)  -الوضع  طاقة ومقدار الجسم ارتفاع بين العالقة( : 3نشاط )
 

 .االرض سطح من أعلى مستوى الى قيبةالح رفعت ألنك أكبر مجهود بذل الى احتجت الثالثة الحالة في (6
 

 ( :52) ص أفّكر: 
 

 االثقال رفع عند والعضالت الفقري العمود يؤذي ال حتى . 
 

 ( :53ص ) : سؤال 
 

  كيلو جول . 70=   جول 70000=  7×  10×  1000=  ف×  جـ×  ك(  =  و ط)  الوضع طاقة 
 

 :(53ص)  -المرونية  الوضع وطاقة الحجارة ةانتفاض( : 4نشاط )
 

 . الطيور الصطياد الحجارة قذف ، نعم (1

 تعتمد على طاقة الوضع المرونة المختزنة في المطّاط المصنوع منه النقيفة. ، ممكنة مسافة ألبعد ايصاله (2

 وثم من طاقة وضع إلى حركة. وضع الى حركة طاقة من ثم حركة طاقة الى وضع طاقة من الطاقة تتحول (3

اب يعت (4 مد على طاقة الوضاااااع المرونية المختزنة في القوس حيث تتحول إلى طاقة حركة في مبدأ عمل القوس والنشاااااّ

 .معين هدف نحو ا للحجرهاطالق في النقيقة عمل يشبهالسهم فينطلق باتجاه هدفه وهذا 

 . الحجر يؤذيهم ال حتى االشخاص ب تجاه يطلق أال (5
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 الميكانيكية الطاقة:  الثانيةالوحدة 

 قانوخ حفظ الطاقة:  الثالثالدرس 
 

 ( . أخر إلى شكل من ولكنها تتحول ستحدثت   وال فنىت   ال الطاقة)  أخ على الطاقة حفظ قانوخ ينص 

 العكس او وضع طاقة الى الحركة طاقة تحويل مثل خرآل شكل من الطاقة تحويل يمكن . 

 مساره من نقطة اي في له والوضع الحركة طاقتي مجموع : هي للجسم الميكانيكية الطاقة . 

 

 الجسم مسار من نقطة أي في يتغير ال ثابت مقدار  الميكانيكية الطاقة . 

 نقصاخيؤدي إلى  العكس او سكوخ الى حركة من الجسم وضع تغييرأخ  بحيث ثابت مقدار الميكانيكية الطاقة تكوخ 

 .  صحيح والعكس الوضع طاقة في الزيادة لمقدار مساو   يكوخ الحركة طاقة في

 

 
 :(54ص)  -في مجال الجاذبية األرضية ، أم كالهما  طاقة حركة أم وضع ( : 1اط )نش

 

 . االرض سطح عن واالرتفاع ، الجسم وهخ:  هما عاملين (1

 . وسرعته الجسم كتلة ، هما عاملين (2

 . يتحرك ال النه صفر=  الحركة طاقة ، وضع طاقة (3

 :  االرض سطح الى الكرة نزول اثناء (4

  يتناقص           ؟ االرض سطح عن الرتفاعها يحدث ماذا (أ

  الحركية طاقتها تزداد                          ؟ الحركية لطاقتها يحدث ماذا (ب

  تتناقص                             ؟ الوضع لطاقة يحدث ماذا (ت

 ( :54) ص أفّكر: 
 

 مغلق نظام في ممكنا ليس ولكن ، ريةحرا طاقة الى تتحول الحركة طاقة مثل ، رخر الى شااااااكل من الطاقة تحويل يمكن 

 . الطاقة حفظ لقانوخ تتبع الطاقة اخ يقال لذلك فنىت   أو نفسها من طاقة لقتخ أخ معزول

 

 :(55ص)  -قانوخ حفظ الطاقة الميكانيكية ( : 2نشاط )

 

نقطة ج حيث ثم تبدأ تتناقص وتزددا طاقة الوضااااع حتى تصاااال إلى ال تتحول طاقة الوضااااع في الكرة إلى طاقة حركة  (2

تصااابح طاقة الحركة صااافر وتحولت جميعها إلى طاقة وضاااع ومن ثم تعود طاقة الوضاااع لتتحول إلى طاقة حركة حتى 

 تصل إلى اليد مرة أخرى فتتحول طاقة الحركة إلى طاقة وضع .

تفعت إلى تتناقص ساارعتها وتزداد طاقة الوضااع لديها بساابب تحول طاقة الحركة التي تمتلكها إلى طاقة وضااع كلما ار (3

 األعلى .

 الطاقة الميكانيكية = طاقة الوضع + طاقة الحركة

 ط م = ط و + ط ح

 حلول األسئلة واألنشطة الواردة في الدرس
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 تزداد سرعتها وتتناقص طاقة الوضع بسبب تحول طاقة الوضع التي تمتلكها إلى طاقة حركة كلما اتخفضت لألسفل . (4

5)  

 . اقل الوضع وطاقة أكبر الحركة طاقة فيها وتكوخ حركة طاقة الى الوضع طاقة تحولت( ب) النقطة عند (أ

 . النقطة تلك عندأكبر ما يمكن  الوضع اقةط تساوي صفر و الحركة طاقة : ( ج)  النقطة عند (ب

 . للحركة السكوخ من تحولت الكرة ألخ الحركة طاقة وتزداد الوضع طاقة تتناقص( د) النقطة عند (ت

 . موضعها نتيجة يمكن ما أكبر الوضع وطاقة صفر=  الحركة طاقة تصبح( هـ) النقطة عند (ث

 

 ( :57ص ) : سؤال 
 

  جول . 20=  2×  10×  1=  ف × جـ×  ك(  =  ط و)  الوضع طاقة 
 

 :(57ص)  - تتأرجح طاقتا الحركة والوضع ، اما مجموعهما فيبقى ثابتاً ( : 3نشاط )

 

 من االنتقال عند وضااااااع الى حركة ومن ،( ب) النقطة الى( أ) النقطة من االنتقال عند حركة الى وضااااااع من تتحول (1

طاقة حركة عند االنتقال من النقطة )ج( إلى  الى الوضاااااع طاقة من تتحول تعود ثم ،(  جـاااااااااا) النقطة الى( ب) النقطة

 ( .أ) النقطة عند االنتقال من النقطة )ب( إلى وضع الى الحركة ووتتحول طاقة النقطة )ب( 

أقل ارتفاع عن ساااااطح األرض وهذا يعني أقل طاقة وضاااااع مما يعني أعلى طاقة ( أ) النقطة عند تكوخ النها( ب) عند (2

 حركة .

 مما يعني أعلى طاقة وضع . االرض سطحأعلى نقطة عن  النها وذلك(  جـ) و( أ) عند (3

 الطاقة الميكانيكية هي مقدار ثابت عند أي نقطة في مسار الجسم . (4

 

 

 
 

  : السؤال األول 

 )أ( (5 )د( (4 )ج( (3 )ب( (2 (ج) (1

 )د( (10 )ج( (9 )ج( (8 )د( (7 )ج( (6

 

 السؤال الثاني : 

 متر في الثانية . 1بسرعة كغم 1الجول : هو مقدار الطاقة الالهمة لتحريك جسم كتلته  (1

 . المتحرك بسرعة ماطاقة الحركة : هي شكل من اشكال الطاقة يمتلكها الجسم  (2

 متلكها الجسم نتيجة لموضعه .يطاقة الوضع :الطاقة التي  (3

 قانوخ حفظ الطاقة الميكانيكية : الطاقة الميكانيكية = مقدار ثابت ال يتغير في اي نقطة من مسار الجسم (4

 

 الثالسؤال الث : 

 تعتمد طاقة الحركة على عاملين هما : كتلة الجسم وسرعته . (1

 تعتمد طاقة الوضع على عاملين هما : كتلة الجسك و االرتفاع عن سطح االرض . (2

 العامل المشترك بينهما : كتلة الجسم  (3

 58ص  –حلول أسئلة الوحدة 
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  كغم . 2كتلة الجسم =  ،جول   100: اذا كانت  ط و  = السؤال الرابع 

 مودي عن سطح االرض .المطلوب : االرتفاع الع

 ف × جـ × الحل : ط و = ك 

 ف =  ≫   ف ×  10×  2=    100       
𝟏𝟎𝟎

𝟐𝟎
 متر  5 =  

 السؤال الخامس  : 

 م من سطح االرض . 2م اذخ اصبحت على ارتفاع  3قطعت مسافة  (أ

 جول  2.4=   2× 10×  0.12=   ف× جـ × الحل : ط و = ك     

 

متر ألخ الطاقة الميكانيكية مقدار ثابت  3متر وهي نفسها عند ارتفاع  5ية عند ارتفاع نحسب الطاقة المكيانيك  (ب

