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 الغالؼ الجوم كالطقس/ ٔالدرس 

 هو طبقة الغازات المحيطة باألرض :  الغالؼ الجوم

 .كدقائق مجهرية الحجم من مواد صلبة كسائلة , كماء ,خليط من الغازات :  مكونات الغالؼ الجوم

   

 

 

القطرات مثل كمواد سائلة ,الغبار كاألمالح كحبوب اللقاح ,يتكوف من مواد صلبة مثل : الهباء الجّوم

 الحمضّية 

  

 

 هي أقرب طبقة إلى سطح األرض :  الْتُربوسفير-ٔ

هي الطبقة التي تحوم األكزكف الذم يحمي المخلوقات الحية من اإلشعاعات فوؽ : الْستراتوسفير-ٕ

 .البنفسجية

 أكثر طبقات الغالؼ الجوم بركدة :  الميزكسفير-ٖ

 شمس من األشعة السينية كأشعة جاما الضارة تقوـ هذق الطبقة بتصفية أشعة ال: الثيرموسفير-ٗ

 هي طبقة الغالؼ الجوم األبعػد:  سفيراإلكسو-٘

                                     

فبفعل الحرارة تتحوؿ مياق   دكرة األرضتتحرؾ مياق األرض بشكل مستمر في دكرة ال تتوقف تسمى 

كطلق على عملية تحوؿ الماء من الحالة ( غاز)ى بخار البحار كالمحيطات كاالنهار كالبحيرات السائلة إل

   التبخرالسائلة إلى الغازية اسم 

تحوؿ بخار )يدخل بعدها بخار الماء الغالؼ الجوم حيث يصعد إلى أعلى كيبرد فيعود إلى الحالة السائلة 

  الغيوـف تتحد قطرات الماء المتكاثفة بعضها مع بعض لتكّو .التكاثفكهذا يسمى (الماء إلى سائل 

%( ٛٚكيشكل ) النيتركجين: من الغالؼ الجوم من غازين هما %ٜٜيتكوف 

 كيعد ثاني, بخار الماء هو المسؤكؿ عن تكّوف الغيوـ كاألمطار ’ %( ٕٔكيشكل)كاألكسجين

 اكسيد الكربوف من حيث األهمية إذ تحتاج إليه النباتات في عملية البناء الضوئي كصنع الغذاء  

 طبقات الغالؼ الجوم

 دكرة الماء
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 الحالة السائدة للغالؼ الجوم  الطقسيصف 

 (التوصيل )تسمى عملية نقل الطاقة نتيجة االصطداـ  :نقل الطاقة 

 (لػالحم)كتسمى عملية صعود الهواء الساخن كهبوط الهواء البارد 

 مقدار بخار الماء في الغالؼ الجوم  :الرطوبة

 (درجػة الندل)إلى حالة اإلشباع  تسمى درجة الحرارة التي يصل عندها الهواء

مقارنة بكمية بخار الماء التي يستطيع الهواء ,هي كمية بخار الماء الموجودة في الهواء  :الرطوبة النسبية 

 .حملها عند درجة حرارة معينة 

 هى مناطق في الغالؼ الجوم مكونة من قطرات ماء صغيرة أك بلورات ثلجية : الغيوـ

 :كتصف الغيوـ إلى 

 ـ أك اقل من سطح األرض كمن أمثلتها الضبابٕٓٓٓتتكوف على ارتفاع : وـ منخفضة غي -ٔ

 ـ كقد تسبب أمطار خفيفة ٓٓٓٛـ كٕٓٓٓتتكوف على ارتفاع : غيوـ متوسطة  -ٕ

 تتكوف من بلورات الثلج بسبب كجودها على ارتفاعات كبيرة  : غيوـ مرتفعة  -ٖ

 الثلج كبيرة لدرجة ال تستطيع الغيوـ حملها يحدث عندما تصبح قطرات الماء أك بلورات :  الهطوؿ

 كالبرد,كالثلج,المطر :أنواع الهطوؿ

 عبارة عن كرات ثلجية صلبة تتكوف في الغيوـ المرتفعة : ردَباَل

 هي هواء يتحرؾ من منطقة إلى أخرل تختلف عنها في الضغط كدرجة الحرارة: الرياح

  المنخفضإلى مراكز الضغط  العاليالضغط عن جزيئات الهواء المتحركة من مراكز  تنشء الريح

نتيجة لدكراف األرض حوؿ نفسها ينحرؼ الهواء المتحرؾ نحو اليمين في :  ظاهرة أثر قوة كوريولوس

 كنحو اليسار في نصفها الجنوبي ,النصف الشمالي من الكرة األرضية 

  الطقس
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 الكتل كالجبهات الهوائية/  ٕالدرس

 طق محددة من سطح األرض عادة فوؽ منا الكتل الهوائيةتتكوف 

 هي الحد الفاصل بين كتل هوائية مختلفة درجة الحرارة: الجبهة الهوائية

 :أنواع الجبهات الهوائية 

 كتلة دافئة يكوف الحد الفاصل جبهة باردة  أسفلعندما تتقدـ كتلة باردة : الجبهات الباردة -ٔ

 منطقة أكثر بركدة تتكوف جبهة دافئة  عندما تندفع كتلة هوائية دافئة إلى: الجبهات الدافئة -ٕ

تتقدـ  أفدكف ,تتكوف عندما تلتقي كتلة هوائية دافئة مع أخرل باردة (: الرابضة)الجبهات الثابتة -ٖ

 إحداهما على األخرل 

فعندما ُيرغم الهواء على الصعود بسرعة إلى أعلى تتكوف في مناطق الجبهات الباردة  :العواصف الرعدية 

كبسقوط حبات المطر . كتصبح أكبر  ,فتتحد أثناء سقوطها بقطرات أخرل ,قطرات الماء يبرد كتتشكل 

تنتشر فوؽ السطح على شكل رياح . مكونة تيارات هوائية نازلة . الكبيرة تتسبب في تبريد سريع لمحيطها 

 . نتيجة التدفق السريع للطاقة الكهربائية بين المناطق المختلفة الشحنة: يتكوف البرؽعنيفة 

 نتيجة التمدد السريع للهواء بعد تسخينه بفعل البرؽ: يتكوف الرعد

تيارات هوائية صاعدة تتكوف بالقرب من مقدمة الجبهات تبدأ بالدكراف  هي (:تورنادك)األعاصير القمعية 

