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  أٚال : اجلًز 

 

 : تضنٝب اجلًز 

 ٣ظًَذ حُـِي ٖٓ ػالع ١زوخص ٖٓ حألٗٔـش كٔذ حُـيٍٝ حُظخ٢ُ : 

 شكل ِّضح تركْب اجللد تعرِفٍا طبقات اجللد

٢ٛ ١زوش هخٍؿ٤ش ٍه٤وش ٖٓ حُـِي طل١ٞ ػ٠ِ  البشرٔ -1

 ٛزـش ) ح٤ُٔال٤ٖٗ (

 

 األدمٖ -2
٢ٛ ١زوش ٖٓ حُوال٣خ طوغ أٓلَ حُزَ٘س ٢ٛٝ 

أٓٔي ٖٓ حُزَ٘س ٝطل١ٞ ػ٠ِ حألٝػ٤ش 

 ٝطَح٤ًذ أهَٟحُي٣ٞٓش 

٢ٛ ١زوش طوغ طلض حألىٓش ٝطوِٕ ك٤ٜخ  الطبقٖ الدًوْٖ -3

 حُيٕٛٞ حُِحثيس ػٖ كخؿش حُـْٔ

 

 

 

 

  : املٝالْني 

 مالحظات أًنْتٍا ) الّظْفٖ ( تعرِفٍا

٢ٛ ٛزـش ٤ٔ٤ًخث٤ش أٝ ٓخىس 

٤ٔ٤ًخث٤ش ط٘ظـٜخ هال٣خ هخٛش 

 ك٢ ١زوش حُزَ٘س 

 كٔخ٣ش حُـِي ٖٓ أٗؼش حُْ٘ٔ  -ٔ

 طٌٔذ حُـِي ُٞٗٚ  -ٕ

 

  طِىحى ٤ًٔش ٌٛٙ حُٜزـش ػ٘ي حُظؼَٝ ُألٗؼش

 حُز٘لٔـ٤ش كٞم 

  ًِٔخ ُحىص ٤ًٔش ٌٛٙ حُٜزـش ًِٔخ أٛزق حُـِي

 ىحًٖ حُِٕٞ 

  ًِٔخ ًخٕ حُـِي كخطق حُِٕٞ  حٛزق أهَ ٓوخٝٓش

ٝحهَ كٔخ٣ش ٝأٗي طؤػَح رخُلَٝم ُألَٓحٝ 

 رَٔٝ ح١َُٔخٕ ٝحًؼَ ػَٟش ُإلٛخرش  

 

 

 

 

  اجلًز :ٚظا٥ف 

 مالحظات الّظا٘ف

 حُلٔخ٣ش ٖٓ حألَٓحٝ ٖٝٓ حُٔٞحى حُل٣ِ٤خث٤ش ٝح٤ٔ٤ٌُخث٤ش  -ٔ

 حالٓظـخرش حُل٤ٔش  -ٕ

 ط٤ٜ٘غ ك٤ظخ٤ٖٓ ) ى (  -ٖ

 ط٘ظ٤ْ ىٍؿش كَحٍس حُـْٔ  -ٗ

 طو٤ِٚ حُـْٔ ٖٓ حُل٠الص ٝحُٔخء حُِحثي  -٘

  ك٤ظخ٤ٖٓ ) ى ( ْٜٓ ُٜلش حالٗٔخٕ كٜٞ ٣ٔخػي ػ٠ِ

حٓظٜخٙ حٌُخ٤ُّٔٞ ٖٓ حال١ؼٔش ك٢ حُو٘خس 

 ح٤ٔ٠ُٜش 

 
 

 

  السابعالفصل 

الرابعةالوحدة   
الجلد والعضالتالدرس األول :  
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 ؼ / نٝف ٜعٌُ اجلًز ع٢ً تٓعِٝ رصج١ ذضاص٠ اجلغِ  ؟ 

 ؽ /

  ْٔطظلٌْ حألٝػ٤ش حُي٣ٞٓش ك٢ ط٘ظ٤ْ ىٍؿش كَحٍس حُـ 

  كؼ٘يٓخ طظٔيى ٝطظٞٓغ ٣ِىحى طيكن حُيّ هالٍ حألٝػ٤ش كظظلٍَ حُطخهش حُلَح٣ٍش ا٠ُ حُـِي ٖٝٓ ػْ ح٢ُٓٞ حُوخٍؿ٢ 

  ٝػ٘يٓخ ط٘وزٞ ٌٛٙ حألٝػ٤ش حُي٣ٞٓش ٣وَ طيكن حُيّ ٝرخُظخ٢ُ ٣وَ كويحٕ حُلَحٍس ٝطلٍَٛخ 

 

 ؼ / َا ٚظٝف١ ايػزر ايعضق١ٝ املٛجٛر٠ يف طبك١ األر١َ ؟ 

 ؽ /
  ّٞحُـيى حُؼَه٤ش رظو٤ِٚ حُـْٔ ٖٓ حُٔخء حُِحثي ٝحألٓالف ) حُؼَم (طو 

  طِؼذ ىٍٝ ك٢ ط٘ظ٤ْ ىٍؿش كَحٍس حُـْٔ  ٖٓ هالٍ ٗوَ حُطخهش حُلَحٍس ٖٓ حُـْٔ ا٠ُ حُؼَم ٖٝٓ ػْ ا٠ُ حُوخٍؽ  

 

  : اصابات اجلًز ٚعالجٗا 

 ٝحُويٕٝ ٝحُلَٝم ٝحُـَٝف ، ٌٝٛٙ حالٛخرخص ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ : طظٔؼَ حٛخرخص حُـِي  ك٢ حٌُيّٝ

 العالج اىّاع اصابات اجللد

 طؼٞٝ ١زوش حُزَ٘س حالٗٔـش حُظخُلش روال٣خ ؿي٣يس   اصابات صغرئ ) بسْطٖ (

 اصابات كبرئ ُخطرئ
  ٍُحػش حُـِي 

) طئهٌ هطؼش ٖٓ حُـِي ٖٓ ٌٓخٕ أهَ ٖٓ ؿْٔ حُ٘وٚ حُٜٔخد ٝطٟٞغ رخُٔ٘طوش حُٔظ٠ٍَس 

 (ُظ٤َٜ ؿِحء ٓ٘ٚ  حُٜٔخد رؼي ًُي ٓغ حُـِيٌٛٙ حُوطؼش  ٝحُٜٔخرش ٝطظلي 

 

  ثاْٝا : ايعطالت 

 ٚظٝف١ ايعطالت : 

 ٖٓ هالٍ حٗوزخٝ ٝحٗزٔخ١ حُؼ٠الص طٔخػي حُؼ٠الص حُـْٔ ػ٠ِ أىحء كًَخطٚ  

 

  ِحبضنتٗاأْٛاع ايعطالت ذغب ايتره  : 

 .٣ٌٖٔ حُظلٌْ ك٢ كًَظٜخ ال طظلَى  طِوخث٤خ ً ، ٝ ػ٠الص٢ٛ  رادية :إعضالت  -ٔ

 ػ٠الص حُٞؿٚ  –ػ٠الص حال١َحف مثل :  -

 

 .ٝال ٣ٌٖٔ حُظلٌْ ك٢ كًَظٜخ ، طظلَى طِوخث٤خ  ػ٠الص ٢ٛ  رادية :إعضالت ال  -ٕ

 ػ٠ِش حُوِذ   – ) حُٔؼيس ، حألٓؼخء ( ػ٠الص حُـٜخُ ح٢ٔ٠ُٜ – ػ٠ِش حُلـخد حُلخؿِ مثل : -

 

  : تصٓٝف األْغح١ ايعط١ًٝ 

 خصا٘صٍا ُممْزاتٍا  اىّاع االىسحٖ العضلْٖ

 العضالت اهلْكلْٖ - أ
  ػ٠الص اٍحى٣ش 

 ٓوططش  ػ٠الص 

 الوتش (  طظَٜ رخُؼظخّ ػٖ ٣َ١ن ٤ٔٗؾ ٍحر٢ ٠ٔٔ٣ ( 

  ْٔطٌَ٘ حُـِء حألًزَ ٖٓ حُؼ٠الص ك٢ حُـ 

 العضالت امللساٙ - ب
  ػ٠الص ال اٍحى٣ش 

  ؿ٤َ ٓوططش 

  َٟطٞؿي ك٢ حألٓؼخء ٝحألٝػ٤ش حُي٣ٞٓش ٝحُٔؼخٗش ٝحألػ٠خء حُيحه٤ِش حأله 

 العضالت القلبْٖ -جـ 
  ػ٠الص ال اٍحى٣ش 

  ػ٠الص ٓوططش 

  ال طٞؿي حال ك٢ حُوِذ كو٢ 

  : تعضٜف ايٛتض 

 ٣َر٢ حُؼ٠الص رخُؼظخّ ٛٞ ٤ٔٗؾ 
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  ايضٚافع ( : –اآلالت ايبغٝط١ يف جغُو (  

   ٚطؼي ح٥ُش أىحس إلٗـخُ حُؼَٔ ٝط٤َٜٔ أىحث 

  حَُحكؼش (  –ٖٓ أٓؼِش ح٥الص حُز٤ٔطش ) حُٔطَهش 
 

 : ػزخٍس ػٖ ػٜخ طٔظ٘ي ا٠ُ ٗوطش ٓؼ٤٘ش ط٠ٔٔ ٗوطش حالٍطٌخُ ايضافع١ 

  ٝطؼَٔ حُؼ٠الص ٝحُؼظخّ ٝحُٔلخَٛ ك٢ حؿٔخٓ٘خ ػَٔ حَُٝحكغ ك٤غ طٔؼَ حُؼظخّ حُؼٜخ ٝحُٔلخَٛ ٗوطش حالٍطٌخُ حٓخ حٗوزخ

 حُؼ٠الص ٝحٗزٔخ١ٜخ كظٔؼَ حُوٞس  حُالُٓش ُظل٣َي حُـْٔ 

 

 

  ٕتصٓٝف ايضٚافع يف جغِ االْغا : 

 باألشكام ُالرسّهكل ىّع  تّضْح مجام ذلم اىّاع الرُافع

  : اليوع االول 

 طوغ ٗوطش حالٍطٌخُ ر٤ٖ حُوٞس  ٝحُٔوخٝٓش 
 حٗل٘خء حَُأّ ا٠ُ حُوِق

 

  :اليوع الجاىي 

 طوغ حُوٞس ر٤ٖ ٗوطش حالٍطٌخُ ٝحُٔوخٝٓش 
 حٗؼ٘خء ػ٠ِش حٌٍُحع ٝحٌُظق

 

  : اليوع الجالح 

 طوغ حُٔوخٝٓش ر٤ٖ حُوٞس ٝٗوطش حالٍطٌخُ 
 حُٞهٞف ػ٠ِ أٛخرغ حُويّ

 

 

 