 متر تساوي صفر . 5عند أي نقطة في مسار الجسم ، طاقة الحركة عند ارتفاع 

   جول  6=   5×  10×  0.12=  (ف× جـ × ك )= صفر +   ط م   = ط ح   +  ط  و

 . جول 6متر  =  3الطاقة الميكانيكية عند تر = م 5اذخ الطاقة الميكانيكية عند     

         

 2ع× ك ×  1/2= صفر +   ط  م   = ط  و   +  ط ح  (ج

=    2ع  ≫        2ع×   0.06=  2ع×   0.12×   1/2=     6اذخ        
𝟔

𝟎.𝟎𝟔
     =100  

 ث\م 10=     𝟏𝟎𝟎√ع =  ≫    

        

 

 

 السؤال السادس : 

 خ طاقة الوضع تتغير بتغير ارتفاعها عن سطح االرض .خاطئة ، ال (1

 خاطئة، الخ طاقة الحركة تتغير بتغير سرعتها وبتغير طاقة الوضع لها . (2

 مسار الجسم .عند اي نقطة في صحيحة ، الخ الطاقة الميكانيكية مقدارها ثابت  (3

 ح األرض.عند اقترابها من سط طاقة حركةجميعها تحولت إلى خ طاقة الوضع صحيحة ، أل (4

 خاطئة ، الخ طاقة الوضع في مجال الجاذبية عندما يقترب الجسم من سطح االرض = صفر . (5

 

 جـ  ،ب  ،أ عند انتقالها إلى أعلى المنحدر ولجميع المسارات ) تمتلك النملة طاقة وضع متساوية في :  السؤال السابع

 ار الذي يتحركه .طاقة الوضع تعتمد على ارتفاع الجسم وليس على المس وذلك ألخ ( 

 

 السؤال الثامن  : 

 كيلو جول 4.8= جول  4800=   8×  10×  60= ف × جـ × ط و = ك           

 

 بما أخ كتلة الحافلة أكبر من كلتة السيارة بخمس أضعاف وأنه واضح من قانوخ طاقة الحركة أنه :  السؤال التاسع

تلة ضعف هادت الطاقة الضعف ، إذخ ف خ طاقة الحركة ستتضاعف العالقة بين الكتلة والطاقة هي طردية كلما هادت الك

 .مرات  5
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 الجبهات الهوائية والرصد الجوي:  الثالثةالوحدة 

 الكتل والجبهات الهوائية:  األولالدرس 
 

 وفي ، جافاً و حاراً  الجو يكوخ الصيف فصل ففي ، السنة فصول باختالف فلسطين في الجوية الحالة تختلف 

 . وماطراً  بارداً  يكوخ ءالشتا فصل

 وضغط الحرارة درجة من الجو حالة يصف فالطقس ، للمستقبل االستعداد على الجوية األحوال معرفة تساعدنا 

 . ساعات أو أياماً  تدوم قد همنية فترة خالل طاروأم ورطوبة ورياح جوي

 

 

  ّرض أو البحر لفترة كافية ، ف نه ل الكتل الهوائية :عندما يبقى الهواء فوق مساحة معينة من األكيفية تشك

 يكتسب الخواص والصفات الطبيعية لتلك المنطقة ، ويصبح متجانساً في خواصه عند كل ارتفاع .

 عادة  تشكلوت درجة حرارته ورطوبته في المتجانس الهواء منكتلة كبيرة  عن عبارة هي:  الهوائية الكتلة 

 .مساحة واسعة من سطح فوق

 هي الهوائية الكتل فيها تتكوخ التي المناطق  : 

  كالمحيطات المائية المسطحات (1

  سيبيريا سهول مثل السهول (2

  الكبرى الصحراء مثل الصحاري (3

  الشمالي القطب مثل الجليدية المسطحات (4

 

 

 : تنقسم مسارات الكتل الهوائية إلى 

 مسارات بحرية وهي مسارات فوق البحار والمحيطات . (1

 القارات .مسارات قارية وهي مسارات فوق  (2

  ّإلى مصدرها حسب الهوائية الكتل فتصن : 

  المتجمدة الكتلة (1

  القطبية الكتلة (2

  المدارية الكتلة (3

  االستوائية الكتلة  (4

  ّإلى رطوبتها درجة حسب الهوائية الكتل فتصن  : 

 (جافة) يةقارّ  (1

 (رطبة) يةبحرّ  (2

 منطقة إلى أخرى وذلك نتتيجة اختالف طويلة ، بل تتحرك من  ةمناطق تكونها فتر يال تستقر الكتل الهوائية ف

 الضغط الجوي بين هذه المناطق ، مما يجعلها تنتقل مسافات بعيدة تقّدر بآالف الكيلومترات.

 الهوائية الكتلة

 الهوائية تصنيف الكتل



 

 ( 28)                                            الفصل الدراسي االول –كتاب العلوم والحياة / الصف الثامن األساسي وأسئلة أنشطة تلخيص وحلول 

  ًدرجة حرارتها ورطوبتها النسبية . تؤثر الكتل الهوائية في المناطق التي تمر بها ، فتعمل على تغييرا 

  تمر فوقها ، إال أخ ضااااااخامة هذا الكتل يحول دوخ جعل التغيير فيها تتأثر الكتل الهوائية بطبيعة المناطق التي

 اً ، ويقتصر التأثير على الطبقات السفلى من اكتلة الهوائية المالمسة لسطح تلك المنطقة.كبير

 

 

 حرارتها ورطوبتها ،  رجةالكتل الهوائية المتالقية والمختلفة في د بين الفاصاااااال الحد هي:  الهوائية الجبهة

 . يختلط الهواء فيهماحيث ال

  ّينتقل الهواء البارد ) األكثر كثافة ( إلى أسااافل الهواء الدافل ) األقل كثافة ( الهوائية : الجبهةل كيفية تشاااك  ،

ي عرف  بين الكتلتين ويدفعه ليرتفع إلى أعلى دوخ أخ يختلط الهواء البارد بالدافل ، فيتشاااكل حد فاصااال بينهما

 بالجبهة الهوائية.

 

 

 الجبهة الهوائية الباردة : : أوالً 

   تتكوخ عندما تتقدم كتلة هوائية باردة ، وتندفع إلى أساااافل كتلة هوائية دافئة ت رغمها على االرتفاع إلى أعلى

 .، ومع ارتفاع الهواء الدافل ف نه يبرد فيتكاثف بخار الماء الموجود فيه 

 تأثير الجبهة الهوائية الباردة في منطقة ما: التدال 

 لبد السماء بالغيوم.تت (1

  ملحوظ. بشكل الحرارة درجات تنخفض (2

 .الجوي الضغط ينخفض (3

 .  الرياح سرعة تشتد (4

 غالباً. يرةقص لفترات األمطار تسقط (5

 تقدم باتجاه رؤوساااااها تتجه صاااااغيرة مثلثات عليهمتصااااال  ساااااميك أهرق بخط الباردة الهوائية لجبهةت مثل ا 

 .الجبهة

 : ةالدافئ: الجبهة الهوائية  ثانياً 

   باردة فتنزلق الكتلة الدافئة األقل كثافة فوق الكتلة كتلة هوائية  باتجاه دافئة ءكتلة هوا تندفعتتكوخ عندما

 يتكاثف بخار الماء الموجود فيه .وبرد ت اف نه ة ألعلىالدافئ الكتلةومع ارتفاع  ،الباردة 

 في منطقة ما: الدافئةتأثير الجبهة الهوائية  التدال 

 .م الطبقية العلياتظهر الغيو (1

  الحرارة. درجات ترتفع (2

 .الجوي الضغط يرتفع (3

 .  الرياح سرعة تشتد (4

 .طويلة أحياناً  لفتراتالخفيفة  األمطار تسقط (5

 الهوائية الجبهة

 الهوائية أنواع الجبهات



 

 ( 29)                                            الفصل الدراسي االول –كتاب العلوم والحياة / الصف الثامن األساسي وأسئلة أنشطة تلخيص وحلول 

 تقدم باتجاه رؤوسها تتجه صغيرة أنصاف دوائر عليهومتصل  سميك أحمر بخط الدافئة الهوائية لجبهةت مثل ا 

 .الجبهة

 : بتةالثا: الجبهة الهوائية  ثالثاً 

  األخرى على إحداهما تتقدم أخ دوخ دافئة بكتلة باردة هوائية كتلة تلتقي عندها تحدث . 