 على شكل دكامة مكونة غيمة تشبه القمع

 المحيطات االستوائية تتشكل في مناطق الضغط المنخفض في  (:هوريكاف)األعاصير البحرية 

 (((  ٜ)))مراجعة الفصل 

 :امأل الفراغات في الجمل التالية بالكلمة الصحيحة

 .الحالة الجوية السائدة في الغالؼ الجوم  الطقس يصف -ٔ

 الجبهة الهوائيةالحدكد بين كتل هوائية مختلفة تسمى  -ٕ
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  القمعيةاألعاصير الشديدة التي تدكر بسرعة كتتحرؾ على اليابسة تسمى  حالريا -ٖ

  الهباء الجومالغبار كاألمالح كقطيرات الماء في الغالؼ الجوم تسمى  -ٗ

  اختر اإلجابة الصحيحة/  ٕس

أم طبقات الغالؼ الجوم تحوم األكزكف الذم يحمي المخلوقات الحية من اإلشعاعات فوؽ  -ٔ

 .البنفسجية 

  ثيرموسفير-د    ستراتوسفير-ج      ميزوسفري-تروبوسفري          ب -أ

 :طبقة الغالؼ الجوم األبعد هي-ٕ    

  سفيرإكسو-دستراتوسفير    -ج      ميزوسفري-تروبوسفري          ب -أ    

 :طبقة الغالؼ الجوم األقرب إلى األرض-ٖ    

      ثيرموسفير-د    ستراتوسفير-ج      ميزكسفير-ب          تركبوسفير -أ    

 زنان؟من أكؿ من أثبت أف للهواء ك-ٗ    

  غاليلو -دبويلي    -توسيللي   ج-هوكي   ب - أ

 :ُيسمى تحوؿ بخار الماء إلى سائل في دكرة الماء -٘

 النتح-التبخر     د-الهطوؿ      ج-ب    التكاثف - أ

 ماذا يحدث عندما تنقل الجزيئات المتصادمة الطاقة ؟-ٙ

 حمل -إشعاع       د-ج       توصيل-بهطوؿ        -أ

 صعود الهواء الساخن كهبوط الهواء البارد؟تسمى عملية  -ٚ

  حمل-دإشعاع       -توصيل       ج-هطوؿ        ب-أ

 ما نوع الغيوـ التي تصل إلى سطح األرض؟-ٛ

  الضباب-دالركامية الطبقية     -الريشية العالية      ج-الطبقة العالية     ب-أ



 5 فهد الشيخ/إعداد// متىسطة المروة بجدة

 

 

 5 

 

 جوم ؟أم من هذق الغازات هو األكثر كجودان في الغالؼ ال-ٜ

 بخار الماء     الهيدركجين -ج    النيتركجين-ب      األكسجين-أ

 الفصل العاشر 

 إشعاعات من الفضاء/  ٔالدرس 

 (ثانية/كمٖٓٓٓٓٓ)تساكم  سرعة الضوء

 هو طاقة تنتقل من مكاف إلى آخر عن طريق األمواج الكهركمغناطيسية :  اإلشعاع

 المادةكالفراغ عبر تنقل األمواج الكهركمغناطيسية الطاقة 

 هو ترتيب األشعة الكهركمغناطيسية حسب طولها الموجي :  الطيف المغناطيسي

 عدد قمم الموجات التي تعبر نقطة معينة خالؿ كحدة الزمن: التردد

 كلما قل الطوؿ الموجي زاد التردد كالعكس صحيح:  مالحظة هامة

 أنواع المناظير الفلكية

 المنظار الفلكي الكاسر -ٔ

 على انكسار الضوء كبوساطة عدسات محدبة  فكرتهتقوـ 
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 المنظار الفلكي العاكس -ٕ

 على انعكاس الضوء بوساطة مرايا مقعرة تقوـ فكرته

   

 المناظير الفلكية الراديوية -ٖ

ساعة ليال كنهارا كفي معظم الظركؼ الجوية لراسة امواج الراديو المنتقلة عبر ٕٗتستخدـ على مدار 

 الفضاء 

 األرض كالنظاـ الشمسي/ٕرس الد

  :دكراف األرض 

 تعاقب الليل كالنهار  كينتج عن ذلكساعة  ٕٗمرة كل ( محورها)تدكر األرض حوؿ نفسها -

 الفصوؿ األربعة  كينتج عن ذلكتدكر األرض حوؿ الشمس مرق كل سنة -

  قمر األرض

  

  

 سقوط النيازؾ على سطح القمرنتيجة  الفوهات تتشكل

 يوما تقريبا كيدكر أيضا حوؿ نفسه  9ٜٕ٘مر حوؿ األرض مرة كل يدكر الق
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 :القمر( كجوق)أطوار 

 يبدأ هالالن جديدا كينتهي إلى المحاؽ 

 فيلقي القمر بظله على الشمس.يحدث عندما يقع القمر بين األرض كالشمس :  كسوؼ الشمس

 ألرض بظلها على القمر فتلقي ا. يحدث عندما تقع األرض بين الشمس كالقمر :  خسوؼ القمػر

 يعني ارتفاع مستول البحر كانخفاضه بسبب جاذبية القمر كالشمس لألرض: الجزر كالمد 

 المسافات في الفضاء

كأجراـ أخرل تدكر في مدارات خاصة حوؿ الشمس بسبب ,من ثمانية كواكب  النظاـ الشمسييتكوف 

 جاذبية الشمس الهائلة

  

 بسبب جاذبية الشمس الهائلة/جػ

كهي متوسط بعد األرض عن : الوحدة الفلكيةمن أجل قياس المسافات ضمن المجموعة الشمسية  نستخدـ 

 الشمس 

 :كواكب هي ( ٛ)ثمانية  عدد الكواكب في النظاـ الشمس

 كهي كواكب صلبة كتشمل :  الكواكب داخلية

 أقرب كوكب إلى الشمس كأصغرها حجما : عطارد-ٔ

 اط دكما بغيوـ كثيفة مح ألنهيصعب رؤيته : الزهرة-ٕ

 كجود الغالؼ الجوم هو سبب استمرار الحياة فيها :  األرض-ٖ

 يسمى بالكوكب األحمر : المريخ-ٗ

كهو ابعد : نبتوف -ٛ أكرانوس-ٚ زحل-ٙ المشترم-٘كتشمل كهي كواكب غازية  الكواكب الخارجية