  : عٌُ ايعطالت 

  كؼ٘ي حٗوزخٝ حكيٟ حُؼ٠الص ط٘ز٢ٔ حألهَٟ  أصواجك٢ ٍٛٞس ) ح٤ٌِ٤ُٜش ( طؼَٔ حُؼ٠الص 

  ٟٞحُؼ٠الص حُظ٢ طٔخٍّ ط٣َٔ٘خص طٌٕٞ أَٓع حٓظـخرش ُِٔئػَحص ٝطٜزق أًزَ ٝأه 

   حُؼ٠الص حُظ٢ ال ٣ظْ  ط٣َٜٔ٘خ  طٌٕٞ أهَ حٓظـخرش ُِٔئػَحص ٝطٜزق أٛـَ ٝأٟؼق 

 

 ٚنٝف حتصٌ ايعطالت ع٢ً ايطاق١ ؟ نٝف تترضى ايعطالت ؟ 

 ٔخ١ .طلظخؽ حُؼ٠الص ا٠ُ حُطخهش ُظٜزق هخىٍس ػ٠ِ حالٗوزخٝ ٝحالٗز 

  ّطلَٜ حُؼ٠الص ػ٠ِ حُطخهش ٖٓ حُطؼخ 

  طظلٍٞ حُطخهش ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ٖٓ حُطؼخّ ا٠ُ ١خهش ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗش ) ك٤ًَش ( ١ٝخهش كَح٣ٍش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقطة االرتكاز 
القوة         

ادلقاومة         

 نقطة االرتكاز 
القوة         

ادلقاومة         

 نقطة االرتكاز 
القوة         

ادلقاومة         
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  : حل مراجعة الدرس 

 ٔؽ 

 حألىٓش حُزَ٘س

  ١زوش هخٍؿ٤ش 

  ١زوش ٍه٤وش 

  طظٌٕٞ ٖٓ هال٣خ ٤ٓظٚ ٝٓظـيىٙ رخٓظَٔحٍ ٝطظلَى

 ا٠ُ حألػ٠ِ 

  ٛزـش ) ح٤ُٔال٤ٖٗ (طل١ٞ ػ٠ِ 

  طوغ ر٤ٖ حُزَ٘س ٝر٤ٖ حُطزوش حُي٤٘ٛش 

  أٓٔي ٖٓ حُزَ٘س 

  طل١ٞ ػ٠ِ أٝػ٤ش ى٣ٞٓش ٝؿيى ػَه٤ش ٝهال٣خ

 ك٤ٔش ) ػٜز٤ش ( ٝر٤ٜالص حُ٘ؼَ
 

 ٕؽ 

 حُؼ٠الص حُوِز٤ش حُؼ٠الص حُِٔٔخء حُؼ٠الص ح٤ٌِ٤ُٜش

  ػ٠الص اٍحى٣ش 

  ػ٠الص ٓوططش 

  ّتالوتش طظَٜ رخُؼظخ 

  ػ٠الص ال اٍحى٣ش 

  ؿ٤َ ٓوططش 

  طٞؿي رخألػ٠خء حُيحه٤ِش

 حألهَٟ

  ػ٠الص ال اٍحى٣ش 

  ػ٠الص ٓوططش 

 ال طٞؿي حال ك٢ حُوِذ كو٢ 
 

 ٖؽ 
 حُلٔخ٣ش  -ٔ

 حالٓظـخرش حُل٤ٔش  -ٕ

 ط٤ٜ٘غ ك٤ظخ٤ٖٓ ) ى (  -ٖ

 

 ط٘ظ٤ْ ىٍؿش كَحٍس حُـْٔ  -ٗ

 طو٤ِٚ حُـْٔ ٖٓ حُل٠الص ٝحُٔخء حُِحثي -٘

 

 طٌٕٞ حُؼ٠الص حُوِز٤ش ٓوططش طلض حُٔـَٜ  ٗؽ 

 ٘ؽ 

 ٣ِؼذ حُـِي ىٍٝ ك٢ ط٘ظ٤ْ ىٍؿش كَحٍس حُـْٔ ٖٓ هالٍ :

 طٞٓغ ٝحٗوزخٝ حألٝػ٤ش حُي٣ٞٓش  -ٔ

 حُظؼَم ٝٗوَ حُطخهش حُلَح٣ٍش ٖٓ حُـْٔ ا٠ُ حُؼَم  -ٕ

 طٔخػي ػ٠ِ حُلًَش  ٙؽ 

 رٞحٓطش حألٝطخٍ ) حُٞطَ ( 7ؽ 

 ٖٓ هالٍ حكَحُ ٓٞحثَ طيَٓ حُزٌظ٣َ٤خ ٝحألؿٔخّ حُـ٣َزش  8ؽ 

 طٔؼَ حُؼظخّ ػٜخ حَُحكؼش  ، ٝحُٔلخَٛ ٗوطش حالٍطٌخُ ، ٝحٗوزخٝ حُؼ٠الص ٝحٗزٔخ١ٜخ طٌَ٘ حُوٞس  9ؽ 

 رٞحٓطش ٍُحػش حُـِي  ٓٔؽ 

 ٔٔؽ 
  ألٗٚ كوي حُـِي ح١ٌُ ٣ٔ٘غ كويحٕ حُٔخء 

 ٞط٘وز 

 ٕٔؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٖٔؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٓٔي ؿِي ًؼذ حُويّ

ؿِي ؿلٖ حُؼ٤ٖ ٓٔي  

َٓحص  8  = =  
ٓ.ٗ 

ٓ.ٓ٘ 

 ط٘ؼ٢٘ حًَُزش  طظٔيى حُؼ٠ِش حُؼ٣ِٞش ط٘وزٞ حُؼ٠ِش حُٔل٤ِش
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 ٣ظٌٕٞ حُـٜخُ ح٢ٌِ٤ُٜ ٖٓ حُؼظخّ 

 

  : ًٞٚظا٥ف اجلٗاط اهلٝه 

 ٣ؼط٢ حُـْٔ حٌَُ٘ ٝحُيػخٓش  .ٔ

 ٣ل٢ٔ حألػ٠خء حُيحه٤ِش  .ٕ

 طظَٜ حُؼ٠الص رخُؼظخّ ٝطٔخػيٛخ ػ٠ِ حُلًَش  .ٖ

 هال٣خ حُيّ ٖٓ ٗوخع حُؼظْ  حٗظخؽ .ٗ

 ٌٔزخٕ حُؼظخّ ٛالرظٜخ حٌُِحٕ ٣٣وِٕ حٌُخ٤ُّٔٞ ٝحُلٞٓلٍٞ  .٘

 

  : ّتضنٝب ايععا 

 بالرسمالتّضْح  ُاخلصا٘ص  التعرِف الرتكْب

 ؿ٘خء ِٛذ ٣ـِق ٓطٞف حُؼظخّ السمحاق  -1
 

 

 

 

 
 

 

 

 العظم الكثيف -2
  ٣ٔظخُ رخُٜالرش 

  ٣ٔظخُ روِش حُٔٔخٓخص ٝحُلـٞحص 

 طَٓزخص حٓالف حٌُخ٤ُّٔٞ ٝحُلٞٓلٍٞ  ٗخطؾ ٖٓ 

 العظم اإلسفنجي -3
 ٣ٔظخُ رٞؿٞى ٓٔخٓخص ٝطـخ٣ٝق 

  ٣ٞؿي ك٢ ح١َحف حُؼظْ حُط٣َٞ ًٔخ ك٢ حػ٠ِ

 حٌٍُحع 

 نخاع العظم  -4

  ّ٣ٞؿي ك٢ طـ٣ٞق حُؼظْ ٍٝإّٝ حُؼظخ 

  ّ٣٘ظؾ ٗوخع حُؼظْ هال٣خ حُي 

 : ٣٘ؤْ  ٗوخع حُؼظْ ا٠ُ 

 ٗوخع أٛلَ حُِٕٞ ٣ظٌٕٞ ٖٓ هال٣خ ى٤٘ٛش - أ

 ٗوخع أكَٔ حُِٕٞ  - د

 

 

  : ايػطضٚف 

 ١زوش ٗخػٔش ُِٝؿش ٤ٌٔٓٝش ٖٓ حألٗٔـش حُظ٢ طـِق أ١َحف حُؼظخّ  التعريف

 الخصائص والمميزات
 رٔخ ٢ِ٣ :طٔظخُ حُـ٠خ٣ٍق 

  رخَُٔٝٗش 

  ػيّ حكظٞحثٜخ ػ٠ِ أٝػ٤ش ى٣ٞٓش أٝ أٓالف 

 الوظيفة
 حٓظٜخٙ حُٜيٓخص  -ٔ

 ٖٓ حُظآًَ ٝطو٤َِ حالكظٌخى حُؼظخّ  كٔخ٣ش -ٕ

 ط٤َٜٔ كًَش حُٔلخَٛ  -ٖ

 

 

  : ّتهٕٛ ايععا 

٣ظٌٕٞ حُـٜخُ ح٢ٌِ٤ُٜ ٖٓ ؿ٠خ٣ٍق طظلطْ طي٣ٍـ٤خ ٣ٝلَ ريال ٜٓ٘خ حُؼظخّ حُظ٢ طظٌٕٞ ٖٓ هال٣خ ػظ٤ٔش  قبل الوالدة

 طؼَٔ ػ٠ِ ط٤َٓذ أٓالف حٌُخ٤ُّٔٞ ٝحُلٞٓلٍٞ 

 ػظْ  ٕٙٓػظْ ، ٝٓغ حُ٘ٔٞ ٣٘يٓؾ رؼ٠ٜخ ك٤وَ حُؼيى ٤ُٜزق  ٣ٖٓٓظٌٕٞ ح٤ٌَُٜ حُؼظ٢ٔ ٖٓ  بعد الوالدة

 

  السابعالفصل 

الرابعةالوحدة   
الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي  : الثانيالدرس   
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  : ٌاملفاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٛٞ ِٓظو٠ ػظ٤ٖٔ أٝ أًؼَ ك٢ ح٤ٌَُٜ حُؼظ٢ٔ  تعريف المفصل

أنـــــــــواع
 

المف
ـــــــــــــــــــــ

صل
ا

 

 مفاصل ثابتى  -1
 ٢ٛ ٓلخَٛ ال طظلَى ايتعضٜف

 حُٔلخَٛ ر٤ٖ ػظخّ حُـٔـٔش ٝحُلٞٝ  َجاٍ 

 ٢ٛ ٓلخَٛ طٔٔق ُِـْٔ رخُو٤خّ رٔـٔٞػش ٖٓ حُلًَخص ايتعضٜف مفاصل متحسكة -2

  : ط٘ؤْ حُٔلخَٛ حُٔظلًَش ا٠ُ حألٗٞحع حُظخ٤ُش 

 السسه مجالى ىوع احلسكة تسكيبى ىوع املفصل

 ٓل١ٍٞ - أ

ػظْ ىحهَ 

طـ٣ٞق ػظْ 

 آهَ ػخرض

 كًَش ك٢

 ؿ٤ٔغ حالطـخٛخص
 حَُهزش

 