 في منطقة ما: الدافئةتأثير الجبهة الهوائية  التدال 

 متواهيين مع الجبهة. متعاكسين باتجاهين الجبهة طرفي   على السطحية الرياح تهب (1

 . ألمطارل هطول دوخ جزئياً  غائم إلىالطقس صحواً  يكوخ (2

 يميل الجبهة الثابتة، على أحد طرفي   رطب دافل هواء وجود حال في (3

 غطاء تشكلهذا الهواء تدريجياً إلى أخ ينزلق فوق الهواء البارد في

 . خفيفة واسعة االنتشار مطارواسع من الغيوم مع أ

 دوائرجهة وأنصااااف مثلثات صاااغيرة من  عليه ساااميك بخطالثابتة على خريطة الطقس  الهوائية لجبهةت مثل ا 

 .من الجهة األخرى

 

 

 :(63ص)  -الطقس  ( : 1نشاط )

 . منخفضة الحرارة ودرجات وماطراً  عاصفاً  الجو يكوخ أخ يتوقع (1

 . الجوية األحوال لسوء المنزل من الخروج وعدم الدافئة المالبس ارتداء (2

 . األخبار نشرات من أو الفلسطينية الجوية األرصاد دائرة من (3

 . لتدفئته المناهل أرضيات على السجاد وضع على العمل ، الشتوية البسالم تحضير (4

 بالنسااابة أما ، جيد بشاااكل الزراعي الشاااتاء لموسااام والتحضاااير الزراعة على المزارعين تسااااعد الطقس حالة معرفة (5

 . األسماك صيدتسبب أمواج عالية تمنع الصيادين من اإلبحار ل  السيئة الطقس فحالة للصيد

 . وفحص أماكن تصريف مياه األمطار وجاهزية المباني العامة للشتاء المركبات صيانة خالل من يستعدوخ (6
 

 :(64ص)  - الهوائية الكتل( : 2نشاط )

 . األوسط الشرق منطقة من المتوسط األبيض للبحر الشرقي الساحل على فلسطين تقع (1

 . والشرقية الجنوبية المناطق من الدافئة الهوائية الكتل تتشكل (2

 . والغربية الشمالية المناطق من البادرة الهوائية الكتل شكلتت (3

 :(64ص) :  سؤال

 . خصائص الكتلة الهوائية هي أنها متجانسة في درجة حراراتها ورطوبتها 

 :(64ص)  - الهوائية الكتل تصنيف( : 3نشاط )

 . الشمالية الدفيئة المعتدلة المنطقة في فلسطين عتق (1

 في الدرس حلول األسئلة واألنشطة الواردة



 

 ( 30)                                            الفصل الدراسي االول –كتاب العلوم والحياة / الصف الثامن األساسي وأسئلة أنشطة تلخيص وحلول 

 الشاامالية الباردة المعتدلة والمنطقة الجنوبية الباردة والمنطقة الشاامالية الباردة المنطقة كوختت الباردة الهوائية الكتل (2

 . الجنوبية الباردة المعتدلة والمنطقة

 . وجنوباً  شماالً  درجة 40-90 (3

 . جافة وليست رطبة تكوخ لذلك مائية مناطق االستوائية المناطق معظم ألخ (4

 . رطبة تكوخ ال لذلك جليدية يابسة مناطق جميعها الجليدية المناطق ألخ (5

 ( :65ص ) : سؤال 
 

  ستوائية الكتلة تنبع ستواء بخط المحيطة المنطقة وهي األرضية الكرة من الحارة المنطقة في األ  ما وجنوبا شماالً  اال

 . السرطاخ ومدار الجدي مدار بين

 :(65ص)  - منعش هواء( : 4نشاط )

 . ومنعش رطب الهواء اصبح بالماء المملوء الوعاء وضع بعد ، جاف هواء خكا الوعاء وجود عدم حالة في الهواء (1

 .الشبه هو اخ الهواء الناتج عن المروحة والكتل الهوائية تكوخ رطبة في حال وجود مسطحات مائية في طريقها (2

 . رطوبتها من تزيد ف نها مائي مسطح فوق جافة هوائية كتلة تمر عندما (3

 . جافة تبقى اليابسة فوق جافة هوائية كتلة مرور عند (4

 ( :66) ص أفّكر: 

  من اجل رفع نسبة الرطوبة في الجو. 

 (النشاط تطبيق عملي )   :(66ص)  - الجبهة الهوائية( : 5نشاط )
 

 :(68ص)  - الهوائية الجهات أنواع( : 6نشاط )

  الباردة (1

 .الدافئة نحو الباردة الكتلة لتقدم ءالزرقا المثلثات رؤوس وتشير الدافئة نحو تتقدم الباردة الهوائية الكتل (2

 الباردة. نحو الدافئة الكتلة لتقدم الحمراء الدوائر أنصاف وتشير الباردة نحو تتقدم الدافئة الهوائية الكتل (3

 . كثافتها وتزدادويتكاثف بخار الماء الموجود فيه  حرارته درجة تقل (4

 . فيها الماء وقطرات السحب تتشكل (5

 . باردة هوائية جبهة (6

 . دافئة هوائية بهةج (7

 . نحو األخرى الهوائية الكتلأي من  تتقدمال  (8

 .ثابتة هوائية جبهة (9

 ( :66) ص أفّكر: 

  من اجل رفع نسبة الرطوبة في الجو. 

 



 

 ( 31)                                            الفصل الدراسي االول –كتاب العلوم والحياة / الصف الثامن األساسي وأسئلة أنشطة تلخيص وحلول 

 الجبهات الهوائية والرصد الجوي:  الثالثةالوحدة 

   الجوية والمرتفعات المنخفضات:  الثانيالدرس 

 حيث تسااخن المناطق المختلفة بدرجات حرارة متفاوتة  الشاامس أشااعة سااقوط سااطح األرض نتيجة يسااخن ،

 منطقة مكانه ينشااااأ مما ألعلى فيرتفع كثافته وهذا يؤدي إلى سااااخونة الهواء المالمس لسااااطح األرض وتقل

 ضاااغط جوي منطقة،  منطقتينينشاااأ عنها  العملية وهذه ، فيه المحيطة المنطقة مع بالمقارنة منخفض ضاااغط

 .  منخفضجوي  ضغط ومنطقة مرتفع

 متسااااوياً  الجوي الضاااغط مقدار فيها يكوخ مغلقة ومنحنيات خطوط هي( : األيزوبار) الضاااغط تسااااوي خطوط 

 .عند كل منحنى برقم على ذلك الخطمقدار الضغط الجوي ، ويكتب  المغلق المنحنى هذا من نقطة كل على

 المجاورة المناطق في الجوي الضااغط من أقل الجوي الضااغط فيها يكوخ التي المنطقة هي:  الجوي المنخفض 

 . الطقس خرائط على( L) بالحرف له ويرمز لها

 المجاورة المناطق في الجوي الضااغط من أعلى الجوي الضااغط فيها يكوخ التي المنطقة هي:  الجوي المرتفع 

 . الطقس خرائط على( H) بالحرف له ويرمز لها

 عقااارب سعك الجوي المنخفض منطقااة حول الرياااح اتجاااه يكوخ 

 المرتفع حول الرياح اتجاه أما ، الشااامالي الكرة نصاااف في السااااعة

 النصاااف في االتجاهات وتنعكس السااااعة عقارب مع فيكوخ الجوي

 . األرضية الكرة من الجنوبي

 

 

 

 الجوية المنخفضات أنواع : 

 ، منخفض ضاااااغط نطقةم وتنشاااااأ ، أعلى إلى فيرتفع كثافته وتقل يتمدد الهواء يساااااخن عندما:  الحراري المنخفض (1

 . األرضية الكرة سطح من الحارة األماك في الحرارية المنخفضات وتكثر

 األقل) الساخن الهواء فيصعد ، دافئة وألخرى باردة إحداهما:  هوائيتين كتلتين إلتقاء عند ينتج:  الجبهي المنخفض (2

 . أسفل إلى( كثافة األكثر) البارد الهواء ويهبط ، أعلى إلى( كثافة

 
 

 الجوية المرتفعات نواعأ : 

 وبالتالي الهواء انضاااااغاط إلى يؤدي ما ، العليا الجو طبقات من البارد الهواء هبوط بسااااابب يتكوخ:  الدافل المرتفع (1

 .األوهوري الجوي المرتفع ،مثل المدارية وشبه المدارية المناطق في الدافئة المرتفعات وتكثر.  حرارته درجة هيادة

 كثافته وتزداد فيتقلص ، يبرد الهواء ف خ جليدي كمسااااطح بارد لسااااطح   الهواء طبقة مالمسااااة عند:  البارد المرتفع (2

 . السيبيري الجوي المرتفع مثل بارد جوي مرتفع ويتشكل ، ضغطه ويزداد

 

 المتفرقة األمطار وسقوط السحب وتتشكل  الحرارة درجات انخفاض الجوي المنخفضات يصاحب . 

 صافية وسماء الحرارة درجات ارتفاع ويةالج المرتفعات غالبية يصاحب . 