 كوكب عن الشمس 
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 ؿ الشمستسبح في الفضاء كتدكر حو(: الكتل الصخرية) الكويكبات

 

 

 يدكر حوؿ الشمس في مدار إهليليجي,جسم كبير مكوف من الثلج كالصخور :الُمذّنب

كتقوـ الرياح الشمسية بنفث .تحوؿ أشعة الشمس بعض ثلوجه إلى بخار  لماذا يوجد للمذّنبات ذيوؿ؟/س

 مما يعطيه ذيالن طويالن المعان ,المذنب الغاز كالغبار من 

 فلزات تسقط على األرضقطع من صخور ك هي :النيازؾ

 الحديدية–خرية كالنيازؾ الص,كالنيازؾ الصخرية , النيازؾ الحديدية:هي كهناؾ ثالثة أنواع من النيازؾ

 النجوـ كالمجّرات/الدرس الثالث

فتصبح النجوـ غير ,ألف ضوء الشمس يجعل الغالؼ الجوم ساطعان ,  ال تستطيع رؤية النجوـ في النهار

 مرئية

 ة عن كتل كركية ضخمة تصدر ضوءان كإشعاعات عبار:  النجوـ

 الحمراءالنجوـ كأقلها حرارة  الزرقاء النجوـ هيأكثر النجوـ حرارة 

 من سحابة كبيرة من الغازات كالغبار تبدأ حياة النجوـ

 هي تجمُّع من النجوـ كالكواكب كالغازات كالغبار المرتبطة بواسطة الجاذبية:المجّرة

  السنة الضوئيةمجرات نستخدـ لقياس المسافات بين ال

 المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة :السنة الضوئية

 مراجعات الفصل العاشر 

 امأل الفراغ في كل من العبارات التالية بالكلمة المناسبة 

 هو تلسكوب يستخدـ عدسات تكسر الضوء ...المنظار الكاسر..-ٔ

 هو جسم يدكر حوؿ جسم آخر ......تابع...-ٕ

 الُمذّنبات
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 يتم ترتيب األمواج الكهركمغناطيسية حسب طولها الموجي...الطيف المغناطيسي....في -ٖ

 ..خسوؼ...يسمى الحدث الذم ينتج عندما يقع ظل األرض على القمر -ٗ

 ...كسوؼ...يسمى الحدث الذم ينتج عندما يقع ظل القمر على الشمس -٘

 ..تعاقب الليل كالنهار..دكراف األرض حوؿ محورها يسبب -ٙ

 ..الفصوؿ األربعة..دكراف األرض حوؿ الشمس يسبب -ٚ

 هي تجمع كبير من النجوـ كالغازات كالغبار المرتبطة بواسطة الجاذبية ..المجرة...-ٛ

 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي / ٕس

 أم أنواع المناظير الفلكية يستخدـ المرايا لتجميع الضوء ؟ -ٔ

  العاكس -دالكاسر     -جالكهركمغناطيسي    -الراديوم     ب-أ

 أم أنواع المناظير الفلكية يستخدـ العدسات لتجميع الضوء ؟-ٕ

  العاكس -د     الكاسر-جالكهركمغناطيسي    -الراديوم     ب-أ

 أم أنواع المناظير يمكن استخدامه ليالن كنهاران كفي الظركؼ السيئة ؟-ٖ

  العاكس -د     الكاسر-جالكهركمغناطيسي    -ب     الراديوم-أ

 أم مما يلي يعد تابعان طبقيا لألرض؟-ٗ

 القمػر-دالشمس     -المكوؾ الفضائي     ج-سكام الب       ب-أ

 :ألنها,ُتعد األرض كوكبان فريدان-٘

 أكبر الكواكب -تدكر في مدار إهليليجي   د -ج    تحتوم على محيطات-كركية الشكل     ب-أ

 محورها؟ماذا ينتج عن دكراف األرض حوؿ -ٙ

 الخسوؼ كالكسوؼ-أطوار القمر         د-الصيف كالنهار    ج-ب     الليل كالنهار-أ

 ينتج عن دكراف األرض حوؿ الشمس ؟ اماذ-ٚ
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 الخسوؼ كالكسوؼ-أطوار القمر         د-ج    شتاءالصيف كال-ب     الليل كالنهار-أ

 رات في الفضاء؟ما الوحدة المستخدمة لقياس المسافات بين النجوـ كالمج-ٛ

 المتر -د     السنة الضوئية-جالوحدة الفلكية         -الكيلو متر     ب-أ

 من أجل قياس المسافات ضمن المجموعة الشمسية  نستخدـ -ٜ

 المتر-د     السنة الضوئية-ج         الوحدة الفلكية-الكيلو متر     ب-أ

 كم كوكبان في النظاـ الشمسي؟-ٓٔ

  ٜ-د       ٛ-ج       ٚ-ب    ٙ-أ

 أم األجراـ السماكية التالية يصل ظله إلى األرض خالؿ كسوؼ الشمس؟-ٔٔ

 المذنب-الشمس      د-النيزؾ      ج -ب      القمر-أ

 أم من الغازات هو األكثر كجودان في الغالؼ الجوم؟-ٕٔ

 الهيدركجين-الهيليوـ   د-النيتركجين       ج-األكسجين            ب-أ

 يلي يمثل سرعة الضوء في الفراغ ؟ مماأم -ٖٔ

  ث/كمٖٓٓٓٓٓ-دث   /كمٖٓٓٓٓ-ث     ج/كمٖٓٓٓ-ث         ب/كمٖٓٓ-أ

 أم طبقات الغالؼ الجوم التالية تمتص األشعة فوؽ البنفسجية ؟-ٗٔ

 الثيرموسفير-الميزكسفير      د-ج     الستراتوسفير-بالتركسفير     -أ

 فة في القمر ُتسمى ؟المناطق الجبلية الجيدة اإلضا-٘ٔ

 بحار القمػر-د      مرتفعات القمر-ج   كديانان     -فوهات      ب-أ

 ماذا يحدث عند اصطداـ نيزؾ بالقمػر؟-ٙٔ

 بحار القمػر-د      مرتفعات القمر-جكديانان        -ب      فوهات-أ

 أم مما يلػي يتكوف من ثلج كصخور ؟-ٚٔ
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 الزهرة-د      بمذن-جنيزؾ       -كويكب       ب-أ