 ١ًَٝ - د

ػظْ ٜٗخ٣ظٚ 

٣ًَٝش ٝح٥هَ 

 ٜٗخ٣ظٚ ًؤ٤ٓش

 كًَش ك٢

 ؿ٤ٔغ حالطـخٛخص
 حُلوٌ –حٌُظق 

 

 حِٗاله٢ -ؿـ 
ػظْ ٣ُِ٘ن كٞم 

 ػظْ
 ُألٓخّ ٝحُوِق

حٌُخكَ  –حُٔؼْٜ 

 حُؼٔٞى حُلو١َ –
 

 ١ٍُ –ى 
٣٘زٚ ط٤ًَزٚ 

 ٓلَٜ حُزخد
 حألٛخرغ –حًَُزش  ُألٓخّ ٝحُوِق

 

أعراض التهاب 

 المفاصل
 حٗظلخم حُٔلخَٛ ٝ حُظِٜذ ٝ  حألُْ

 ٢ٛ أٗٔـش طَر٢ حُؼظخّ ٓؼخ ك٢ حُٔلَٜ  تعريف األربطة 

 

 املفاصل 

 ثابتة

٢ٛٝ ٓلخَٛ ال طظلَى ()   

 متحركة 

 ) ٢ٛٝ ٓلخَٛ طظلَى (

 ٓلَٜ ٓل١ٍٞ -أ

ٓلَٜ ١ًَٝ  -د  

 

ٓلَٜ ١ٍُ  -ؽ  

 

ٓلَٜ حِٗاله٢  -ى   

 

 ٠
ْٔ اُ

 ط٘و
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 ؼ / نٝف ٜعٌُ اجلٗاط ايعصيب ؟؟ 

 ٣ؼَٔ ٗظ٤ـش حالٓظـخرش ُِٔظـ٤َحص ) حُٔ٘زٜخص (  د /

 

  : ) أْٛاع املتػريات ) املٓبٗات 

 حُٜٞص ٝح٠ُٞء ٝىٍؿش حُلَحٍس ٝحَُٝحثق ٝحُ٘ؼٍٞ رخألُْ : ٓؼَ     متغريات خارجية : -ٔ

 ( حَُٜٓٞٗخصحُٔٞحى ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ) : ٓؼَ       تغريات داخلية : -ٕ

 

 

  : ) اخلالٜا ايعصب١ٝ ) ايعصبْٛات 

 حُؼٜز٤ش .حألٓخ٤ٓش ك٢ حُـٜخُ حُؼٜز٢ ٝط٠ٔٔ أ٠٣خ ً رخُو٤ِش  ٝكيس  حُٞظ٤لش ٢ٛ  العصبون  تعريف

الخلية  وظيفة

 العصبية
 ٗوَ ح٤ُٔخٍ حُؼٜز٢ ) حَُٓخثَ حُؼٜز٤ش ( 

 تركيب الخلية

 العصبية

 ؿْٔ حُو٤ِش -ٔ

 حُ٘ـ٤َحص حُؼٜز٤ش -ٕ

 حُٔلٍٞ حألٓطٞح٢ٗ -ٖ

 

أنواع الخاليا 

 العصبية

 هال٣خ ػٜز٤ش ك٤ٔش  -ٔ

 هال٣خ ػٜز٤ش ٓلًَش  -ٕ

 هال٣خ ػٜز٤ش ِٓٞٛش  -ٖ

تعريف الشق 

 التشابكي
  ٛٞ ٓٔخكش ه٤َٜس طلَٜ ر٤ٖ ه٤ِظخٕ ػٜز٤ظخٕ 

 

  ؼ / ٚضح نٝف١ٝ اْتكاٍ ايغٝاٍ ايعصب١ٝ َٔ خ١ًٝ عصب١ٝ إىل خ١ًٝ عصب١ٝ أخض٣ صغِ ٚجٛر َغاف١ صػري٠ فاص١ً

 بُٝٓٗا ؟؟

 

 د / 

 ُ٘ـ٤َحص حُؼٜز٤ش ُِو٤ِش     طلَُ ػ٘يٛخ حُو٤ِش ٓخىس ٤ٔ٤ًخث٤ش ط٘زٚ حػ٘يٓخ ٣َٜ ح٤ُٔخٍ حُؼٜز٢ ٜٗخ٣ش ٓلٍٞ حُو٤ِش حُؼٜز٤ش حأل٠ُٝ      

 حُؼٜز٤ش حُؼخ٤ٗش حُٔـخٍٝس ُٜخ ُ٘وَ ح٤ُٔخٍ حُؼٜز٢ هالُٜخ       

  : مالحظة 

 ٣وٜي ٍى حُلؼَ حُٔ٘ؼٌْ حٓظـخرش ؿ٤َ اٍحى٣ش طِوخث٤ش ٣َٓؼش ُِٔ٘زٚ 

 

  : أقغاّ اجلٗاط ايعصيب 

 ٝٛٞ ؿِء ٖٓ حُـٜخُ حُؼٜز٢ ٣ٝظؤُق ٖٓ حُيٓخؽ ٝحُلزَ ح٢ًُٞ٘  جٍاز عصيب مركزن : - أ

 ٝٛٞ ؿِء ٖٓ حُـٜخُ حُؼٜز٢ ٣ٝظؤُق ٖٓ أػٜخد حُيٓخؽ ٝأػٜخد حُلزَ ح٢ًُٞ٘ ، ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ ٍر٢  جٍاز عصيب طريف : - د

 : حُيٓخؽ ٝحُلزَ ح٢ًُٞ٘ رؤؿِحء حُـْٔ حألهَٟ ٣ٝ٘ؤْ ا٠ُ                             

 ٝٛٞ ؿٜخُ ٣٘ظْ حألكؼخٍ حُالاٍحى٣ش  ذاتٓ :جٍاز طريف  -ٔ

 ٝٛٞ ؿٜخُ ٣٘ظْ حألكؼخٍ حإلٍحى٣ش  جٍاز طريف جسنٓ : -ٕ
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  : احلٛاؼ 

  : ) العني ) االبصاز 

تركيب 

 العين

 حُو٤َٗش  -ٔ

 حُوِك٤ش  -ٕ

 حُزئرئ -ٖ

 حُؼيٓش -ٗ

 حُ٘ز٤ٌش ، ٝطل١ٞ ػ٠ِ : -٘

 حُؼ٢ٜ   - أ

 حُٔوخ٢٣ٍ  - د

 حُؼٜذ حُز١َٜ  -ٙ

 حألٝػ٤ش حُي٣ٞٓش -7

 

وظيفة 

 العين
 ٍإ٣ش حألؿٔخّ ٖٓ كُٞ٘خ 

كيفية 

 اإلبصار

طـظٔغ حألٗؼش ح٠ُٞث٤ش رؼي حٌٗٔخٍٛخ ػ٠ِ حُ٘ز٤ٌش  كظؼَٔ حُطخهش ح٠ُٞث٤ش ػ٠ِ ط٘ز٤ٚ هال٣خ حُؼ٢ٜ ٝحُٔوخ٢٣ٍ ك٤ظُٞي ٤ٓخٍ 

ػٜز٢ ٣٘ظوَ ػزَ حُؼٜذ حُز١َٜ ا٠ُ إٔ ٣َٜ ا٠ُ ٓ٘طوش حَُإ٣ش ك٢ حُيٓخؽ ٝٛ٘خى طلَٔ حٍُٜٞس رٟٞؼٜخ ٝحرؼخىٛخ 

 ٝأُٞحٜٗخ حُٜل٤لش 

 مالحظات
  ٖطٔؼَ حُؼ٢ٜ ٝحُٔوخ٢٣ٍ حُٔٔظوزالص حُل٤ٔش ك٢ حُؼ٤ 

  ػ٘يٓخ ٣٘لٌ ح٠ُٞء ٖٓ هالٍ حُو٤َٗش ٝحُوِك٤ش ٝحُؼيٓش كبٕ ح٠ُٞء ٣ٌَ٘ٔ ٝطظـٔغ حالٗؼش ح٠ُٞث٤ش ػ٠ِ حُ٘ز٤ٌش

 ٝطٌٕٞ حٍُٜٞس ٓوِٞرش  

 

 

  : ) األىف ) الشه 

 ط٤٤ِٔ حَُٝحثق حُٔوظِلش  وظيفة األنف

ػ٘ي ىهٍٞ  حَُحثلش ٝحُٜٞحء  ىحهَ طـ٣ٞق حألٗق ٣ظْ ط٘ز٤ٚ هال٣خ طؼَف رخُٔٔظوزالص ح٤ُٔ٘ش ك٤ظُٞي ٤ٓخٍ ػٜز٢  كيفية الشم

 ٣٘ظوَ ػزَ حُؼٜذ ا٠ُ حُيٓخؽ  ٝك٢ حُيٓخؽ ٣ظْ طل٤َٔ حَُحثلش 

 حُٔٔظوزالص حُل٤ٔش ك٢ حألٗق ) ٓٔظوزالص ٤ٔٗش (   مالحظات

 

 

  : ) اللشان ) التروق 

 طٌٝم حأل١ؼٔش حُٔوظِلش   وظيفة اللسان

 كيفية التذوق
ػ٘ي ط٘خٍٝ حُطؼخّ ٣وّٞ حُِؼخد ربًحرظٚ ٖٝٓ ػْ ٣ـط٢ حُطؼخّ هال٣خ 

ط٠ٔٔ حُزَحػْ حٌُٝه٤ش ك٤ظُٞي ٤ٓخٍ ػٜز٢ ٣ََٓ ا٠ُ حُيٓخؽ  ٝك٢ 

 حُيٓخؽ  ٣لَٔ ٣ٝظْ حُظؼَف ػ٠ِ حُطؼخّ

 

 حُٔٔظوزالص حُل٤ٔش ك٢ حُِٔخٕ ط٠ٔٔ ) رَحػْ ًٝه٤ٚ (   مالحظات
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  : ) األذن ) الشنع 

 

 تركيب األذن

 الداخلْٖ األذن  الّسطٕاألذن  األذن اخلارجْٖ
 ٤ٛٞحٕ حألًٕ -ٔ

 ه٘خس ٓٔؼ٤ش  -ٕ

 ؿ٘خء حُطزِش  -ٖ

 حُٔطَهش  -ٔ

 حُٔ٘يحٕ -ٕ

 حًَُخد  -ٖ

 حُوٞهؼش  -ٔ

 حُو٘ٞحص حُٜال٤ُش  -ٕ

 ٓٔخع حألٛٞحص حُٔوظِلش   وظيفة األذن

  ٚكلع طٞحُٕ حُ٘و 

كيفية سماع 

 األصوات

ؿ٘خء حُطزِش طظٔزذ ك٢ حٛظِحُٙ ٝط٘ظوَ ٌٛٙ حالٛظِحُحص ا٠ُ طيهَ حُٔٞؿخص حُٜٞط٤ش ا٠ُ حالًٕ ٝػ٘يٓخ طَٜ ا٠ُ 