 

 ( 32)                                            الفصل الدراسي االول –كتاب العلوم والحياة / الصف الثامن األساسي وأسئلة أنشطة تلخيص وحلول 

 

  يبدأ نشاط منخفضات البحر المتوسط في النصف الثاني من شهر تشرين األول وحتى النصف األول من شهر

شأ هذه المنخفضات عادة إما فوق المحيط األطلسي ثم تدخل إلة البحر المتوسط من الغرب  أيار كل عام ، وتن

 توسط نفسه في الجزء الغربي منه.، أو تنشأ في داخل البحر الم

  تتكوخ هذه المنخفضاااااااات نتيجة تالقي كتلتين هوائيتين : إحداهما قطبية باردة قادمة من أوروبا واألخرى

سيطرة  صل دوراخ بين الكتلتين بعكس مدارية دافئة قادمة من أفريقيا ، فتحاول كل كتلة ال على المنطقة ، فيح

 ر على فلسطين .عقارب الساعة ويتكوخ المنخفض ويؤث

  ، تكوخ أغلب المسارات لهذه المنخفضات على الساحل الجنوي ألوروبا ، وأحيانا على البحر المتوسط نفسه

أو على الساااحل الشاامالي ألفريقيا ، وعادة أثناء ساايرها تجلب منخفضااات حرارية من الجنوب في مقدمتها ، 

أمطار متوسطة ، أو غزيرة على المناطق التي ومرتفعات باردة من المشال في مؤخرتها ، وتكوخ مصحوبة ب

 تمر عليها ، وأحياناً تكوخ مصحوبة بثلوج.

 

 

 :(70ص)  - دخاخ يتصاعد( : 1نشاط )

 . ألعلى فيرتفع الهواء بكثافة بالمقارنة كثافته نقصاخ وبالتالي حرارته درجة الرتفاع (1

 . وغيرها الفسفور غاه ، لكربوخا أكسيد ثاني ، الكربوخ أكسيد أول منها مختلفة غاهات من خليط (2

 . صحيح والعكس كثافته قلت الهواء حرارة درجة هادت كلما (3

 . البحر سطح مستوى فوق م .......... (4

 . كثافته قلت البحر سطح مستوى عن ارتفعنا كلما (5

 . الجبل قمةارتفاعه على  من أكبر يكوخ عنده الهواء عمودارتفاع  ألخ البحر سطح مستوى دعن (6

 ( :70) ص أفّكر: 

  الحروب التي يخوضااااااها االنساااااااخ وما ينتج عنها من حرائق وغاهات تؤدي إلى تلوث الجو بالعديد من الغاهات ، هذه

الغاهات لها تأثير كبير على اترفاع درجة حرارة األرض بما يعرف ) باالحتباس الحراري ( ، حيث أخ اشاااااعة الشااااامس 

جزءاً منها ولكن هذا الجزء المنعكس يصااطدم بالغاهات الملوث تصااطدم بسااطح األرض الذي يمتص جزءاً منها ويعكس 

للجو مما يمنعه من الخروج إلى خارج الغالف الجوي ويعود من جديد إلى سااطح األرض وهذا يؤدي إلى تسااخين سااطح 

 .األرض 

 (:71ص ) – الجوي والمرتفع الجوي المنخفض( : 2) نشاط

 . الجوي المرتفع مركز إلى يشير( H) حرفوال ، الجوي المنخفض مركز إلى يشير( L) الحرف (1

  . الجوي الضغط قيم تزداد (2

  بار ملي 980 (3

 . الجوي الضغط قيم تقل  (4

 المنخفضات الجوية التي تؤثر في فلسطين

 حلول األسئلة واألنشطة الواردة في الدرس



 

 ( 33)                                            الفصل الدراسي االول –كتاب العلوم والحياة / الصف الثامن األساسي وأسئلة أنشطة تلخيص وحلول 

 ( :65ص ) : سؤال 
 

  جلت حرارة درجة أعلى جلت حرارة درجة ، وأدنى 1881-8-28 يوم س   44 كانت القدس مدينة في ساااا   مدينة في ساااا 

 در موقع طقس فلسطين على االنترنت (.) المص .1907-1-25 يوم س   6.7- كانت  القدس

 

 ( :73ص ) : سؤال 
 

  حسب توصيات الدفاع المدني  وذلك احتياطات السالمة الواجب اتخاذها في استخدام المدافل في فصل الشتاء

 الفلسطيني والصادرة في نشراته الدورية :

 . كهربائياً  تماساً  ببتس قد التي والرديئة المكشوفة باألسالك الكهربائية المدفئة توصيل تجنب (1

 . المدافل من بالقرب واللعب منفردين تركهم وتجنب أطفالنا مراقبة (2

 أو األثاث قطع على للساااقوط عرضاااة فتكوخ الحركة تعيق ال بحيث فيه المدفأة لوضاااع مناساااب موقع اختيار (3

 . السجاد

 . طاقتها فوق الكهربائية والوصالت األسالك تحميل تجنب (4

 . لالشتعال القابلة والمواد الستائر من باً قري المدفأة وضع تجنب (5

 .حولها األطفال بوجود خاصة المالبس تجفيف أو التسخين أو الطهي ألغراض المدفأة استخدام عدم (6

 الجودة بمعايير تفي والتي سااااااقوطها عند تفصااااااال التي األنواع اختيار كهربائية مدفأة اقتناء عند يفضااااااال (7

 . والسالمة

 جيداً  االسطوانة إغالق من والتأكد. إشعالها قبيل الغاه تسرب عدم من التأكد علينا غاهية مدفأة استخدام عند (8

 . إطفائها عند

ستخدام عند (9 شعالها يجب الكاه صوبة ا شتعال المصاحب والدخاخ الرائحة تزول حتى المنزل خارج إ  ومن لال

 . مشتعلة وهي بالوقود اتعبئته عن االمتناع يجب كما. إطفائها عند األمر وكذلك. المنزل إلى تنقل ثم

 . االختناق او الحريق من خوفا  مشتعلة وهي للنوم الذهاب وعدم باستمرار المدفأة مراقبة (10

 . استخدامها على والتدرب لالستعمال وصالحة مناسبة حريق ببطانية االحتفاظ (11
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 الجبهات الهوائية والرصد الجوي:  الثالثةالوحدة 

   يالرصد الجو:  الثالثالدرس 
 

 .كلمة ) رصد ( في اللغة العربية تعني : مراقبة الشيء وتخصيص الوقت والجهد لمتابعته 

  الرصااد الجوي : هو عملية متابعة وتسااجيل العناصاار الجوية كافة ، والتغييرات التي تطرأ على الحالة الجوية

األدوات المناسااااابة  لقياس  ووضاااااع التنبؤات أو التكهنات للحالة الجوية خالل األيام القادمة وذلك باساااااتخدام

 عناصر الطقس .

   األدوات واألجهزة المستخدمة في عملية الرصد الجوي : من 

 الهيجروميتر( 4      األنيموميتر( 3      الباروميتر (2        ميزاخ الحرارة (1

  عناصر الطقس :من 

 بة النسبية.الرطو( 4   سرعة الرياح واتجاهها ( 3     الضغط الجوي ( 2  درجة الحرارة  (1

 

 

 عمليات وهي بالطقس الخاصاااااة الرقمية النماذج على الطقس بحالة التنبؤ في الجوية األرصااااااد خبراء دميعت 

 كل الجوية الظواهر بين والعالقات الجوي الغالف لديناميكية ووصااافاً  محاكاةً  تحديدها تم ، حساااابية رياضاااية

 . معين نطاق في حدة على

 الرصد بيانات من كبيرة كمية لتحليل القوة فائقة عمالقة حواسيب األرضية يةالجو األرصاد محطات في توجد 

 جمع من ابتداءاً  عديدة بمراحل تمر التي الصاااااادرة الجوية التوقعات دقة هيادة أجل من وذلك والبحر البر من

 . للناس جوية نشرة إصدار إلى ووصالً  وتحليلها البيانات

 المعلومات هذه لترسل ، المختلفة الطقس عناصر بمراقبة المنتشرة الجوي األرصاد محطات من شبكة تقوم 

 تقوم التي ، الجوية المعلومات بث مراكز إلى مختلفة وأجهزة اتصااااااالت وساااااائل عبر ومنتظم دوري بشاااااكل

 . العالم أنحاء مختلف إلى وترسل محددة أوقات في ةيالجو يرراالتق ب عداد بدورها

 لمتفقا الشااااايفرة ونظام الرموه تعتمد وإنما الجوي الرصاااااد محطات قاريرت في والكلمات الجمل تساااااتخدم ال 

 . اللغات اختالف مشكلة لتفادي دولياً  عليها

 

 

 مياه على أساسي بشكل وتعتمد عليها االحتالل سيطرة بسبب للمياه الطبيعية المصادر حش   من فلسطين تعاني 

 . الشتاء فصل في تتساقط التي األمطار

 ألخرى فلسطينية مدينة ومن ألخرى سنة من هطولال كمية تتذبذب . 