 أم مما يلي يعني ارتفاع مستول البحر كانخفاضه؟-ٛٔ

 كجوق القمػر -الدكراف     د-اإلهيليجة    ج-ب       المد كالجزر-أ

 (((عالم الخاليا))) ٔالدرس / ٔٔالفصل 

 مكتشف الخاليا العالم ركبرت هوؾ

 األجساـأداة تكّبر صور  المجهر

  نظرية الخليػة

 مخلوقات الحية من خلية أك أكثر تتكوف جميع ال-ٔ

 هي اللبنة األساسية للحياة الخلية-ٕ

 تنشأ جميع الخاليا من خاليا مماثلة لها -ٖ

 من خاليا: تتكوف جميع المخلوقات الحيػػة

 ينظم مركر المواد من الخلية كإليها :الغشاء البالزمي

 سائل شبه ُهالمي : الستوبالزـ

حيث تحدث عملية التنفس الخلوم في إلى شكل آخر من الطاقة تحوؿ طاقة الغذاء :االميتوكندري

 حيث تتحد جزيئات الغذاء مع األكسجين.الميتوكندريا 

 تخزف الغذاء كالماء كاألمالح كالمعدنية كالفضالت:  الفجوة العصارية

 .تدير الخلية كتسير معظم أنشطتها:النواة

 الذم يحدد صفات المخلوؽ الحي DNAالػكتحتوم على , توجد داخل النواة : الكركموسومات

 توفير الدعم كالحماية للخلية كظيفته يوجد في الخلية النباتية فقط :  الجدار الخلوم

توجد في الخلية النباتية فقط مهمتها امتصاص الطاقة الضوئية كتستخدمها في تحويل ثاني : البالستيدات

 أكسيد الكربوف كالماء إلى غذاء 
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عنها  لينج البالستيداتك الماءك الكربوف أكسيدثاني بوجود  وئي في النباتتحدث عملية البناء الض

  الغذاءك األكسجين

 كظائف الخاليا /ٕالدرس

 لحماية طبقات الجسم الداخلية  غالبان ما تكوف خاليا الجلد مسطحة كمتراصة 

 رسالها بسرعةيسمح لها باستقباؿ الرسائل كإ تمتاز الخاليا العصبية بطولها ككثرة الزكائد فيها

 لنقل الماء كالغذاء كاألمالح داخل النبات,  معظم خاليا الساؽ طويلة شبه أنبوبية الشكل

 األنسجة كاألعضاء

  مجموعة من الخاليا المتشابهة التي تقوـ بوظيفة محددة: النسيج

 عضوانالمختلفة  مع بعض معان لتكوف  األنسجةتجتمع 

 ضلية كالعصبية كالدموية عضو مكوف من األنسجة الع :المعدة 

  آخرين في الجسمعضوين  الكليتافك القلبكيعد 

 ما المصطلح الذم يطلق على نسيجين أك أكثر يعمالف معان؟/ س

  عضػو/ج

 اسم الجهازيطلق على مجموعة األعضاء التي تتآزر للقياـ بوظيفة كاحدة 

 ٔٔمراجعة الفصل 

  أكمل الفراغات بما يناسب/ س

 محددة بوظيفة تقوـ التي المتشابهة الخاليا من جموعةم ..النسيج.. -ٔ

 ....عضوان... لتكوف معان بعض مع  المختلفة األنسجة تجتمع -ٕ

 ..عضو....معان يعمالف أكثر أك نسيجين على يطلق الذم المصطلح -ٖ

 للحياة األساسية اللبنة هي ..الخلية.. -ٗ

 ..البالزميء الغشا..يتحكم في مركر المواد من الخلية كإليها -٘
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 .تدير الخلية كتسير معظم أنشطتها..:النواة ..-ٙ

 DNAالػكتحتوم على , توجد داخل النواة .. الكركموسومات... -ٚ

 الذم يحدد صفات المخلوؽ الحي .…DNAالػ.. -ٛ

 

  اختر اإلجابة الصحيحة/ٕس

 :أم مما يلي يتحكم في مركر المواد من الخلية كإليها-ٔ

 النواة -الفجوة العصارية      د-ج       الغشاء البالزمي-ب الميتوكندريا    -أ 

 :أم مما يلي تجدق في النواة -ٕ

 البالستيدات  الخضراء     الميتوكندريا-ج           الكركموسومات-بالفجوات      -أ

 ما المصطلح المناسب الذم يصف المعدة ؟-ٖ

 سيجن-جهاز           د-ج        عضو-بعضية          -أ

 :تفيد عملية البناء الضوئي النبات في إنتاج-ٗ

 األعضاء-األنسجة         د-الماء        ج-ب        الغذاء-أ

 :DNAما كظيفة الػ -٘

 تخزين المواد-تحويل الغذاء إلى طاقة     د-ج       تحديد الصفات-بتصنيع الغذاء        -أ

 أم مصطلح يصف أحد أجهزة جسم اإلنساف؟-ٙ

 التنفسي-دالبناء الضوئي                    -النمو             ج-ماية             بالح-أ

 ما تركيب الخلية الذم يوفر التماسك للنبات؟-ٚ

 النواة  -الفجوات              د -ج           الجدار الخلوم-بالغشاء البالزمي          -أ
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  ات كالديداف المفلطحة كالديداف االسطوانيةاإلسفنجيات كالجوفمعوي ٔالدرس /  ٕٔالفصل 

 خصائص الحيوانات

 ال تستطيع صنع غذائها بنفسها -ٖمعظم خاليا الحيوانات لها نواة كعضيات -ٕمخلوقات عديدة الخاليا -ٔ

 تتحرؾ من مكاف إلى آخر-٘تهضم غذاءها -ٗ

 اؼ متشابهة بحث يمكن تقسيمه إلى أنص,هو ترتيب أجزاء الجسم كفق نمط معين  التماثل

  أنواع التماثل

 كفيه تكوف أجزاء جسم الحيواف مرتبه دائريان حوؿ نقطة مركزية :  تماثل شعاعي-ا

 كشقائق النعماف ,كقنفذ البحر ,قنديل البحر /مثل 

يكوف كل جزء في الحيواف بمثابة انعكاس لصورة الجزء اآلخر في المرآة بحيث إذا ُرسم :  تماثل جانبي-ٕ