طَح٤ًذ حألًٕ حُٞٓط٠ ) حُٔطَهش ، حُٔ٘يحٕ ، حًَُخد ( ا٠ُ إٔ طَٜ حُوٞهؼش كظئػَ ػ٠ِ حُٔخثَ حُٔٞؿٞى ىحهِٜخ 

ٜز٢ ٣٘ظوَ ػزَ حُؼٜذ حُٔٔؼ٢ ٝٓ٘ٚ ا٠ُ حُيٓخؽ ٝٛ٘خى ٌٝٛح حُٔخثَ ٣٘زٚ هال٣خ ط٠ٔٔ هال٣خ ٗؼ٣َش ك٤ظُٞي ٤ٓخٍ ػ

 ٣ظْ طل٤َٔ حألٛٞحص حُٔوظِلش 

كيفية حفظ توازن 

 الشخص 
ػ٘يٓخ ٣ظلَى حُ٘وٚ ٣ظلَى حُٔخثَ حُٔٞؿٞى ىحهَ حُو٘ٞحص حُٜال٤ُش ك٤٘زٚ حُوال٣خ حُؼٜز٤ش ك٤ظُٞي ٤ٓخٍ ػٜز٢ 

  ، ػْ ٣ََٓ حُيٓخؽ أٝحَٓٙ ُِؼ٠الص ح٤ٌِ٤ُٜش ٢ٌُ طظؼخَٓ ٓغ كًَش حُـْٔ ُللع حُظٞحُٕ ٣َٜ ا٠ُ حُيٓخؽ 

 حُٔٔظوزالص حُل٤ٔش ك٢ حألًٕ ٢ٛ ) حُوال٣خ حُ٘ؼ٣َش (   مالحظات

 

 

 

  : حل مراجعة الدرس 

 ٔؽ 

 ٣ؼط٢ حُـْٔ حٌَُ٘ ٝحُيػخٓش  .ٔ

 ٣ل٢ٔ حألػ٠خء حُيحه٤ِش  .ٕ

 طظَٜ حُؼ٠الص رخُؼظخّ ٝطٔخػيٛخ ػ٠ِ حُلًَش  .ٖ

 هال٣خ حُيّ ٖٓ ٗوخع حُؼظْ  حٗظخؽ .ٗ

 ٌٔزخٕ حُؼظخّ ٛالرظٜخ حٌُِحٕ ٣٣وِٕ حٌُخ٤ُّٔٞ ٝحُلٞٓلٍٞ  .٘

 حُـٔـٔش ٝحُلٞٝ  ٕؽ 

 ٖؽ 

 حٓظٜخٙ حُٜيٓخص  -ٔ

 ٖٓ حُظآًَ ٝطو٤َِ حالكظٌخى حُؼظخّ  كٔخ٣ش -ٕ

 ط٤َٜٔ كًَش حُٔلخَٛ -ٖ

  حألٍرطش : ٢ٛ أٗٔـش ٤ٌٔٓش طَر٢ حُؼظخّ رخُٔلخَٛ   ٗؽ 

  ٘ؽ 

 ٙؽ 
 األذن األنف العين وجه المقارنة

  هال٣خ ٗؼ٣َش  ٓٔظوزالص ٤ٔٗش  حُؼ٢ٜ ٝحُٔوخ٢٣ٍ  المستقبل الحسي

 7ؽ 

 : ٣ظؤُق ٖٓ حُيٓخؽ ٝحُلزَ ح٢ًُٞ٘  الجهاز العصبي المركزي 

 : ٣ظؤُق ٖٓ أػٜخد حُيٓخؽ ٝحألػٜخد ح٤ًُٞ٘ش ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ ٍر٢ حُـٜخُ   الجهاز العصبي الطرفي 

 ح١ًَُِٔ رؤؿِٜس حُـْٔ حألهَٟ                                
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 ٣ٌ٣ذ حُِؼخد حُطؼخّ ٝرخُظخ٢ُ طٌٕٞ حُزَحػْ حٌُٝه٤ش هخىٍس ػ٠ِ طٌٝهٚ 8ؽ 

 9ؽ 
طـؼَ حُـْٔ ٣ٔظـ٤ذ ٣ٝل٢ٔ ٗلٔٚ ٣ٝلخكع ػ٠ِ حطِحٗٚ حُيحه٢ِ ٖٓ هالٍ حٍٓخٍ ٍٓخثَ طل٣َ٣ٌش ُِيٓخؽ رٞؿٞى 

 هطؤ ٓخ أٝ ٌِٓ٘ش ٓخ 

 ٓٔؽ 
ألٕ رؼٞ حألى٣ٝش طل١ٞ ػ٠ِ ًَٓزخص طزطت ػَٔ حُـٜخُ حُؼٜز٢ ٝحٌُحًَس ٝط٠ؼق حُظلٌْ ٝح٤ُٔطَس ػ٠ِ 

 ٣ٖ ٣ظؼخِٕٓٞ ٓغ ح٥الص حُؼو٤ِش   حُؼ٠الص ٓٔخ ٣ظَطذ ػ٤ِٚ هطٍٞس ػ٠ِ حألٗوخٙ حٌُ

 ٓظَٝى ُِٔؼِْ  ٔٔؽ 

 ٕٔؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ٖٔؽ 

 ٓظَٝى ُِٔؼِْ : ) حؿخرخص ٓلظِٔش (

 ٛوَس ِٓٔخء ك١َ٣َ ه٤ٔٚ أكؼ٠  ٌٓؼذ ػِؾ

  ِٛزش ، ٗخػٔش ٗخػْ ، أِْٓ ِٓٔخء ، ٗخػٔش  رخٍى ، أِْٓ ، ِٛذ

 

 
 

 

 

 

 % ٖٔحُؼٔٞى حُلو١َ  

% ٗٔحُـٔـٔش    

 % ٕٔح٠ُِٞع  

 % ٕحألًظخف  

 % 9ٕحٌٍُحع ٝح٤ُي  

 % 9ٕحَُؿَ ٝحُويّ  

 % ٔحُلٞٝ  

 حألٍرطش

 ال إسادٌح
 المفاصل

 اٍحى٣ش

 كًَش حُـْٔ 

 طظْ رٞحٓطش طظْ رٞحٓطش
 

 الؼظام حُؼ٠الص

 طٜ٘ق ا٠ُ

 طِظو٢ رـ طؼزض ك٢ ٌٓخٜٗخ رٞحٓطش

 ه٣َطش حُٔلخ٤ْٛ 

ٗ٘ 
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 حل مراجعة الفصل السابع : 
 

 : استخدام المفردات 

 حُزَ٘س   .ٔ

 حألٝطخٍ  .ٕ

 حُؼ٠الص حإلٍحى٣ش   .ٖ

 حُو٤ِش حُؼٜز٤ش   .ٗ

 حُ٘ن حُظ٘خر٢ٌ   .٘

 حُٔٔلخم   .ٙ

 حألٍرطش   .7
 

 : تثبيت المفاهيم 

8 9 ٔٓ ٔٔ ٕٔ ٖٔ ٔٗ ٔ٘ ٔٙ 

 ؽ ى د ى ى ؽ ى أ ى
 

 : التفكير الناقد 

 ُظ٤َٜٔ ػ٤ِٔش حُٞالىس  7ٔ

ٔ8 
  ْٔال ٣ٔظط٤غ حُظوِٚ ٖٓ حُل٠الص حُِحثيس ػٖ كخؿش حُـ 

  ىٍؿش كَحٍس ؿػزخص ال ٣ٔظط٤غ حُٔلخكظش ػ٠ِ ٚٔٔ 

ٔ9 
 حألٍرطش  حألٝطخٍ

  ٍر٢ حُؼظخّ رخُٔلخَٛ  ٍر٢ حُؼ٠الص رخُؼظخّ 

ٕٓ 
حُـيى حُؼَه٤ش ٤ُٔض ُٓٞػش رٍٜٞس ٓظٔخ٣ٝش ػ٠ِ ؿ٤ٔغ أؿِحء حُـْٔ ألٗٚ ػ٘ي ٓٔخٍٓش ح٣َُخٟش ٣ظَٜ حُؼَم ك٢ رؼٞ 

 حُٔ٘خ١ن رٌَ٘ أًؼَ ٖٓ ؿ٤َٛخ 

 حٓظ٘ظؾ إٔ ٛ٘خى هَِ ك٢ حُ٘ٞحهَ ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ك٢ ٓ٘طوش حُ٘ن حُظ٘خر٢ٌ ٝحُظ٢ طلَُٛخ حُو٤ِش حأل٠ُٝ  ٕٔ

ٕٕ 

 

 

 
 

 

 ألٗٚ ُظ٤ٜ٘غ ٤ًٔخص ًخك٤ش ٖٓ ك٤ظخ٤ٖٓ ) ى ( ٣لظخؽ حُ٘وٚ ا٠ُ  ٟٞء حُْ٘ٔ  ٖٕ
 

 : أنشطة تقويم األداء 

ٕٗ 
 ٓظَٝى ُِٔؼِْ .