 ( .ملم) المليميتر هي الهاطلة األمطار كمية قياس وحدة 

 الممطار يسمى المطر كمية لقياس المستخدم الجهاه . 

 

 بالطقس التنبؤ

 األمطار كمية قياس
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 (:74ص ) – الجوي الرصد أدوات( : 1) نشاط

 . الباروميتر ، الرياح دوارة ، األنيموميتر ، الحرارة ميزاخ (1

 ( .عكسية عالقة) صحيح والعكس الجوي الضغطارتفع  كلما الجرارة درجات تانخفض كلما (2

 ( .عكسية عالقة) صحيح والعكس الرياح حركة قلت كلما الجوي الضغط هاد كلما (3

 

 
 

  : السؤال األول 

 (د) (5 (أ) (4 (د) (3 )ب( (2 (أ) (1

 (ج) (10 (ب) (9 (د) (8 (أ) (7 )ج( (6

 

 ثانيالسؤال ال  : 

 من نقطة كل على متساوياً  الجوي الضغط مقدار فيها يكوخ قةمغل ومنحنيات خطوط خطوط تساوي الضغط : هي (1

 ، ويكتب مقدار الضغط الجوي عند كل منحنى برقم على ذلك الخط. المغلق المنحنى هذا

الجبهة الهوائية الدافئة : تتكوخ عندما تندفع كتلة هواء دافئة باتجاه كتلة هوائية باردة فتنزلق الكتلة الدافئة األقل  (2

 لكتلة الباردة ، ومع ارتفاع الكتلة الدافئة ألعلى ف نها تبرد ويتكاثف بخار الماء الموجود فيه .كثافة فوق ا

 . األخرى على إحداهما تتقدم أخ دوخ دافئة بكتلة باردة هوائية كتلة تلتقي عندها الجبهة الهوائية الثابتة : تحدث (3

 المجاورة المناطق في الجوي الضغط من أعلى يالجو الضغط فيها يكوخ التي المنطقة هي:الدافل الجوي المرتفع (4

 الطقس. خرائط على( H) بالحرف له ويرمز لها

 من الرصد بيانات من كبيرة كمية لتحليل القوة فائقة عمالقة محطة الرصد الجوي : هي محطات تحتوي حواسيب (5

 لمراكز بث المعلومات الجوية.بشكل دوري الصادرة وترسلها  الجوية التوقعات دقة هيادة أجل من وذلك والبحر البر

 ثالثالسؤال ال  : 

دافئة ت رغمها على االرتفاع  وتندفع أسفل كتلة هوائيةعندما تتقدم كتلة هوائية باردة  الجبهة الهوائية الباردة تتكوخ 

لغيوم ؤدي إلى تلبد السااااااماء باومع ارتفاع الهواء الدافل ف نه يبرد فيتكاثف بخار الماء الموجود فيه ، وتألعلى ،

 غالباً. قصيرة لفترات األمطار تسقط،و الرياح سرعة تشتدو الجوي الضغط ينخفضو  الحرارة درجات تنخفضو

  الرابعالسؤال  : 

 خاطئة : مركز المنخفض الجوي يكوخ أقل ضغط جوي. (1

 صحيحة :  (2

 خاطئة :تتكوخ الجبهة الباردة نتيجة اندفاع كتلة دافئة نحو كتلة باردة . (3

 صحيحة : (4

معرفة الطقس مفيدة جداً لنا في تخطيطنا لنشاطاتنا اليومية فمن خاللها يمكننا معرفة الطقس لعدة أيام  خاطة : (5

 قادمة مما يجعلنا نؤجل بعض النشاطات أو نبقيها في موعدها إذا كاخ التنبؤ بالطقس يشير الي جو مناسب.

 79ص  –حلول أسئلة الوحدة 

 حلول األسئلة واألنشطة الواردة في الدرس
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  الخامسالسؤال  : 

كم ، نقدم لكم نشرة أخبار الطقس ، حيث تكوخ تسجل درجة المواطنين الكرام في مدينة الخليل أسعد هللا مساء (أ

% ودرجة  58درجة مئوية ، بينما هناك نسبة رطوبة متوسطة تقارب ال  20الحرارة في هذه األثناء حوالي ال 

كم في الساعة مع هبات قوية  9مئوية ، وتكوخ الرياح شمالية غربية بسرعة حوالي  11.5الندى تقارب ال 

ملم  1.8كم في الساعة ، وقد بلغت كمية األمطار التي هطلت هذا اليوم  32يها سرعة الرياح الي أحياناً تصل ف

 ونسبة إضاءة مرتفعة نسبياً .مليبار  1014وكاخ الضغط الجوي عند 

 هي ضمن المعدل لطقس مدينة الخليل. شهر أيار فأعتقد أخ هذه القياساتبداية بما اخ هذه القياسات هي في   (ب

 درجة الحرارة ستكوخ أعلى .أتوقع أخ  (ج
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 النظام الشمسي:  الرابعةالوحدة 

   الشمس:  األولالدرس 
 

 ة والضوء .ارري اقرب النجوم لالرض وتمدنا بالحالشمس : هي النجم المركزي للمجموعة الشمسية وه 

 والطاقة إال أخ بعض اإلشااااعاعات  بالرغم من الفوائد العظيمة ألشااااعة الشاااامس في توفير الدفء ، والضااااوء

 الصادر عن الشمس ، مثل األشعة فوق البنفسجية تشكل خطراً كبيراً على الحياة على سطحا األرض.

 

 

  كوكااب األرض هو الكوكااب الااذي نعيش

عليه وهو أحد كواكب النظام الشااامساااي 

 الثمانية.

  تااادور األرض والكواكاااب األخرى حول

نجم النظااام الشاااااامسااااااي الوحيااد وهو 

 لشمس.ا

  ينتمي النظام الشاامسااي كامالً إلى مجرة

درب التبانة التي تضاام النظام الشاامسااي 

واناظااماااة أخارى مان كاواكاااب وناجااوم 

 وغيرها. 

 

 

 
 

 

  تبدو الشاااااامس صااااااغيرة عند مراقبتها من

كوكبنااا األرض ، ولكنهااا في الواقع كبيرة 

الحجم ، ونراها أصااغر من حجمها الحقيقي 

 رض.، بسبب بعدها الكبير عن األ
 

 

 

 .تبعد الشمس عن األرض مسافة مقدارها وحدة فلكية واحدة 

 تعد الشمس كرة ملتهبة من الغاهات. 

 تقريبا ، وتحتوي 24% والهيليوم بنسااابة 75بشاااكل رئيساااي من غاهي الهيدروجين بنسااابة  الشااامس تتكوخ %

 على نسب قليلة من األكسجين والحديد والنيوخ والكربوخ.

 

 

 لى االرض على شكل طاقة حرارية وضوئية .تصل الطاقة الشمسية ا 

 الواسع والكون الشمسي النظام

 الشمس

 الجوي وغالفها الشمس بنية
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  مليوخ س   16تبلغ درجة حرارته حوالي  يالنواة ( الذ مركز الشمس )والحرارية هو مصدر الطاقة الضوئية. 

  نوية الهيدروجين التي تتحول فيما بعداندماجات نووية ألدرجة الحرارة العالية بمركز الشااامس مناسااابة لحدوث 

ي الشاااامس الطاقة الى األرض عن طريق االشااااعاع الحراري ف، حيث تنتقلل هذه للطاقة  الى أنوية هيليوم منتجة

 إلى منطقة الحمل الحراري.

  : تتكوخ بنية الشمس من عدة طبقات وهي 

، والطبقة  شاااااامسطبقة الفوتوساااااافير : وهي سااااااطح ال (1

رالف س  ،  6، وتبلغ درجة حرارتها حوالي المضيئة فيها 

 إلى مئات الكيلومترات.ويبلغ سمكها ما بين عشرات 

ما بين  باينوساااااافير : تتميز بلونها الذي يتطبقة الكروم (2

 االحمر والوردي .

طبقة الكورونا ) الطبقة الخارجية ( : وتساامى ايضااا اكليل  (3

فة  مترات في كيلوال ماليينالشاااااامس ، وتمتد الى مساااااااا

 الفضاء .

 

 السالمة  احتياطاتلكلي للشمس ، مع مراعاة يمكن رؤية طبقتي الكروموسفير والكورونا عند حدوث الكسوف ا

 عند النظر للشمس .الخاصة بالعين 

 

 

 

 (:84ص ) – أشعة الشمس( : 1) نشاط

 

 مضار الشمس فوائد الشمس

 بعض اشعاعاتها تسبب سرطاخ الجلد تمد االرض بالضوء

 ضربة الشمس قد تؤدي الى االغماء والصداع تمدنا بالحرارة

 اشعتها قد تؤذي شبكية العين مين د في البشرةخ فيتاتعمل على تكوّ 

صباحا  حيث تكوخ االشعة الصادرة من  11:00صباحا حتى  8:30افضل االوقات للتعرض الشعة الشمس تكوخ من  (1

 الشمس غير مضرة للكائنات الحية .