 نتصف جسمها فسيقسمها إلى نصفين متماثلين خط على طوؿ م

 اإلنساف , الكركند , كجراد البحر , الجندب  /مثل

 اإلسفنجيات  /مثل عديمة التماثل-ٖ

  يةلتماثل في المخلوقات الحية اآلتما نوع ا/ س

                                    

 عديم التماثل                            جانبي تماثل                            شعاعيتماثل         
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  تصنيف الحيوانات

 كتشمل ثماف مجموعات  حيث ال تملك عمود فقرم: الالفقاريات  -ٔ

 تملك عمودا فقريا (: الفقاريات)الحبليات  -ٕ

 الالفقاريات 

 اإلسفنجيات

 .حيوانات غير قادرة على صنع غذائها بنفسها  

 تصقا بالصخور في مكاف كاحدمل يعيش اإلسفنج المكتمل النمو

 كاألكسجين  المجهريةتتغذل بوساطة تصفية الطعاـ من الماء الغنّي بالمخلوقات  :تغذية اإلسفنجيات

 (بالتبرعم)كال جنسيا   تتكاثر جنسيا :تكاثر اإلسفنجيات 

  (الالسعات)الجوفمعويات 

تطلق خاليا ,مجّسات حوؿ فمها ( مرجافكال,كالهيدرا ,كشقائق النعماف ,قنديل البحر:مثل)تمتلك الالسعات 

 من أجل اإلمساؾ بالفريسة, السعة ُتسمى الحويصالت الخيطية 

 ألف أجسامها  متماثلة شعاعّيان تستطيع الالسعات الحصوؿ على غذائها من جميع االتجاهات المحيطة بها

  تكاثر الالسعات

حيث ؽ البويضات أك الحيوانات المنوية في الماء بإطال تتكاثر جنسيابواسطة التبرعم كما  ال جنسيّناتتكاثر 

 .يحدث إخصاب ينتج عنها حيواف جديد 

  الديداف المفلطحة

 متماثلة جانبيا ن -ٖيتكوف جسمها من ثالث طبقات من األنسجة -ٕتمتاز بأجسامها الطويلة -ٔ

كنظرا ( . العائل)نوع من الديداف المتطفلة التي تعيش في أمعاء اإلنساف)الدكدة الشريطية : مثالها

كتثبت نفسها داخل أمعاء . فإنها تقوـ بامتصاص الغذاء المهضوـ في األمعاء , الفتقارها إلى الجهاز الهضمي 

 العائل بواسطة ممصات كخطاطيف توجد في رأس الدكدة 
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  الديداف االسطوانية

كتعد الديداف أنبوب  تكوف أجسامها على شكل أنبوب بداخل.تعد أكثر الحيوانات انتشاران على األرض 

 ألف لها قناة هضمية بفتحتين , االسطوانية أكثر تعقيدا من الديداف المفلطحة 

 كبعضها يتطفل على حيوانات أك نباتات , كالُمفترسات .فمنها المحلالت ,  كتمتاز الديداف االسطوانية بتنوعها

 الرخويات كالديداف الحلقية كالمفصليات كشوكيات الجلد/ ٕالدرس 

 لرخوياتا

  اإلخطبوط, المحار ,الحلزكف : مثالها 

 المشتركة خصائصها

يستخدمها الحيواف في حركته كتثبيت نفسه على  كقدـ عضلية قوية ,أصداؼمعظم الرخويات لها -ٔ

 .الصخور

 يفرز المادة المكونة لألصداؼ يسمى العباءةيغلف جسمها غشاء نسيجي رقيق -ٕ

في الرخويات  الخياشيميحتوم على ,  ُيسمى تجويف العباءةتجويف يوجد بين العباءة كالجسم الطرم -ٖ

 المائية 

 تنفس الرخويات

 :الرخويات المائية تتنفس بوساطة -أ

أعضاء يتم بوساطتها تبادؿ غاز ثاني أكسيد الكربوف في جسم الحيواف مع األكسجين الموجود :  الخياشيم

 في الماء 

  الرخويات التي تعيش على اليابسة-ب

 قوـ بعملية تبادؿ الغازات بوساطة رئاتهافت

أم جهاز دكراف مفتوح كتملك بعض الرخويات , تمتلك الرخويات جهازا هضميا ذا فتحين  :أجهزة الجسم

  ليس له أكعية ينتقل الدـ عبرها
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  الديداف الحلقية

 الديداف المائية, العلق , دكدة األرض : مثالها 

 أك حلقة متكررة  قطعة  ٓٓٔيتكوف جسمها من أكثر من 

 كجهازا هضميان مكتمال ذا فتحتين ,  جهازا دكريا مغلقاتمتاز بامتالكها 

 :دكدة األرض

 ,حلقة ٓٓٔتملك دكدة األرض أكثر من 

  

  تستخدمها الدكدة لتثبيت نفسها في التربة, أشواؾتحتوم كل منها على 

, التراب أثناء اندفاعها في التربة  ملتهمة, مجموعتين من العضالت انقباض كانبساط : تتحرؾ بوساطة

 .لتتغذل على المواد العضوية الموجودة فيه 

 

 تحدث عملية تبادؿ الغازات في دكدة األرض من خالؿ جلدها 

 كالمناطق الرطبة, يعيش في المياق المالحة كالعذبة : العلق

  

 الحيواف كامتصاص دمه تستخدمها لتثبيت نفسها على جسم, أقراص ماصة على طرفي جسمها  عن طريق
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 المفصليات

 هي الكالبات كاألرجل كقركف االستشعار, زكائد مفصليةالمتالكها ُسميت بهذا االسم 

 صلب يدعم الجسم كيحميه كيقلل من فقداف الماء  هيكل خارجييغطي جسم المفصليات 

 سمى االنسالخُتيستبدله بعملية , ال ينمو هذا الهيكل بنمو الجسم لذا 

 اتالحشر

 هي الرأس كالصدر كالبطن.  يتكوف جسم الحشرة من ثالثة أجزاء رئيسية

 للحشرات جهاز دكراف مفتوح  :جهاز الدكراف

كهي فتحات منتشرة على جانبي الصدر  الثغور التنفسيةإلى أنسجة الحشرة عن طريق  ينتقل األكسجين