 ( حُٔلًَش ك٢ ػ٠الص حُويّ ٣ـذ إٔ ٣ظَٜ حَُْٓ ح٤ُٔخٍ حُؼٜز٢ ٖٓ حُٔٔظوزالص حُل٤ٔش ا٠ُ حُوال٣خ حُِٔٞٛش ىحهَ حُلزَ ح٢ًُٞ٘ ػْ ا٠ُ) 

ٕ٘ 

 ػظٔش  ٕٖ٘ٓ حَُْٓ حُز٤خ٢ٗ ٗـي إٔ ػيى ػظخّ حُؼٔٞى حُلو١َ = 

 

 

  ) إً حإلؿخرش ٢ٛ ) ؽ 

 ّ  ٖٓٙٔ=  ٗ  ٖٓٗحُِٖٓ =  حُٔٔخكش = حَُٔػش  ٕٙ
 

 

 

 

 

 

  حُو٤َٗش  حُ٘ز٤ٌش  حُؼيٓش  حُوِك٤ش
ح٤ُٔخٍ 

  حُؼٜز٢

ٕٓٙ   

ٕ٘   
 ٔٓٓ  =ٕٔ %  = ْٔٗٔزش ػظخّ حُؼٔٞى حُلو١َ ا٠ُ ػظخّ حُـ 
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 حُلَٜ

 حُؼخٖٓ
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  : ٚظا٥ف جٗاط ايػزر ايصُا٤ 

 ط٘ظ٤ْ حُز٤جش حُيحه٤ِش  .ٔ

 حُظ٤ٌق ٓغ كخالص ح٠ُـ٢ حُ٘ل٢ٔ  .ٕ

 طلل٤ِ حُ٘ٔٞ  .ٖ

 ط٤ٔ٘ن ػَٔ حألؿِٜس حألهَٟ  .ٗ

 

  ؟  املدتًف١   اجلغِٜغٝطض جٗاط  ايػزر ايصُا٤ ع٢ً أجٗظ٠ ؼ / نٝف 

 ؽ /
ٖٓ هالٍ آٍخٍ ٍٓخثَ ٤ٔ٤ًخث٤ش ػزَ حُيّ طئػَ ك٢ أٗٔـش ٓليىس ط٠ٔٔ أٗٔـش حُٜيف ، كظٔظـ٤ذ حُوال٣خ َُِٜٓٞٗخص  

 حُٔلَُس ٝطـ٤َ ٖٓ ٗ٘خ١ٜخ 

 

  : ايػزر ايصُا٤ 

 ؿيى ه٣ٞ٘ش : ٢ٛ ؿيى طٜذ اكَحُحطٜخ ك٢ حُـْٔ ػزَ ه٘ٞحص  -ٔ أىّاع الغدد

 ؿيى ال ه٣ٞ٘ش ) ؿيى ٛٔخء ( : ٢ٛ ؿيى ٤ُْ ُٜخ ه٘ٞحص كظلَُ َٛٓٞٗخطٜخ ٓزخَٗس ك٢ حُيّ  -ٕ

 اهلرمّىات
ا٠ُ حُيّ ٓزخَٗس ٝطئػَ ك٢ هال٣خ ٓليىس ٢ٛ ٍٓخثَ ٤ٔ٤ًخث٤ش ٣ظْ حٗظخؿٜخ ٖٓ حُـيى حُٜٔخء  تعريف الهرمونات

 ُظ٣َٔغ أٝ ارطخء أٗ٘طش ه٣ِٞش ٓليىس 

 ٣ُخىس أٝ طو٤َِ َٓػش ػ٤ِٔخص ه٣ِٞش ٓليىس  وظيفة الهرمونات

 

  : جٗاط ايػزر ايصُا٤ 

 الوظيفة املوقع اسه الغدة و

 ايٓدا١َٝ  ٔ
 حٓلَ حُيٓخؽ 

 ) ٓ٘طوش طلض حُٜٔخى (

  ط٤ٔطَ ػ٠ِ ػَٔ حُـيى حألهَٟ ٌُُي ط٠ٔٔ ٤ٓيس حُـيى 

  ُٞٔ٘طِؼذ ىٍٝ ك٢ ح 

 ط٘ظ٤ْ حُّ٘ٞ ٝحالٓظ٤وخظ   ىحهَ حُيٓخؽ  ايصٓٛبض١ٜ  ٕ

 طلض حُزِؼّٞ  ايزصق١ٝ  ٖ

  ٞط٘ظ٤ْ ٓؼيالص حأل٣ 

  ّٞحُظلٌْ ك٢ طَٓزخص حٌُخ٤ُٔ 

  طؼ٣ِِ حُ٘ٔٞ حُطز٤ؼ٢ ُِـٜخُ حُؼٜز٢ 

 هِق حُـيس حُيٍه٤ش  جاصات ايزصق١ٝ  ٗ

  ّٞط٘ظ٤ْ أ٣ٞٗخص حٌُخ٤ُٔ 

  ٗوَ ح٤ُٔخٍ حُؼٜز٢ 

  ٓٔئُٝش ػٖ حٗوزخٝ حُؼ٠الص 

 ط٤ٜ٘غ هال٣خ ٓليىس طوخّٝ حالُظٜخد   هِق ػظٔش حُوٚ  ايظعرت١ٜ  ٘

 حُو٤ٜش ) حًٌَُ ( اخلصٝتإ  ٙ
  حُظلٌْ ك٢ حُٜلخص حُـ٤ٔ٘ش ح٣ًٌَُش 

  حٗظخؽ حُل٤ٞحٗخص ح٣ُٞ٘ٔش 

 حُٔز٤ٞ ) رخألٗؼ٠ ( املبٝطإ  7
  حُظلٌْ ك٢ حُٜلخص حُـ٤ٔ٘ش حألٗؼ٣ٞش 

  حٗظخؽ حُز٠٣ٞخص 

 كٞم ح٤ٌُِش  ايهعض١ٜ  8
  ّحُٔلخكظش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حٌَُٔ ك٢ حُي 

 ) ٓٔئُٝش ػٖ ط٤ٌق حُـْٔ ٓغ حُلخالص حُطخٍثش ) حُ٘ل٤ٔش 

 ط٘ظ٤ْ ٓٔظٟٞ حٌَُٔ ك٢ حُيّ   حُز٣ٌَ٘خّ  ايبٓهضٜاؼ 9

 

 

 

  الثامنالفصل 

الرابعةالوحدة   
جهازا الغدد الصماء والتكاثر  : األولالدرس   
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  : ْعاّ ايتػش١ٜ ايضاجع١ ايغًيب 

 ٣ٌٖٔ ٖٓ هالُٚ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُظَٝف حُيحه٤ِش ُِـْٔ  ٛٞ ٗظخّ

 ٓٔظٟٞ حَُٜٓٞٗخص ك٢ حُيّ ًبٗخٍس ُِظلٌْ ك٢ حكَحُ حَُٜٕٓٞ أٝ ا٣وخكٚ ٖٓ هالٍ حٓظويحّ  

 

  : ايتهاثض ٚجٗاط ايػزر ايصُا٤ 

 حُٔلخكظش ػ٠ِ روخء حُل٤خس ػ٠ِ حألٍٝ ٝحٓظَٔحٍٛخ  اهلدف مي التكاثر

 مالحظات
  طئى١ حَُٜٓٞٗخص ىٍٝح ٜٓٔخ ك٢ ط٘ظ٤ْ ػَٔ حُـٜخُ حُظ٘خ٢ِٓ 

  حُظٔظٞٓظ٤َٕٝ (  َٕٛٓٞ ْٜٓ ُظط٣َٞ حُٜلخص ح٣ًٌَُش ( َٕٞٓٛ 

 حُزَٝؿٔظَٕٝ ( ٝ ) حإلٓظَٝؿ٤ٖ ( َٛٓٞٗخص ٜٓٔش  ُظط٣َٞ حُٜلخص حألٗؼ٣ٞش ( َٕٞٓٛ 

 

  : ٟاجلٗاط ايتٓاعًٞ ايشنض 

تركْب اجلٍاز التواسلٓ 
 النكرن

 أعضاء خازجية 
 حُو٤٠ذ  -ٔ

 ٤ًْ حُٜلٖ ) حُو٤ٜش ( -ٕ

 

 
 

 

 أعضاء داخلية 

 حُو٘خس ح٣ُٞ٘ٔش  -ٔ

 حُل٣ِٜٞش ح٣ُٞ٘ٔش  -ٕ

 حُزَٝٓظخص  -ٖ

 تعارِف
 ًٌَِ ٝط٘ظـخٕ حُل٤ٞحٗخص ح٣ُٞ٘ٔش ػ٠ٞح حُظٌخػَ ُ الخصيتان

 ٛٞ ه٤ِش ط٘خ٤ِٓش ٣ًًَش  الحيوان المنوي

 ك٢ حُل٣ِٜٞش ح٣ُٞ٘ٔش ٛٞ ه٢٤ِ حُل٤ٞحٗخص ح٣ُٞ٘ٔش ٝحُٔخثَ  السائل المنوي

 تركْب احلّْان املوّن
 ٣ل١ٞ حُٔخىس حٍُٞحػ٤ش  صأؼ : -ٔ

 ٣ٔخػي حُل٤ٞحٕ ح١ُٞ٘ٔ ػ٠ِ حُلًَش  سٌٜ : -ٕ

 

 مالحظات

 ىٍؿش كَحٍس رو٤ش حُـْٔ ٣ٔخػي ًُي ػ٠ِ اٗظخؽ ٤ًٔخص ًز٤َس ٖٓ ىٍؿش كَحٍس حُو٤ٜظخٕ أه ٖٓ َ

 حُل٤ٞحٗخص ح٣ُٞ٘ٔش 

 

 ح٣ُٞ٘ٔش  رؼي ط٤ٜ٘غ حُل٤ٞحٗخص ح٣ُٞ٘ٔش ك٢ حُو٤ٜش ط٘ظوَ ػزَ حُو٘خس ح٣ُٞ٘ٔش ا٠ُ حُل٣ِٜٞش 

 

  ٣ٞؿي هِق حُٔؼخٗش ػ٠الص طٔ٘غ هَٝؽ حُزٍٞ ك٢ أػ٘خء هَٝؽ حُٔخثَ ح١ُٞ٘ٔ ٖٓ حُـْٔ ٌُُي ال

 ٣وظ٢ِ حُٔخثَ ح١ُٞ٘ٔ ٓغ حُزٍٞ 
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  : ٟٛاجلٗاط ايتٓاعًٞ األْج 

تركْب اجلٍاز التواسلٓ 
 األىجّن

 حُٜٔزَ  -ٔ

 ػ٘ن حَُكْ  -ٕ

 حَُكْ  -ٖ

 ه٘خس حُز٤ٞ ) ه٘خس كخُٞد (  -ٗ

 حُٔز٤ٞ  -٘

 

 تعارِف

 ػ٠ٞح حُظٌخػَ ك٢ حألٗؼ٠ ٝط٘ظؾ حُز٠٣ٞخص   المبيضان

 ٢ٛ ه٤ِش ط٘خ٤ِٓش أٗؼ٣ٞش   البويضة

 ٢ٛ ىٍٝس ٣َٜٗش ط٘ظؾ هالُٜخ ر٠٣ٞش ٝطوَؽ ٖٓ حُٔز٤ٞ ا٠ُ ه٘خس حُز٤ٞ   اإلباضة

 ٤ًْ ػ٢ِ٠ ًٔؼ١َ حٌَُ٘ ٣ٔظخُ رـيٍحٗٚ ح٤ٌُٔٔش ٝطظطٍٞ ك٤ٚ حُز٠٣ٞش حُٔوٜزش  الرحم

 ػ٢ِ٠ ٣ظَٜ رخَُكْ ٠ٔٔ٣ٝ ه٘خس حُٞالىس .أٗزٞد  المهبل

 

 

  : رٚص٠ احلٝض 

طـ٤َحص ٣َٜٗش طليع ك٢ حُـٜخُ حُظ٘خ٢ِٓ حألٗؼ١ٞ ٣ظْ هالُٜخ حٗظخؽ حُز٠٣ٞش ٝحَُٜٓٞٗخص حُـ٤ٔ٘ش حألٗؼ٣ٞش  تعرِف دُرٔ احلْض

 الٓظوزخٍ حُز٠٣ٞش حُٔوٜزش ٝطل٤٠َ حَُكْ 

 ٛٞ طيكن حُيّ ح١ٌُ ٣ل١ٞ ػ٠ِ حُوال٣خ حُ٘خطـش ػٖ حُى٣خى ٓٔي رطخٗش حَُكْ  تعرِف احلْض

 

 
 

 دُرٔ احلْض

 ٣ٝٔظَٔ ٖٓ أٍرؼش ا٠ُ ٓظش أ٣خّ ٣زيأ رظيكن حُيّ  ) حُل٤ٞ (   الطوز األول

 الطوز الجاىي

  ْ٣ِىحى ٓٔي رطخٗش حَُك 

  ٞطط٣َٞ حُز٠٣ٞش ك٢ حُٔز٤ 

   طليع ػ٤ِٔش حإلرخٟش 

 الطوز الجالح

  ْحٓظَٔحٍ ٣ُخىس ٓٔي رطخٗش حَُك 

  ٖ٣ٌٕٞ حَُكْ ؿخِٛ الٓظوزخٍ حُز٠٣ٞش حُٔوٜزش ٝكٔخ٣ش حُـ٤٘ 

  ّحُز٠٣ٞش  طو٤ٜذطزيأ رطخٗش حَُكْ ك٢ حُظلطْ ك٢ كخٍ ػي 

 ٝطؼٞى حُيٍٝس ٖٓ ؿي٣ي 

 سي الْأس
  ٖٓ ػخٓخ  ٓٙا٠ُ    ٘ٗػخٓخ   ٝطٔظَٔ كظ٠ ٖٓ  ٖٔا٠ُ   9طزيأ ىٍٝس حُل٤ٞ ػ٘ي ٓؼظْ حإلٗخع ك٢. 