 ارة .هناك طبقة االوهوخ  الموجودة في الغالف الجوي وتعمل على حمياتنا من اخطار اشعة الشمس الض (2

 أكثر اعضاء الجسم تعرضا ألشعة الشمس البشرة )الوجه واليدين ( . (3

هناك اشاعة خطيرة قد بسابب مضاار وامراض خطيرة لالنسااخ مثل االشاعاعات فوق البنفساجية بحيث تسابب حروق   (4

 وسرطانات في الجلد  .

 التعرض الزائد الشعة الشمس قد يسبب حروق للجلد وسرطاخ الجلد . (5

 األسئلة واألنشطة الواردة في الدرسحلول 
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 : (85) ص أفّكر: 

شمس الى النظر يجوه ال (1 شرة ال شخص يصاب فقد للعين مؤذي الخ ذلك مبا  عتامة وهي(  البيضاء المياه)  بمرض ال

 . غائمة رؤية عنها ينتج التي العين داخل الشفافة العدسة

 وجود عدم بسبب وذلك غيرهم من اكثر الجلد سرطاخ بمرض لالصابة معرضين الفاتحة البشرة ذوو االشخاص يكوخ (2

 . الشمس من الضارة االشعاعات لمقاومة كاف بشكل الميالنين ةصبغ

 (:85ص ) – النظام الشمسي والكوخ الواسع( : 2) نشاط

 الكوخ أكبر من النظام الشمسي . (1

 ينتمي كوكب االرض الى مجرد درب التبانة . (2

 .(نبتوخ ،رانوساو،هحل،المشتري،المريب،االرض،الزهرة،عطارد) كواكب  وهي 8عدد كواكب النظام الشمسي =  (3

ت عتبر الشمس النجم األكبر واألضخم في هذا الفضاء الفسيح، حيث  نستطيع رؤيتها بوضوح، وكذلك نستطيع رؤيتة  (4

 .نجم بالعين، وهي التي ت شكل المنظر الجميل للفضاء 6000أكثر من 

حصولنا على الغذاء عن طريق ا في ياساس الخ الشمس غير انها تمدنا بالطاقة الحرارية ف خ الطاقة الضوئية عامالً  (5

 . هقوم بعملية البناء الضوئي لصنع غذاالنبات الذي ي

 (:86ص ) – الشمس( : 3) نشاط

 تستخدم الوحدة الفلكية لقياس المسافة   .  (1

 كم . 149579870.691الوحدة الفلكية =  (2

 السرعة ÷ اذخ الزمن = المسافة  ،الزمن    ÷ السرعة = المسافة  (3

 دقائق .  8= ما يقارب  300000÷  149.579.870.691من = الز             

على كوكب  نيوتن 600جساام  وهخ اذا كاخمرة من الجاذبية االرضااية ؛ أي  28الجاذبية على سااطح الشاامس تعادل  (4

 على الشمس . نيوتن 16440كوخ ياالرض فس

 الرؤية .تعطي الضوء للكائنات الحية وتساعد في مجال ب(  تعطيها الحرارة والدفء أ(   (5

 تكوين صبغة الميالنين للبشرة وتكوين فيتامين د . د(  في القيام بعملية البناء الضوئي تساعد النبات ج( 

 ( :86ص ) : سؤال 
 

  الهيدروجين   :H  ،  االكسجين   :O  ،  الكربوخ  :C   ، لهيليوما  :He ،  النيوخ   :Ne    ،الحديد  :Fe                 

 (:87ص ) – الجوي وغالفها الشمس نيةب  ( : 4) نشاط

 يسمى مركز الشمس النواة . (1

 تلقائيا الحرارة الحرارة : هي مقياس مدى سخونة جسم ما أو برودته، وهي التي تحدد اتجاه انتقال (2

درجة الحرارة : هي صااافة من صااافات المادة تميزها عن غيرها من المواد وتحدد انتقال الحرارة بين االجساااام عند 

 ما معا .انتقاله

 .طبقة الكروموسفير و طبقة الفوتوسفير  (3

 

 



 

 ( 40)                                            الفصل الدراسي االول –كتاب العلوم والحياة / الصف الثامن األساسي وأسئلة أنشطة تلخيص وحلول 

 النظام الشمسي:  الرابعةالوحدة 

   الكواكب السيّاره:  الثانيالدرس 
 

  مليوخ ساانة تقريباً ، وكاخ الناس يعتقدوخ  4600نشااات كواكب النظام الشاامسااي في مداراتها حول الشاامس منذ

 أخ الشمس والكواكب حولها هي الكوخ.

 وكل أقمار من الكواكب هذه يتبع وما ، حولها تدور التي والكواكب الشمس نجم عن عبارة هو:  الشمسي النظام 

وكلها ما هي إال نقطة صغيرة في  المذنبات أو النياهك أو الكويكبات مثل أخرى أجسام من الشمس حول يدور ما

 الكوخ الشاسع.

 ثابتة غير والشامس الكواكب بين المساافة ف خ لذلك ، دائري وليس بيضااوي بشاكل الشامس حول الكواكب تدور 

 . عنها بعيداً  يكوخ وأحيانا للشمس قريباً  الكوكب يكوخ فأحياناً 

 منها  نقطة بأقرب الشاامس حول دورانه أثناء الكوكب يمر

 .يمكن ما أكبر سرعته لتكوخ الحضيض نقطة تسمى

 عند يصااااابح الشااااامس عن نقطة بأبعد الكوكب يمر عندما 

 . يمكن ما أقل عتهسر وتكوخ األوج نقطة

 بين ما الساارعة متوسااط هي:  للكوكب المدارية الساارعة 

 نقطة في وسااارعته الحضااايض نقطة في الكوكب سااارعة

 . األوج

 

 

 

 شر  بود األلماني العالم تمكن ضع منفي القرخ الثامن ع ضية صيغة و سافة متوسط لحسابتقريبية  ريا  بين الم

 ، حيث أنه لم يكن قد تم اكتشافه حينها. أورانوس كوكب بوجود تنبأ فقد  لحساباته ونتيجة ، والشمس كوكب كل

 اكتشاااف حتى ،( والمشاااتري المريب بين) فلكية وحدة 2.8 المساااافة عند  كوكب وجود عدم تفساااير من يتمكن لم 

ات ، وهو أكبر الكويكب والمشتري المريب مداري بين يدور (سيرس) سماه كبيراً  كباً يكو )بياهي( االيطاليالعالم 

 كم. 1000المعروفة في النظام الشمسي وقطره حوالي 

 بسبب عالية وكثافتها المريب ، األرض ، الزهرة ، عطارد وهي للشمس القريبة الكواكب هي:  الداخلية الكواكب 

، ويتبع بعضااها أقمار ) األرض يدور حولها قمر واحد ( ، ) المريب يدور حوله قمراخ ( ، أما  الصااخرية طبيعتها

 والزهرة فال يدور حولهما أية أقمار.  عطارد

 قليلة وكثافتها نبتوخ ، أورانوس ، هحل ، المشااتري وهي الشاامس عن البعيدة الكواكب هي:  الخارجية الكواكب 

 قمراً في مدارات مختلفة. 67مثل المشرتي الذي يدور حوله  كثيرة أقمار ويتبعها  الغاهية طبيعتها بسبب

 جوي غالف لها األرض فمثال ال غالف له،  اآلخر بعضوال جوي غالف لبعضها ليةالداخ الشمسي النظام كواكب 

 الكربوخ أكساااايد ثاني غاه من بمعظمه ويتكوخ الزهرة كوكب مثل سااااميك الجوي غالفها كواكب وهناك ، غاهي

 . جداً  عالية داخله الحراري تباساالح ظاهرة ف خ لذلك

 بود فرضية
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 حجم في أو الصااااغيرة الرمل حبيبات حجم في تكوخ وقد الصااااخور ماحط من تتكوخ سااااماوية أجرام هي النياهك 

 . الكبيرة صخرة

 ياً  يحترق  لألرض الجوي الغالف النيزك دخول عند ياً  أو كل ية الحرارة نتيجة جزئ عال كاك بفعل ال  وعندها االحت

 . الشهاب باسم يعرف

 وتصااطدم األرض سااطح إلى بقاياها صاالت قد لكن ، لألرض الجوي الغالف دخولها عند كلياً  النياهك معظم تحترق 

 الشااكل مراجعة) األمريكية أريزونا والية في الحفرة مثل االصااطدام لهذا نتيجة األرض سااطح على أثراً  وتترك به

 ( .92 صفحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 والبحار المحيطات لمياه تحدث مرحلتين من طبيعية ظاهرة والجزر المد . 