 تتصل بأنابيب دقيقة تتفرع داخل الجسم , كالبطن 

 شكل الجسم خالؿ مراحل النمو المختلفة تغير  :التحوؿ 

  هناؾ نوعين من التحوؿ في الحشرات

   الناقص التحوؿ -ٕ          الكاملالتحوؿ -ٔ همػػا

 فالحشرة البالغة, العذرا,اليرقة ,البيضة : هي , يشمل أربع مراحل :  التحوؿ الكامل

 النحل ,النمل ,الفراش : مثالها 
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  الحشرة البالغة, الحورية ,البيضة :هي , ث مراحل يشمل ثال:  التحوؿ الناقص

 كتنسلخ أثناء نموها إلى أف تصل إلى حشرة , تشبه الحورية أبويها كلكنها أصغر منهما حجما ن 

 اليعسوب ,المن , الصراصير ,الجنادب : مثالها 

 

 اتالعنكبيكالعقارب إلى مجموعػة , كالحلم , كالُقراد, تنتمي العناكب :  العنكبيات

   كبطن, رأس صدر: هما , تمتاز العنكبيات بجسمها المكوف من قطعتين 

يستخدـ زكجين من الزكائد الموجودة بالقرب من فمه لحقن فريسته بسم يشل , العنكبوت حيواف مفترس 

حركتها أك عن طريق عزؿ شبكة تستخدمها في صيد فرائسها أك عن طريق حقنها بالسم من إبرها الالسعة 

 ربمثل العق

 ذكات المئة رجل كذكات األلف رجل من المفصليات 

 القشريات

 قمل الخشب ,الجمبرم , جراد البحر , السرطاف :من أمثلتها 

 شوكيات الجلد

 خيار البحر  , قنفذ البحر , مثل نجم البحر

 تمتاز بأنها متماثلة شعاعيان
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 ٜٔ ٛٔ ٚٔ ٙٔ ٘ٔ ٗٔ ٖٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ الرقم

 ج ب ب ج ج أ أ ج ب أ اإلجابة 
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 في الشكل أعالق طريقة تكاثرق ما الحيواف الالفقارم الذم تظهر -أ/س 

--- اإلسفنج----

 ما نوع التكاثر حسب الصورة أعالق؟-ب

 جنسي 

 

 ير كامل ؟أم المخططات يمثل تحوالن كامالن ؟ كأيهما يمثل تحوالن غ/ س

  كامل.... يمثل تحوالن ( ٕ)ك المخطط  غير كامل.....يمثل تحوالن ( ٔ)المخطط 
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 الحيوانات الفقارية ----ٖٔالفصل 

 الحبليات كمجموعاتها 

  تمتاز بامتالكها عمودا فقريا: الفقاريات 

 حيوانات ذات عمود فقرم : الحبليات 

 تمتاز بثالث خصائص مشتركة

 شقوؽ بلعومية تظهر في مراحل نموها -ٖحبل عصبي -ٕهرم امتالكها لحبل ظ-ٔ

 الحبليات الذيل, كالحبليات الرأس , الفقاريات : هي صنف العلماء الحبليات إلى ثالثة مجموعات

 سندرس الفقاريات  

  درجة حرارة الجسم

لمجموعة اتتغير درجة حرارة معظم الفقاريات مع تغير درجة حرارة البيئة المحيطة بها كتسمى هذق 

 المتغيرة درجة الحرارةبالحيوانات 

أما الحيوانات التي تبقى درجة حرارة أجسامها ثابتة مثل اإلنساف كالعديد من الفقاريات ال تتأثر بدرجة 

 الثابتة درجة الحرارةالمحيط بها تسمى ( البيئة )حرارة الوسط 

 األسماؾ  

  حيوانات متغيرة درجة الحرارةكهػػي , الماءُتعد األسماؾ أكبر مجموعات الفقاريات التي تعيش في 

 :تملك األسماؾ 

 كتحدث فيها عملية تبادؿ الغازات : الخياشيم -

منها الزعانف الظهرية كالبطنية التي تساعد على اتزاف السمكة كتعمل الزعانف الجانبية على : زعانف-

 أما الزعنفة الذيلية فتساعد على االندفاع في الماء , تحريكها 

 ها قشور تغطي جلدها ل-

 األسماؾ الغضركفػية -ٖالالفكيات -ٕاألسماؾ العظميػة -ٔ: أنواع األسماؾ
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  األسماكػ العظمػية

 مثل السمكة الذهبية كالسلموف 

 بفضل قشورها المغطاة بطبقة من المخاط,  تستطيع االنسياب بسهولة عبر الماء

 مثانة العوـض في الماء يسمى تملك كيس هوائي يساعد السمكة على االرتفاع كاالنخفا

حيث تطلق األنثى في الماء البيض , الذم يتم خارج جسم األنثى ,  باإلخصاب الداخليتتكاثر معظم األسماؾ 

 فيتم اإلخصاب , ثم يسبح الذكر مطلقا حيواناته المنوية فوقها , 

 الالفكيات

بدكف كفم دائرم عضلي , غضركفي  كهيكل, غير مغطى بالقشور, بجسم أنبوبي طويل تتميز هذق األسماؾ 

 فكوؾ 

 مثالها سمك الجلكػي

  األسماؾ الغضركفية

كهيكلها الداخلي مكوف من الغضركؼ كمعظم األسماؾ الغضركفية حيوانات , القرش كالشفنينات : أمثلتها 

 مفترسة 

   البرمائيات

 السلمندر المرقط باألحمر , العلجوـ ,الضفدع :أمثلتها 

 (اليابسة )حياة مزدكجة تبدأ في الماء ثم البر تعيش البرمائيات 

  متغيرة درجة الحرارةحيوانات  البرمائيات

 في البرمائيات خارج الجسم لذا فهي تحتاج إلى الماء لتتكاثر  اإلخصابيحدث 

 الزكاحف

 الحيات كالسحالي كالسالحف كالتماسيح :أمثلتها 

 لتبادؿ الغازات  رئاتالزكاحف تملك كل ,   متغيرة درجة الحرارةفقاريات  الزكاحف
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 كيساعد على حمايتها من األذل,  أجسامها للماءيقلل من فقداف الذم  جلد جاؼ مغطى بالحراشفكهي ذات 