   ٣ٞٓخ . ٓٗا٠ُ    ٣ٕٓٞٓخ ، ٝهي طظلخٝص ٌٛٙ حُٔيس ر٤ٖ   8ٕطزِؾ ٓيس ىٍٝس حُل٤ٞ كٞح٢ُ 

  ٞطَٜ حَُٔأس  ُٖٔ ح٤ُؤّ رظٞهق ػ٤ِٔش حإلرخٟش ٝىٍٝس حُل٤ 

 ٘ٔؼٜخ ٖٓ حُو٤خّ رؤٗ٘طظٜخ ح٤ٓٞ٤ُش حالػظ٤خى٣ش ٍٝٛٞ حَُٔأس ا٠ُ ٖٓ ح٤ُؤّ ال ٣ 
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  : حل مراجعة الدرس 
 ٣ُخىس أٝ طو٤َِ َٓػش ػ٤ِٔخص ه٣ِٞش ٓليىس ٔؽ 

 حُز٣ٌَ٘خّ : ٣لَُ َٕٛٓٞ حأل٤ُٖٞٔٗ ُظ٘ظ٤ْ ٓٔظٟٞ حٌَُٔ ك٢ حُيّ  ٕؽ 

 ٛٞ ٗظخّ ٣ؼظٔي ػ٠ِ حٓظويحّ ٓٔظٟٞ حَُٜٓٞٗخص ك٢ حُيّ ًبٗخٍس ُِظلٌْ ك٢ حكَحُ حَُٜٕٓٞ أٝ ا٣وخكٚ  ٖؽ 

 ٗؽ 
 حُـٜخُ حُظ٘خ٢ِٓ ح١ًٌَُ : حٗظخؽ حُل٤ٞحٗخص ح٣ُٞ٘ٔش 

 حُـٜخُ حُظ٘خ٢ِٓ حألٗؼ١ٞ : حٗظخؽ حُز٠٣ٞش 

 ح٠ُ حُلِٞٛش ح٣ُٞ٘ٔش  ٣ظْ حٗظخؽ حُل٤ٞحٗخص ح٣ُٞ٘ٔش ك٢ حُو٤ٜش ٝط٘ظوَ ػزَ حُو٘خس ح٣ُٞ٘ٔش ٘ؽ 

 ٙؽ 

 حُـٜخُ حُظ٘خ٢ِٓ حألٗؼ١ٞ حُـٜخُ حُظ٘خ٢ِٓ ح١ًٌَُ

 حُو٤٠ذ  -ٔ

 ٤ًْ حُٜلٖ ) حُو٤ٜش ( -ٕ

 حُو٘خس ح٣ُٞ٘ٔش  -ٖ

 حُل٣ِٜٞش ح٣ُٞ٘ٔش  -ٗ

 حُزَٝٓظخص -٘

 حُٜٔزَ  -ٔ

 ػ٘ن حَُكْ  -ٕ

 حَُكْ -ٖ

 ه٘خس حُز٤ٞ ) ه٘خس كخُٞد (  -ٗ

  حُٔز٤ٞ -٘

 7ؽ 

 ٣زيأ رظيكن حُيّ    حُطٍٞ حألٍٝ

 ٣ِىحى ٓٔي رطخٗش حَُكْ ٝطليع ػ٤ِٔش حإلرخٟش    حُؼخ٢ٗحُطٍٞ 

 حُطٍٞ حُؼخُغ

  حٓظَٔحٍ ٣ُخىس ٓٔي رطخٗش حَُكْ ٣ٌٕٝٞ حَُكْ ؿخِٛ الٓظوزخٍ حُز٠٣ٞش حُٔوٜزش

 ٝكٔخ٣ش حُـ٤ٖ٘ 

  طزيأ رطخٗش حَُكْ ك٢ حُظلطْ ك٢ كخٍ ػيّ طو٤ٜذ حُز٠٣ٞش ٝطؼٞى حُيٍٝس ٖٓ ؿي٣ي  

 8ؽ 

  ٗوٚ َٕٛٓٞ حأل٤ُٖٞٔٗ هالٍ ػ٤ِٔش حُظ٘لْ حُو١ِٞ ٣ئى١ ا٠ُ ٗوٚ ك٢ حُطخهش حُظ٢ طلظخؿٜخ حُو٤ِش ٝرخُظخ٢ُ

 ريٕٝ حُـًُِٞٞ ال طٔظط٤غ حُوال٣خ حُو٤خّ رؼ٤ِٔش حُظ٘لْ حُو١ِٞ 

 

  ألٕ حَُٔأس طلوي ٤ًٔخص ٖٓ حُيّ هالٍ ىٍٝس حُل٤ٞ ٌٝٛح هي ٣ٔزذ ُٜخ ٗوٚ ٓئهض ك٢ ٤ًٔش حُلي٣ي 

 ألٕ ؿٜخُ حُيٍٝحٕ ٣ٔظط٤غ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ًَ ه٤ِش ٖٓ هال٣خ حُـْٔ  9ؽ 

 (ػ٘ي حأل١لخٍ حُٜـخٍ ) ٓظَٝى ُِٔؼِْ ُظ٘ٞع حإلؿخرخص (   حؿخرش ٓلظِٔش ) حٓظويحّ حُؼالؽ رخَُٜٓٞٗخص ُظلل٤ِ حُ٘ٔٞ  ٓٔؽ 

 ٔٔؽ 

 ػيى حُز٠٣ٞخص = حُلظَس حُظٌخػ٣َش ) كظَحص حُويٍس ػ٠ِ حإلرخٟش (

  ٕٔ (  ٕٔ – ٓ٘ػيى حُز٠٣ٞخص = ) 

 ر٠٣ٞش  ٙ٘ٗ=  ٕٔ  8ٖػيى حُز٠٣ٞخص = 
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  : اإلخصاب 

 ٛٞ حطلخى أٝ حٗيٓخؽ ك٤ٞحٕ ١ٞ٘ٓ ٓغ ر٠٣ٞش  تعريف اإلخصاب

 

 البويضة المخصبة

 ( ) الزيجوت
 ٢ٛ ه٤ِش ؿ٤ٔ٘ش ٗخطـش ػٖ حٗيٓخؽ حُل٤ٞحٕ ح١ُٞ٘ٔ ٓغ حُز٠٣ٞش 

 مالحظات

  ٞ٣ليع حإلهٜخد ك٢ ه٘خس حُز٤ 

  ٕأٍٝ ك٤ٞحٕ ١ٞ٘ٓ ٣َٜ ا٠ُ حُز٠٣ٞش ٣لَُ أ٣ِْٗ ٖٓ ط٤ًَذ ٢ٔ٤ً حٌَُ٘ ٣ٞؿي ك٢ ٍأّ حُل٤ٞح

ل٤ٞحٕ ح١ُٞ٘ٔ ا٠ُ ىحهَ حٍُأّ  ىهٍٞح١ُٞ٘ٔ ٣ٝئػَ ٌٛح حال٣ِْٗ ك٢ حُـ٘خء حُٔل٢٤ رخُز٠٣ٞش ٓٔخ ٣َٜٔ 

ٌٝٛح ريٍٝٙ ٣ئى١ ا٠ُ طـ٤َحص ك٢ حُ٘ل٘خص حٌَُٜرخث٤ش ُـ٘خء حُز٠٣ٞش ُظٔ٘غ ىهٍٞ ح٣ُِٔي ٖٓ حُز٠٣ٞش 

 حُل٤ٞحٗخص ح٣ُٞ٘ٔش 

 

 

 

 

  : ِايتٛا٥ 

 

 ٛٞ حٗؤخّ أٝ حٗلٜخٍ حُز٠٣ٞش حُٔوٜزش ٝحُ٘خطـش ػٖ ٗلْ حُل٤ٞحٕ ح١ُٞ٘ٔ ٝٗلْ حُز٠٣ٞش  التوائم المتماثلة  .1

 ٛٞ حهٜخد ر٠٣ٞظخٕ ٓوظِلظخٕ ًَ ٜٓ٘ٔخ ػ٠ِ كيٙ  التوائم غير المتماثلة  .2

 التوائم المتعددة  .3
  حٗلٜخٍ حُز٠٣ٞش حُٔوٜزش ا٠ُ ػالع هال٣خ ٛٞ حهٜخد ػالع ر٠٣ٞخص أٝ أًؼَ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ أٝ 

 أٝ أًؼَ طظطٍٞ ًَ ٜٓ٘ٔخ ػ٠ِ كيٙ 

 َالذعات

  حٍُٞحػ٤ٚ ٗلٜٔخ ٌُٜٝح ٣٘ظؾ ػٖ ططٍٞٛٔخ أٓخ ٣ًًَٖ ك٢ حُظٞحثْ حُٔظٔخػِش ٣ٌٕٞ ُِو٤ِظخٕ حُٔخىس

 ) أ١ ٗلْ حُـْ٘ (أٝ أٗؼ٤٤ٖ 

  ك٢ حُظٞحثْ ؿ٤َ حُٔظٔخػِش ًَ ه٤ِش طوظِق ػٖ حُو٤ِش حألهَٟ ٌُٜٝح ٣٘ظؾ ػٖ ططٍٞٛٔخ أٓخ

 ٣ًًَٖ أٝ أٗؼ٤٤ٖ أٝ ًًَ ٝأٗؼ٠ 

 
 

 

 

 