 . البحر أو المحيط سطح مياه منسوب في تدريجي وقتي ارتفاع فيها يحدث:  المد مرحلة (1

 . البحر أو المحيط سطح مياه منسوب في تدريجي وقتي انخفاض فيها يحدث:  الجزر مرحلة (2

 األرض على والمحيطات البحار لمياه والقمر الشمس جاذبية بفعل والجزر المد حركة تنشأ . 

 والنيازك الشهب

 القمر تابع لألرض

 المد والجزر



 

 ( 42)                                            الفصل الدراسي االول –كتاب العلوم والحياة / الصف الثامن األساسي وأسئلة أنشطة تلخيص وحلول 

 بالشمس مقارنة صغره رغم الشمس جاذبية تأثير من كبرأ تأثيرها يكوخ جاذبيته ف خ لألرض القمر قرب بسبب. 

 في المد فيحدث القمر أمام دورتها أثناء تمر األرض سااطح أجزاء ألخ الواحد اليوم في مرتين والجزر المد يحدث 

 . عنه األماكن هذه تبتعد عندما الجزر يحدث ثم للقمر المواجهة األماكن

 تهذرو المد يبلغ المحاق ففي والشمس ألرضل بالنسبة مداره يف القمر موقع باختالف المد ارتفاع يختلف . 

  عندما يكوخ القمر والشاامس على اسااتقامة واحدة ) كسااوف الشاامس ( يكوخ تأثيرهما على األرض شااديد بساابب

 اتحاد جاذبيتهما بنفس االتجاه .

 

 

 

 

 (:88ص ) – الشمسي النظام كواكب( : 1) نشاط

 . نبتوخ ، أورانوس ، هحل ، المشتري ، بالمري ، األرض ، الزهرة ، عطارد (1

  الثالث (2

 . األرض من أكبر تصله التي الشمس اِعة وكمية أكير حجمه ألنه ، المريب (3

 الشااامس عن الكوكب ابتعد وكلما ، أصاااعب العيش وأصااابح الحرارة درجة هاد كلما الشااامس إلى الكوكب اقترب كلما (4

 . للحياة وقابل للكواكب بالنسبة وسطي موقع يأخذ األرض وكوكب ، أصعب العيش أصبح وكذلك حرارته درجة قلت

 (:89ص ) – تدور الكواكب جميع( : 2) نشاط

 . عطارد كوكب وأقصرها ، نبتوخ كوكب أطولها (1

 . المدارية السرعة قلت  وكلما حولها دورانه همن هاد كلما الشمس عن الكوكب بعد هاد كلما (2

 (:90ص ) – صفاتها في الشمسي النظام كواكب تختلف( : 4) نشاط

 . المشتري كوكب (1

 . هحل (2

 . فقط واحد قمر (3

 . 2ث/م 3,7 المشتري كوكب في قيمتها تبلغ بينما 2ث/م 9,8 األرضية الجاذبية تسارع قيمة تبلغ (4

 . نبتوخ كوكب (5

 (:92ص ) – األرض تابع القمر( : 5) نشاط

 . نيوتن 50 (1

 . األرضي اليوم يساوي القمري اليوم (2

 وبنفس الوقت نفس في والقمر األرض دوراخ بساااااابب للقمر واحداً  وجهاً  ونرى ، لدوراخا همن في  تساااااااوي هناك (3

 . االتجاه

 . ثانية 9,3 (4

 بل بذاته يضاايء ال معتم أنه كما صااخرية القمر سااطح وطبيعة ، الشااكل بيضاااوي مدار في األرض حول القمر يدور (5

  . عليه الساقطة الشمس أشعة يعكس

 حلول األسئلة واألنشطة الواردة في الدرس



 

 ( 43)                                            الفصل الدراسي االول –كتاب العلوم والحياة / الصف الثامن األساسي وأسئلة أنشطة تلخيص وحلول 

 يالنظام الشمس:  الرابعةالوحدة 

   ارتياد الفضاء:  الثالثالدرس 
 

 .عين اإلنساخ هي االداة األساسية في مراقبة السماء في الليلة ، لمشاهدة النجوم والقمر والكواكب األخرى 

 ليراها بشكل أوضح. تمكن اإلنساخ من اختراع أدوات كثيرة تساعده في تقريب األجسام البعيدة 

  : أدوات علم الفلك 

 ( المحطات الفلكية4( المراصد       3لسفن الفضائية       ( ا2التلسكوب        (1
 

 

 
 

 . التلسكوب هو أداة تستخدم لتجعل األجسام البعيدة جداً تبدو قريبة 

  بدأ استخدام التلسكوبات في القرخ السابع عشر ، وتطورت تكنولوجيا التلسكوبات مع الزمن ، حيث أصبحت

صااغير الحجم ، يمكن حمله باليد والنظر من خالله إلى السااماء ،  أشااكالها وأحجامها متنوعة ومختلفة بعضااها

وبعضاااها كبير  ، ويثبت داخل قبة فلكية على ساااطح األرض ، في مكاخ مرتفع ، مثل التلساااكوب الموجود في 

 المرصد الفلكي في إحدى الجامعات الفلسطينية.

 وإنما محمول على قمر  بعض التلسااااكوبات ضااااخم تصاااال كتلته إلى أطناخ وغير مثبت على سااااطح األرض ،

ضااااااع في مدار حول األرض عام  م ، ويقوم 1990صااااااناعي يدور حول األرض مثل تلسااااااكوب هابل الذي و 

 ، ونقل الصور إلة حواسيب ضخمة على األرض .بتصوير الفضاء الخارجي 

 ضع تلسكوب هابل في مدار حول األرض للتخلص من التلوث الضوئي على سطح األرض الناتج عن إضا ءة و 

 المدخ والشوارع ليالً ، ويعيق عمل التلسكوب الضخم في أخذ صور واضحة للكواكب والمجرات .

 

 

  ارتياد الفضااء هو اساتخدام تكنولوجيا الفضااء للقيام برحالت بواساطة المركبات الفضاائية إلى وعبر الفضااء

 الخارجي.

 ي ، حيث مشااااى رائدا الفضاااااء ) نيل كاخ الهبوط على القمر من أوائل رحالت اإلنساااااخ إلى الفضاااااء الخارج

م ، وكانت هذه أول  1969ررمساااترونج ( و ) إدوين باه ألدرين ( على ساااطح القمر في شاااهر تموه من عام 

هيارة لإلنساااخ إلى جرم في النظام الشاامسااي غير كوكب األرض ، وكانت أيضاااً أول مرة ينظر فيها الناس من 

 ين من كوكبهم يمشياخ على سطحه وينظراخ إليهم .األرض إلى القمر وهم يعلموخ أنا هناك شخص

  ، أول خطوة الرتياد الفضاااء هي الخروج من كوكب األرض واإلفالت من جاذبيته بواسااطة صااواريب الفضاااء

 تحمل على متنها المركبات الفضائية ورّواد الفضاء .

 يرال ( في والية فلوريدا في ت طلق الصواريب من ِمنصات إقالع الصواريب التي من أهمها منصة ) كايب كاناف

 الواليات المتحدة األمريكية والتابعة لوكالة الفضاء األمريكية ) ناسا (.

  يعتمد إطالق الصااااواريب من المنصااااات األرضااااية على القانوخ الثالث لنيوتن في الحركة حول قوة الفعل ورد

 الفعل ، وتتطور هندسة وتكنولوجيا الصواريب مع الزمن.

 التلسكوب

 ارتياد الفضاء 



 

 ( 44)                                            الفصل الدراسي االول –كتاب العلوم والحياة / الصف الثامن األساسي وأسئلة أنشطة تلخيص وحلول 

 الفضائية :  أجزاء الصواريب 

 % من كتلة الصاروخ ، ويضم أجزاء الصاروخ الميكانيكية كافة.3الهيكل : ويشكل ما نسبته  (1

% من كتلة الصاروخ ، وهو أحد مشتقات النفط مع األكسجين السائل 91الوقود : ويشكل ما نسبته  (2

فل ، عند إطالق أو الهيدروجين الساااااائل ، يتم خلطها وإشاااااعالها ، لتطلق الغاهات المندفعة إلى األسااااا

 الصاروخ.

% من كلتلة الصااروخ ، وتضام كل ما يحمله الصااروخ من طعام ، او 6الحمولة : وتشاكل ما نسابته  (3

 ماء أو أشخاص أو معدات أخرى لالستكشاف.

  ( من أشااااااهر المركبات الفضااااااائية المأهولة ، والتي حملت ثالثة رّواد فضاااااااء علم  11تعتبر مركبة ) أبولو

وأعادتهم إلى األرض بأماخ ، وقد مشااااااى إثناخ من الرّواد على سااااااطح القمر ، فيما بقي  م إلى القمر1969

 الثالث في وحدة القيادة والتحكم يدور في مدار القمر.