لذا . داخل جسم األنثى  البيوضحيث تلقح الحيوانات المنوية ,عن طريق اإلخصاب الداخلي  تتكاثر الزكاحف

 فالماء غير ضركرم لتكاثرها 

 ور كالثديياتالطي/ٕالدرس

  الطيور

 يغطي الريش أجسامها , درجة حرارة أجسامها ثابتة , فقاريات جميعها 

 التكيف للطيراف 

 لهدا ذيل يساعد في توجيه الطيور خالؿ طيرانها-خفيف كقوم  ( عظمها )كهيكلها العظمي –شكلها انسيابي 

 كظائف الريش 

 كالزغب ,(الكفافي )الريش الخارجي , هناؾ نوعاف من الريش 

 مما يساعد الطائر على الحركة في الهواء كالماء  بأنه قوم كخفيفيمتاز الريش الكفافي 

كتعمل على جذب , المختلفة هناؾ ألواف كأشكاؿ مختلفة من الريش تساعد في التمييز بين أنواع الطيور 

 األزكاج أثناء موسم اإلخصاب 

لة تحفظ بالهواء الدافئ بالقرب من جلد الطيور كهو الريش الخفيف الصغير يعمل كطبقة عاز :الزغب 

 البالغة 

 الثدييات

 كاإلنساف ,كالخيل ,الدلفين ,الخفاش ,القط, الخلد : أمثلتها 

 يكوف جلدها مغطى بالشعر . الثدييات فقاريات ذات درجة حرارة ثابتة كإلناثها غدد لبنية تفرز الحليب 

 :أسناف مختلفة 

, فالحيوانات التي تأكل النباتات تسمى آكالت النباتات . يعة غذائها تناسب أسناف الثدييات مع طب

كتسمى الحيوانات التي تأكل النباتات كاللحوـ . كالحيوانات التي تأكل اللحوـ تسمى آكالت اللحوـ 

 مزدكجة التغذية 
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 هي القواطع كاألنياب كاألضراس األمامية كاألضراس الخلفية  هناؾ أربعة أنواع من األسناف

 لتبادؿ الغازات  للثدييات رئات-

  الرحمداخل , داخلي حيث تتحوؿ البويضة المخصبة إلى جنين  اإلخصاب في الثدييات-

 أنواع الثدييات 

كتحتضنه اإلناث لمدة .  بل تتكاثر بوضع البيض المغطى بالقشور, ال تلد صغارها :  الثدييات األكلية-ٔ

كلكن تفرز الغدة اللبنية الحليب فوؽ ,  اإلناث أثداء لإلرضاع ليس لدلعشرة أياـ تقريبا حتى يفقس أيضا 

 كتقوـ الصغار بعلقه مباشرة, جلد األـ أك فركها 

 منقار البط كآكل النمل الشوكي :  مثالها

  تحمل صغارها في كيس أك جراب:  الثدييات الكيسية-ٕ

 الكنغر كالكواال :  مثالها

ينشأ من أنسجة الجنين ,كهي عضو كيسي , نسبة إلى المشيمة  ُسميت بهذا االسم: الثدييات المشيمية-ٖ

  كالرحم

 بفترة الحملتسمى الفترة بين حدكث اإلخصاب كموعد الوالدة 
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 ٖٔمراجعة الفصل 
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  دكر الجينات في الوراثة/ٗٔالفصل 

  تمرار الحياةاس ٔالدرس 

 د من نفس النوعأنتاج أفراد جد :التكاثر 

 االنقراضحماية النوع من كسيلة للبقاء ك:  التكاثرأهمية 

يحمل جميع كهو .  الكركموسوماتفي جميع الخاليا ضمن تراكيب تسمى  DNA الػ يوجد 

 المعلومات الوراثية الخاصة بك

 السّلم الحلزكني DNA شكل الػيشبه 

 الخلوماالنقساـ 

 نوعاف من االنقساـ الخلوم يوجد 

 (المنصػف)االنقساـ االختزالي -ٕ (غير المباشر)ماالنقساـ المتساك-ٔ

 (غير المباشر )المتساكم االنقساـ 

نفسها ضمن الخلية إلى نواتين ثم تنقسم النواة .الموجود داخل النواة  DNA الػيتضاعف -أكالن

 (غير المباشر)باالنقساـ المتساكم كتسمى هذق العملية , متماثلتين 

هو العملية التي ينتج عنها تكوف نواتين متماثلتين تحمل كل منها المادة : المتساكم االنقساـ 

 الوراثية نفسها 

 اف متشابهتافخليتكينتج عن هذا , ين متساكيين تنقسم بقية مكونات الخلية إلى نصف-ثانيا

 لالجنسياالتكاثر 

التكاثر الذم ينتج عنه مخلوؽ حي جديد انطالقا من أحد أجزء المخلوؽ الحي األـ ُيسمى 

  بالتكاثر الالجنسي
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 الالجنسي في  تكاثرالمثل  التبرعمأما عن طريق  الخاليا الجسديةالتكاثر الالجنسي في يحدث 

  التجديدالهيدرا أك عن طريق 

 (غير المباشر)ماالنقساـ المتساك  جنسيالاالنقساـ الذم يحدث في التكاثر النوع 

 ( المنصف )االختزالي االنقساـ 

 قبل بدء االنقساـ  DNAيتضاعف الػ -أكال

  أربع خاليا جنسيةكفي النهاية تتكوف . تنقسم النواة إلى نواتين عند بدء االنقساـ  -ثانيا

 ذكرية كأخرل أنثويةالمكونة من خليتين  الخاليا الجنسيةفي (المنصف)هذا االنقساـ يحدث 
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  انتقاؿ الصفاتدراسة –علم الوراثة  -ٕالدرس 

 هي انتقاؿ الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء :الوراثة 

 هو العلم الذم يدرس كيفية انتقاؿ الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء :  الوراثةعلم 

 مسؤكلة عن صفة محددة  DNAهو قطعة من الػ  :الجين

 هو الجين الذم يستطيع فرض معلومات الصفة التي يحملها : السائدالجين 

اجتمع مع جين  إذامعلومات الصفة التي يحمله كال تظهر إال كهو الجين الذم تختفي :  المنتحيالجين 