 

 

  الثامنالفصل 

الرابعةالوحدة   
مراحل حياة اإلنسان  : الثانيالدرس   
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  : ايُٓٛ اجلٓٝين 

 ٢ٛ حُلظَس حُٞحهؼش ر٤ٖ اهٜخد حُز٠٣ٞش كظ٠ كيٝع حُٞالىس  تعريف الحمل

 ٢ٛ طِي حَُٔكِش حُظ٢ طٌٕٞ ك٤ٜخ حُز٠٣ٞش حُٔوٜزش ٓظِٜش رـيحٍ حَُكْ  المرحلة الجنينية األولىتعريف 

 ٢َِٛ ٛٞ ؿ٘خء ٍه٤ن ٣ظٌَ٘ كٍٞ حُـ٤ٖ٘ هالٍ حألٓزٞع حُؼخُغ ٣ٌٕٝٞ ِٓٔٞء رخُٔخثَ حُ الكيس ) الرهلي ( األمنيونيتعريف 

 ٛٞ ٓخ ٣طِن ػ٠ِ حَُٔحكَ حُـ٤٘٤٘ش رؼي ٍَٓٝ ٣َٜٖٗ ٖٓ حُلَٔ  الجنينتعريف 

   : ٝظ٤لش ح٤ٌُْ ح٢َُِٛ ) حأل٢ٗٞ٤٘ٓ ( :  َالذعات 

  ) ٖ٣ٌَ٘ ٝٓخىس ُِـ٤ٖ٘ ) كٔخ٣ش ُِـ٤٘ 

  طو٣ِٖ حُٔٞحى حُـٌحث٤ش ٝحُل٠الص 

 حُٔخثَ حُِِؽ  حكظٞحثٚ ػ٠ِ ط٤َٜٔ حِٗالم حُـ٤ٖ٘ أػ٘خء حُٞالىس  رٔزذ 

 

 اخلصائص واملنيزات األسبوع مساحل الينو اجلييين

 املرحلٖ اجلوْوْٖ األُىل -1

 األول والثاني
  ْطٌٕٞ حُز٠٣ٞش حُٔوٜزش ٓظِٜش رـيحٍ حَُك 

 ) طظٌٕٞ ح٤ُ٘ٔٔش ٣ٝظَٜ حُـ٤ٖ٘ رٜخ ٖٓ هالٍ ) حُلزَ ح١َُٔ 
 ٣زيأ طٌَ٘ ح٤ٌُْ ح٢َُِٛ   الثالث
 ٣ظَٜ ٍأّ حُـ٤ٖ٘ ٝرٚ حُؼ٤٘خٕ ٝحألٗق ٝحُلْ   الخامس

 أٛخرغ ح٤ُي٣ٖ ٝحُوي٤ٖٓ  حأل١َحف ٝرٜخ طٌَ٘  السادس والسابع
    

 اخلصائص واملنيزات الشوس مساحل الينو اجلييين

 املتأخرٔ املرحلٖ اجلوْوْٖ  -2
 ) اجلوني ( 

 الثالث
   ٖٓ ٖ9ا٠ُ    ٣8ٌٕٞ ١ٍٞ حُـ٤٘  ْٓ 

  ٖط٘ؼَ حألّ رلًَش حُـ٤٘ 

 ٣ٌٖٔ طلي٣ي ؿْ٘ حُـ٤ٖ٘ ٖٓ هالٍ كلٚ حألٗؼش كٞم حُٜٞط٤ش   الرابع

 السابع
   ٖٓ ٖ8ٖا٠ُ     ٣ٌٖٕٓٞ ١ٍٞ حُـ٤٘  ْٓ 

  ) طظَحًْ حُيٕٛٞ طلض حُـِي كظوَ حُظـخػ٤ي ) طٌَ٘ ح٤ُٔ٘ؾ حُي٢٘ٛ 

 التاسع
  ٣ٔظي٣َ ٍأّ حُـ٤ٖ٘ ا٠ُ  حألٓلَ حٓظؼيحىح ً ُِٞالىس 

    ٖطو٣َزخ ً ْٓ  ٣٘ٓزِؾ ١ٍٞ حُـ٤٘ 

   ٖٓ ًٖـْ  ٘.ًٖـْ  ا٠ُ   ٘.٣ٕزِؾ ُٕٝ حُـ٤٘ 
 

 

 : ع١ًُٝ ايٛالر٠ 

   

 الّالدٔ الطبْعْٖ
 رخالٗوزخٝ ) حُٔوخٝ ( ) حُطِن (طزيأ ػ٠الص حَُكْ  -ٔ

 ٣ظِٔم ح٤ٌُْ ح٢َُِٛ  -ٕ

 ٣زيأ ػ٘ن حَُكْ ك٢ حالطٔخع  -ٖ

 ٣٘يكغ حُـ٤ٖ٘ رلؼَ حٗوزخٝ ػ٠الص حَُكْ ا٠ُ حُوخٍؽ ٍَٓٝح ً رخُٜٔزَ  -ٗ

 الّالدٔ القْصرِٖ
 ٢ٛ أكي ١َم حُظ٤ُٞي حُظ٢ ٣ِـؤ ا٤ُٜخ حأل١زخء ربكيحع ؿَف ػزَ ؿيحٍ رطٖ حألّ ػْ رـيحٍ حَُكْ الٓظوَحؽ حُـ٤ٖ٘ 

 ٗظ٤ـش :رخُٞالىس حُطز٤ؼ٤ش هطٍٞس ػ٠ِ حُـ٤ٖ٘  ًخٕ ٛ٘خىاًح  ُـَحك٤ش ٣ِٝـؤ حأل١زخء ٌُٜٙ حُؼ٤ِٔش ح

  ٖٛـَ كـْ حُلٞٝ ٝٛؼٞرش هَٝؽ حُـ٤٘ 

  ػيّ ىٍٝحٕ ٍأّ حُـ٤ٖ٘ ا٠ُ حُٟٞغ حُٜل٤ق 

 ٣وطغ حُلزَ ح١َُٔ   بعد الّالدٔ

  ) ٠ٔٔ٣ ٌٓخٕ أٝ أػَ حطٜخٍ حُلزَ ح١َُٔ رخُـْٔ رـ ) حَُٔس 
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  : َضاذٌ احلٝا٠ بعز ايٛالر٠ 
 

 ٢ٛ حَُٔحكَ حُظ٢ ٣َٔ رٜخ حُطلَ هالٍ ػ٤ِٔش حُٞالىس  تعريف اإلجهاد الجنيني :        
 

 خصا٘ص ُممْزات كل مرحلٖ  املدٗ العنرن لكل مرحلٖ  املرحلٖ ه

 َٜٗح ً  8ٖٔٓ حُٞالىس ا٠ُ  الطفّلٖ املبكرٔ  .1
  ٣ٌٕٞ حُ٘ٔٞ ٣َٓؼخ رٌٜٙ حَُٔكِش 

  ططٍٞ حُـٜخُحٕ حُؼ٢ِ٠ ٝحُؼٜز٢ 

 ٓ٘ش َٖٜٔٗح ً ا٠ُ   8ٖٔٓ  الطفّلٖ  .2

  ٣ٌٕٞ حُ٘ٔٞ ٣َٓؼخ 

  حُويٍس ك٢  حُظلٌْ ك٢ ػ٤ِٔش حإلهَحؽ 

  ططٍٞ ػو٢ِ ٝػ٢ِ٠ 

 ) حُويٍس ػ٠ِ حُظؼِْ ) حُ٘طن ، حٌُظخرش ، حُظل٤َٔ ... حُن 

 املراًقٖ  .3
 حإلٗخع حًٌٍُٞ

ٓ٘ش  ٖٖٔٓ 

 ٓ٘ش 8ٔا٠ُ 

  ٓ٘ٞحص 9ٖٓ 

  ٓ٘ش ٖٔا٠ُ  

  حُزِٞؽ حُـ٢ٔ٘ 

  َٓكِش حُ٘ٔٞ حُٔلخؿت حأله٤َس 

 ُحألٗؼ٠ ٤ش  ًٌَُِ ٝـٔٔطـ٤َحص ك٢ حُٜلخص ح 

) حُ٘ؼَ ، حُٜٞص ، حُؼي٣خٕ ، ٓ٘طوش حُلٞٝ ، 

 حُؼظخّ ، ..... حُن ( 

 ٓ٘ش ٓٙٓ٘ش ا٠ُ  8ٖٔٓ  الرشد  .4
  ٣ظٞهق ٗٔٞ حُؼ٠الص ٝح٤ٌَُٜ حُؼظ٢ٔ 

  َٔ٣وَ أىحء أؿِٜس حُـْٔ ٓغ حُظويّ ك٢ حُؼ 

 ٓ٘ش كٔخ كٞم ٖٓٙٓ  الشْخّخٌ  .5

  ْٔٛز١ٞ ػخّ ك٢ ؿ٤ٔغ أؿِٜس حُـ 

  طلوي حُؼ٠الص ٝحُٔلخَٛ َٓٝٗظٜخ 

  ّحإلٛخرش رٜ٘خٗش حُؼظخ 

  ٟؼق حُزَٜ ٝحُٔٔغ 

 ٖطوَ كخػ٤ِش حُوِذ ٝحَُثظ٤ 

 

  : َالذع١ 

 ( َٓكِش ٓظ٢ٓٞ حُؼَٔ  ٓٙ  - ٘ٗط٠ٔٔ حُلظَس حُؼ٣َٔش )                 

 

 
 

  : حل مراجعة الدرس 

 ٔؽ 
٣ظلي حُل٤ٞحٕ ح١ُٞ٘ٔ ٓغ حُز٠٣ٞش ٝطٜزق حُز٠٣ٞش ٓوٜزش ٣ٝليع طـ٤َحص ُـيحٍ حُز٠٣ٞش ٝطزيأ ك٢ حالٗؤخّ 

 حُو١ِٞ  

 ٕؽ 
  طظٌٕٞ ح٤ُ٘ٔٔش 

  ) ٣ٝظٌَ٘ ح٤ٌُْ حأل٢ٗٞ٤٘ٓ ) ح٢َُِٛ  

  ٞ٣زيأ حُوِذ ك٢ حُ٘ز 

 ٌٕٞطزيأ حألػ٠خء حَُث٤ٔ٤ش ك٢ حُظ 

 ٖؽ 
  طزيأ ػ٠الص حَُكْ رخالٗوزخٟخص 

  ٣ظِٔم ح٤ٌُْ ح٢َُِٛ  

  ٣زيأ ػ٘ن حَُكْ رخالطٔخع 

 ٣يكغ حُـ٤ٖ٘ ُِوخٍؽ 

 ٗؽ 

  حَُٔكِش ٢ٛ حَُٔحٛوش 

 ٝأْٛ حُظـ٤َحص حُظ٢ ططَأ ػ٠ِ ٌٛٙ حَُٔكِش ٢ٛ : 