  الفضائية من ثالث وحدات أساسية هي :  11تكوخ مركبة أبولو 

جزء الذي بقي يدور وحدة القيادة والتحكم : تسااامى أيضااااً ) غرفة المعيشاااة لرّواد الفضااااء ( وهي ال (1

 حول مدار القمر حول األرض ، وعاد إلى األرض بعد انتهاء المهمة.

: وفيها اإلمدادات من وقود ومعدات ، وقد بقيت هذه الوحدة متصاااااالة مع وحدة القيادة  وحدة الخدمة (2

 والتحكم ، إلى أخ انفصلت عنها في رحة العودة إلى األرض ودخول الغالف الجوي لألرض.

قمرية : وهي الجزء الذي هبط به الرائداخ ) ررمسااااااترونج وألدرين ( على القمر ، ثم عادا الوحدة ال (3

 فيها إلى وحدة القيادة والتحكم ، بعد أخ مشيا على سطح القمر.

 

 
 

  كم  160األقمار الصناعية : هي مركبات ت رسل لكي تتخذ لها مدارات خول األرض ، على ارتفاع يتراوح بين

 كيلومترات .وبضعة رالف من ال

  : المهام الموكلة لألقمار الصناعية متعددة منها 

 االتصاالت الالسلكية  (1

 البث التلفزي (2

 التقاط صور للفضاء الخارجي (3

 التجسس  (4

 

 
 

  تماماً ، وتساااافر إلى المسااابارات الفضاااائية غير المأهولة : هي مركبات فضاااائية تفلت من الجاذبية األرضاااية

 لتقوم بتجارب علمية ، وللحصول على قياسات معينة.الفضاء الخارجي عبر الكواكب ، 

  وال تعود إلى األرض ، سااواء هبطت على سااطح كوكب عادة ما تبقى هذه المساابارات في الفضاااء الخارجي ،

 ما ، أو تبقى في حالة دوراخ حول الكوكب.

 األقمار الصناعية

 المسبارات الفضائية غير المأهولة



 

 ( 45)                                            الفصل الدراسي االول –كتاب العلوم والحياة / الصف الثامن األساسي وأسئلة أنشطة تلخيص وحلول 

 يمكنه القيام بها أصال.  ي ناط بالمسبارات غير المأهولة أداء مهام معينة ، قد تشكل خطراً على اإلنساخ أو ال 

  :في الشكل أدناه بعض المسبارات التي أطلقتها وكالة ناسا الستكشاف الكواكب ودراستها 

 
 

 
 
 
 

  المركبات المأهولة : هي مركبات تقوم بمهما معقدة وصااااااعبة ، حيث أنها سااااااتعود إلى األرض بعد أخ تنهي

 (.11مهمتها ، ومن األمثلة عليها مركبة ) أبولو 

 

 
 

 . تمثل محطات الفضاء محاوالت اإلنساخ استيطاخ الفضاء ، وأهمها محطة الفضاء الدولية 

 

 

 ( تدور محطة الفضاااااء الدوليةISS حول األرض على ارتفاع )ألف كم/ساااااعة ،  28كيلومتر وبساااارعه  400

 محمولة على قمر صناعي.

  ضااااعت محطة الفضاااااء الدولية في مدارها حول األرض ساااانة تعاوخ دولي بقيادة الواليات م بموجب  1998و 

 .المتحدة وروسيا وتمويل من كندا والياباخ وبعض الدول األوروربية

  هدف مححطة الفضاء الدولية هو تحضير اإلنساخ ليمضي أوقاتاً طويلة في الفضاء ، وإجراء التجارب خارج

 منطقة الجاذبية األرضية.

 دقيقة ، أي أخ سااااااكاخ المحطة الفاضاااااائية  90ض كل ت كمل المحطة الفضااااااائية الدولية دورة كاملة حول األر

 دقيقة. 45الدولية يساهدوخ شروقاً واحداً وغروباً واحداً كل 

  6يعيش في المحطة الفضاااااائية الدولية عدد من رّواد الفضااااااء في فرق من بضاااااعة أفراد ، لفترات تمتد إلى 

ساااخ على الحياة والتأقلم مع بيئة الفضاااء أشااهر ، والهدف من هذه الفترة الطويلة نساابياً هو اختبار قدرة اإلن

 المركبات المأهولة

 محطات الفضاء

 محطة الفضاء الدولية
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التي تكاد تنعدم فيها الجاذبية ، ولهذا السبب يبدو رّواد الفضاء وكأنهم يطفوخ داخل المحطة، وب مكانهم أيضاً 

 تحريك أجهزة ثقيلة برؤوس أصابعهم كاخ وهنها على سطح األرض بضعة رالف نيوتن.

 ت رّواد الفضااااااااء وعظامهم تضااااااعف قليالً ، حيث إنهم ال بساااااابب ظاهرة ) انعدام الجاذبية ( ف خ عضااااااال

يساااااتخدمونها في أعمال شااااااقة هناك لرفع األجساااااام أو تحريكها ، كما اخ رّواد الفضااااااء يزدادوخ طوالً بعد 

 عودتهم إلى األرض ، لنفس السبب .

 

 

 :(94ص)  - رحلة إلى القمر( : 1نشاط )

 . حجم القمر أكبر مما نراه بكثير (1

 يعيش على القمر. ال يوجد أحد (2

 باستخدام وسيلة نقل خاصة. (3

 من خالل المركبات المأهولة. (4

 باستخدام الصواريب الفضائية. (5

 :(97: ص) سؤال
 

 فعل رد قوة فعل قوة التالي ) لكل على وينص نيوتن إسااحاق وضااعها التي الحركة قوانين أحد هو الثالث نيوتن قانوخ 

 مختلفين ( . جسمين على وتؤثراخ الخط نفس على تعمالخ ، التجاها في لها ومعاكسة المقدار في لها مساوية ،

 :(100: ص) سؤال
 

 ما أنه وبدقيقة ، أي دورة كاملة كل ساااعة ونصااف ،  90دورة كاملة حول األرض كل  محطة الفضااائية الدولية  تدور

 دورة باليوم . 16أي أنها تدور  ساعة 24اليوم هو 

 

 

 

  : السؤال األول 

 (ب) (5 (ج) (4 (ج) (3 )ب( (2 (أ) (1

 (ج) (10 (أ) (9 (ج) (8 (ب) (7 )ج( (6

 

 ثانيالسؤال ال  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حلول األسئلة واألنشطة الواردة في الدرس

 101ص  –حلول أسئلة الوحدة 

فاااة والقطر الكثاااا
وتسااااااااااااااااااااارع 
الجااااةبياااة لهماااا   

 متقارية

 الزهرة األرض

متوسط المسافة عن 
 و.ف 1الشمس =

متوسط المسافة عن 
 و.ف 0.72الشمس =

زمن دورانه حول 
 يوم 365.25الشمس = 

زمن دورانه حول 
 يوم 224الشمس = 

السرعة المدارية 
 كم/ث 29.8= 

السرعة المدارية 
 كم/ث 35= 

 يوجد له قمر واحد

 أي قمرال يوجد له 

متوسطة درجة حرارته 
 س   15=

متوسطة درجة حرارته 
 س   464=
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 ثالثالسؤال ال  : 

 . الجلد سرطاخ او الجلد في حروق الى تؤدي قد والتي لالرض الشمس ترسلها التي الضرة االشعاعت بسبب (أ

ين سيصغر بشكل كبير ألخ كوكب عطارد أقرب الكواكب للشمس وبسبب كمية الضوء العالية جداً ف خ بؤبؤ الع (ب

 جداً وهذا يؤدي إلى ظهور السماء باللوخ األسود نتيجة شدة الضوء.

 ألخ بيئة الفضاء تكاد تنعدم فيها الجاذبية. (ج

 رابعالسؤال ال  : 

يوم بدالً من  10747تنخفض درجة الحرارة بشااكل كبير بساابب بعده الكبير عن الشاامس ، وسااتزداد ساانته إلى  (أ

 يوم . 365.25

 ج الطاقة الضوئية والحرارية التي نعتمد عليها في حياتنا مما يسبب موت الكائنات الحية جميعهاً .يتوقف انتا (ب

 يتوقف تعاقب الليل والنهار ويصبح نصف األرض ليل ونصفها اآلخر نهار. (ج

 تصبح كمية الوقود غير كافية للرحلة مما يترك الصاروخ وحمولته عالقة في الفضاء وال تستطيع العودة. (د

 الخامسل السؤا  : 

 ال (أ

 ال (ب

 نعم (ج

 نعم ، يشترك بنفس القيمة مع كوكب عطارد . (د

 

 

 

 

 تم بحمد هللا تعالى
 