 منتحي آخر 

 ٗٔالفصل مراجعة 
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 ٚٔ ٙٔ ٗٔ ٖٔ ٕٔ ٔٔ ٓٔ الرقم

 ب ب ب ب ج أ ب الجواب

 

 :المناسب أكتب المصطلح العلمي  /ٕس

 حالمصطلػ العبارات                    الرقم

 الوراثة هي انتقاؿ الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء ٔ

 اآلباء من الوراثية الصفات انتقاؿ كيفية يدرس الذم العلم هو ٕ

 األبناء إلى

 الوراثة علم 

 الجين مسؤكلة عن صفة محددة  DNAهو قطعة من الػ  ٖ

 منها كل تحمل لتينمتماث نواتين تكوف عنها ينتج التي العملية هو ٗ

 نفسها الوراثية المادة

 المتساكم االنقساـ

 ( المباشر غير)
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 الحياة كالبيئة ٙالوحدة 

 علم البيئة /٘ٔل الفصػ

, كمع العوامل غير الحية , بعضها مع بعض المختلفة يتكوف من تفاعل المخلوقات الحية : البيئيالنظاـ 

 تتشكل كحدة كاحدة بحيث 

  نظاما بيئياكالبحيرة كالغابة تعد فالنهر 

 هو دارسة التفاعل بين المخلوقات الحية كالمكونات الغير حية في النظاـ البيئي :  البيئةعلم 

من األرض الذم تعيش فيه جميع المخلوقات  كهو الجزء.  الغالؼ الحيومهو  على األرض نظاـ بيئيأكبر 

 الحية 

 يتكوف من جميع األنظمة البيئة على األرض مجتمعة  الحيومفالغالؼ 

 العوامل الحيويةالمخلوقات المكّونة للجزء الحي من النظاـ البيئي تسمى 

  كالحيواف كالنبات اإلنسافكتشمل 

  ويةالعوامل الالحياألشياء غير الحية في النظاـ البيئي كتسمى 

 التربة كدرجة الحرارة كضوء الشمس كالماء كتشمل 

  المخلوقات الحية كالبيئة كالطاقة ٕالدرس 

 تعيش معان في المكاف كالوقت نفسهالتي , أفراد أحد أنواع المخلوقات الحية هي : الحيويةالجماعة 

 المجتمع الحيومالجماعات التي تعيش في مساحة محددة تسمى 

 يالموطن البيئالمكاف الذم يعيش فيه المخلوؽ الحي ُيسمى 

  بالمنتجاتالمخلوقات الحية التي تصنع غذاءها بنفسها مثل النباتات تسمى 

 بالمستهلكات تصنع غذاءها بنفسها كتأكل المخلوقات الحية األخرل  المخلوقات التي التسمى 

  بالمحلالتالمخلوقات التي تتغذل على الفضالت كبقايا المخلوقات الحية األخرل تسمى 

 أكتب المصطلح العلمي المناسبأك  عرؼأك  خطأ أـصح تكوف صيغة السؤاؿ للسابق قد  !!!!تنبيه
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  غذاءالطاقة في النظاـ البيئي على شكل تنتقل 

 بوساطة سهمآخر  إلىنموذج مبسط يظهر انتقاؿ طاقة الغذاء من مخلوؽ  السلسلة الغذائيةتعد 

 هي التي تمثل جميع العالقات الغذائية المحتملة في النظاـ البيئي  الغذائيةالشبكة ك

 الفراغ أكملك أأكتب المصطلح العلمي أك  عرؼأك  خطأ أـصح تكوف صيغة السؤاؿ للسابق قد  !!!!تنبيه

 ٘ٔالفصل مراجعة 

  

 {أ}-ٙٔ{ أ}-٘ٔ{ ب}-ٗٔ{ ج}-ٖٔ{ أ}-ٕٔ{ أ}-ٔٔ{ ج}-ٓٔ{ د}-ٜ{ ج}-ٛ
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 مصادر األرض ٙٔالفصل 

 استخداـ المصادر الطبيعية / ٔالدرس 

 هي األشياء التي توجد في الطبيعة كتستخدمها المخلوقات الحية: الطبيعيةالمصادر 

  الطبيعية المتجددةالمصادر 

 بالمصادر المتجددةعاـ أك أقل  ٓٓٔالمصادر التي يمكن تعويضها خالؿ ى تنسم

 كالهواء كالنباتاتالطاقة الشمسية كالماء كالرياح مثل 

  الطبيعية غير المتجددة المصادر 

   بالمصادر الطبيعية غير المتجددةعاـ ٓٓٔيمكن تعويضها طبيعيا خالؿ  المصادر التي التسمى 

 كالغاز الطبيعي النفط الخاـ كالفحم الحجرم مثل 

 الناس كالبيئة  -ٕالدرس 

 هي أمكنة يتم فيها دفن النفايات  النفاياتمكبات 

  بالملّوثاتمادة تضر بالمخلوقات الحية كتحدث خلالن في عملياتها الحيوية  أمتسمى 

 فإنها تؤدم إلى مشكالت صحيةكصلت الملوثات الكيميائية إلى الغذاء الذم تأكله أك الماء الذم تشربه إذا 

 بالنفايات الخطرةتسمى الفضالت التي تحتوم على مواد كيميائية خطيرة أك ملّوثات -

  السيارات كالمصانع  تلوث الهواء همامصادر 

 ببخار الماء (دونتيجة حرؽ الوق)ضي يتكوف عندما تختلط الغازات المتصاعدة الحمالمطر 

  إطفاء األضواء غير الضركريةمثل تقليل االستهالؾ  بالترشيديقصد 

 تعني استخداـ المادة مرة أك مرات أخرل قبل االستغناء عنها :  االستخداـإعادة 

 تعني إعادة استخداـ المواد بعد تغيير شكلها  التدكيرإعادة 

 بقايا الطعاـ ,الجرائد , إذابة الزجاج , إعادة تدكير العلب الكرتونية على شكل كرؽ مثل 
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 محتواقزـ بكل ما حيث أف الطالب ملب الكتاب األساسي للطالالمرجع  !!!تنبيه

  