  حُزِٞؽ حُـ٢ٔ٘ 

  ظٍٜٞ حُٜلخص ح٣ًٌَُش  

  ه٘ٞٗش حُٜٞص 

 ٚظٍٜٞ حُ٘ؼَ ػ٠ِ حُٞؿ 

  ( ُٞٔ٘حاله٤َسَٓكِش حُ٘ٔٞ حُٔلخؿت ٣ُخىس ك٢ ٓؼيٍ ح ) 

 ٌَُ ٜٓ٘ٔخ ٓؼيٍ ٗٔٞ هخٙ  ٘ؽ 

 ٓظَٝى ُِٔؼِْ . ٙؽ 
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 الثامن حل مراجعة الفصل : 
 

 : استخدام المفردات 

 حُلَٔ   .ٕ حُٔخثَ ح١ُٞ٘ٔ   .ٔ

 حَُٔكِش حُـ٤٘٤٘ش حأل٠ُٝ   .ٗ حَُكْ   .ٖ

  حُٔزخ٣ٞ   .ٙ ح٤ٌُْ ح٢َُِٛ   .٘
 : تثبيت المفاهيم 

7 8 9 ٔٓ ٔٔ ٕٔ ٖٔ ٔٗ ٔ٘ 

 أ د ؽ أ ؽ أ د د أ
 

 : التفكير الناقد 

 ٣ُخىس طيكن حُيّ ا٠ُ أػ٠خء حُـْٔ حَُث٤ٔ٤ش كظِىحى هٞطٜخ   -طٔخٍع َٟرخص حُوِذ   ٙٔ

ٔ7 

 هي طٌٕٞ ٖٓ أكي حُ٘ٞػ٤ٖ ًٔخ ٢ِ٣ :

  ٣ٝ٘ٔٞ ًَ ه٤ِش ٌٓٞٗش ؿ٤ٖ٘ ٓٔظوَ ك٢ حُظٞحثْ حُٔظٔخػِش : حٗؤخّ حُز٠٣ٞش حُٔوٜزش ا٠ُ أٍرؼش أؿِحء 

  ك٢ حُظٞحثْ ؿ٤َ حُٔظٔخػِش : ط٘ظؾ ٗظ٤ـش طِو٤ق أٍرؼش ك٤ٞحٗخص ٣ٞ٘ٓش ألٍرغ ر٠٣ٞخص ٓوظِلش 

 طٞكَ ٌٛٙ حُطزوش حُلٔخ٣ش ُِـ٤ٖ٘ ، ًٔخ طٔخػي ػ٠ِ ط٤َٜٔ حِٗالم حُـ٤ٖ٘ ٝهض حُٞالىس  8ٔ

ٔ9 

  ٞحإلرخٟش : ك٢ حُٔزخ٣ 

  ٞحإلهٜخد : ك٢ ه٘خس حُز٤ 

  ْحالٍِٗحع : ك٢ ؿيحٍ حَُك  

ٕٓ 

 ) منظم الحرارة (الثيرموستات  الغدد الصماء

٤ٔٗؾ حُٜيف أٝ هال٣خ حُٜيف ا٠ُ حُـيس ٍٓخثَ ٣ََٓ 

٤ٔ٤ًخث٤ش  حٓخ ُٞهق اكَحُ حَُٜٕٓٞ أٝ حُزيء  ًُٝي كٔذ 

 ٓٔظٟٞ حَُٜٕٓٞ ك٢ حُيّ

طََٓ حٗخٍس ا٠ُ ؿٜخُ حُظ٤٤ٌق كظ٠ ٣ؼَٔ أٝ ٣ظٞهق ػٖ 

 حُؼَٔ ر٘خء ػ٠ِ ىٍؿش كَحٍس حٍُِٔ٘
 

  ٣زوٕٞ ٓظ٘خر٤ٜٖ ألْٜٗ ٣لِٕٔٞ حُٔخىس حٍُٞحػ٤ش ٗلٜٔخ ٝحُز٤جش ٤ُْ ُٜخ طؤػ٤َ   ٕٔ
  األداء :أنشطة تقويم 

 ... () حؿخرخص ٓلظِٔش / طو٤َِ حألًٝٔـ٤ٖ ػٖ حُـ٤ٖ٘ َٝٓػش َٟرخص حُوِذ ٝحٍطلخع ٟـ٢ حُيّ            ٓظَٝى ُِٔؼِْ    ٕٕ

ٕٖ 

 

 

 

 ْٓ  ٘٘=  9ٓ – ٘ٗٔك٢ حُطٍٞ =  ٓويحٍ ح٣ُِخىس  ٕٗ

 ْٓ ٖٓ=  ٘ٗٔ – 7٘ٔٓويحٍ ح٣ُِخىس ك٢ حُطٍٞ =  ٕ٘
 

 

 

 ه٣َطش حُٔلخ٤ْٛ 

7٘ 

 الونّ الفْزِا٘ٓ املدٗ العنرن مرحلٖ احلْأ
 حُـِّٞ ، حُٞهٞف ، ٣وٍٞ رؼٞ حٌُِٔخص َٜٗ 8ٔ  -ٛلَ   حُطلُٞش حُٔزٌَس

 ٢٘ٔ٣ ، ٣ظٌِْ ، ٣ٌظذ ، ٣وَأ ٓ٘ش ٖٔ  -َٜٗ  8ٔ حُطلُٞش

 حُزِٞؽ ، طـ٤َحص ؿ٤ٔٔش ، حُ٘ٔٞ حُٔلخؿت ٓ٘ش 8ٔ  -ٓ٘ش   ٖٔ حَُٔحٛوش

 ٜٗخ٣ش حُ٘ٔٞ حُؼ٢ِ٠ ٝح٢ٌِ٤ُٜ ٓ٘ش ٓٙ  -ٓ٘ش  8ٔ حَُٗي

 

9ٓ   

ٔ8ٓ - 9ٓ   
 ٔٓٓ  =ٔٓٓ %   ح٣ُِخىس ك٢ ٓٔظٟٞ حٌَُٔٗٔزش = 
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 الّحدٔ الرابعٖ اختبار مقوي
 

 : اسئلة االختيار من متعدد 

ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ 7 8 

  أ ؽ أ د ؽ ى أ ى
 : أسئلة اإلجابات القصيرة 

9 
 الغدة اللعابية الغدد الصماء

  ؿيس ه٣ٞ٘ش طلَُ اكَحُحطٜخ هالٍ ه٘ٞحص هخٛش  ؿيى ال ه٣ٞ٘ش طلَُ حَُٜٓٞٗخص ك٢ حُيّ 
ٔٓ   ط٘ظ٤ْ ٓٔظٟٞ ح٣ٞٗخص حٌُخ٤ُّٔٞ ٝٗوَ ح٤ُٔخص حُؼٜز٤ش ٝحٗوزخٝ حُؼ٠الص 

 طٔخػي ك٢ ٗوَ حُز٠٣ٞش ا٠ُ حَُكْ  ٔٔ

ٕٔ 
  ك٢ حَُٔكِش حُـ٤٘٤٘ش حأل٠ُٝ 

  حُٞظ٤لش : ٣ٞكَ حُلٔخ٣ش ُِـ٤ٖ٘ ك٤ؼَٔ ًٞٓخس ُِـ٤ٖ٘ ٝطو٣ِٖ حُـٌحء ٝحُل٠الص ٣َٜٝٔ حِٗالم حُـ٤ٖ٘ حػ٘خء حُٞالىس 

 ه٤ِش  ٓٓٓ,ٓٓٓ,7ٕٓٓػخ٤ٗش =  ٖٓٓٙ ه٤ِش   ٓٓٓ,ٓٓٓ,ٕػيى هال٣خ حُيّ حُلَٔحء هالٍ ٓخػش =  ٖٔ

 ٖٓ هالٍ حكَحُ ٓٞحثَ طو٢٠ ػ٠ِ حُزٌظ٣َ٤خ ٝٓ٘ؼٜخ ٖٓ حُيهٍٞ  ٗٔ

ٔ٘ 
 العضالت الال إرادية  العضالت اإلرادية 

  ال ٣ٌٖٔ حُظلٌْ رلًَظٜخ  ٣ٌٖٔ حُظلٌْ رلًَظٜخ 
ٔٙ  

 ريح٣ش طيكن حُيّ ) ىٍٝس حُل٤ٞ ( 7ٔ

  ٗٔح٤ُّٞ  8ٔ

 ٜٓخد طو٣َزخ   ٙ,ٓٓٓ,ٓٓٓ   =8٘7ٖٔٗ(  7 ÷ ٔػيى حُٜٔخر٤ٖ رخُظٜخد حُٔلخَٛ = )  9ٔ

ٕٓ 

   ّٛـ  7ٕٗٔأًؼَ حالٛخرخص حُوطَس ػخ 

   ّٛـ   ٖٓٗٔحهَ حالٛخرخص حُوطَس ػخ 

 : حٕ ٗٔزش حالٛخرخص حُوطَس ريأص طوَ ٓغ ٍَٓٝ حألػٞحّ   االستىتاج 

 ٝكخس  ٗ.9ٖٓ=   ٘ ÷(  ٕٙ٘+  ٕٙٙ+  ٖ٘ٔ+  7ٖ٘+  ٖٖ٘ٓؼيٍ حُٞك٤خص = )  ٕٔ
 

 : أسئلة اإلجابات المفتوحة 

 ٓظئى١ ٌٛٙ حُؼٞحَٓ ا٠ُ طو٤َِ ػيى حُل٤ٞحٗخص ح٣ُٞ٘ٔش  ٕٕ

 هي ال طظٌٖٔ حُز٠٣ٞش ٖٓ حالٗظوخٍ ٖٓ ه٘خس حُز٤ٞ ا٠ُ حَُكْ رٔزذ حُ٘يٝد ٝحُ٘ظٞءحص  ٖٕ

ٕٗ 
حُؼظخّ حُٜل٤لش ط٘ظؾ هال٣خ حُيّ حُـي٣يس ، ٌُٖٝ ػ٘يٓخ ٣ليع ًَٔ ُٔزذ ٓخ كبٕ ٓوِٜٝٗخ ٖٓ حٌُخ٤ُّٔٞ ٝحُلٔلٍٞ ٓظ٘ظوَ 

 ػزَ ٓـَٟ حُيّ ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ حٓظوَحٍ ٓٔظٞحٛٔخ ك٢ حُيّ ٝٛٔخ ٣ٍَٟٝخٕ ُؼَٔ أؿِٜس حُـْٔ ٝكًَش حُؼ٠الص 

ٕ٘ 

ي٣ٞٓش ٖٓ ٣ُخىس هطَٛخ ٝرخُظخ٢ُ ُٖ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ط٘ظ٤ْ ُيٍؿش كَحٍس ػيّ  ٝؿٞى حُؼ٠الص حُِٔٔخء ُٖ طظٌٖٔ حألٝػ٤ش حُ

 حُـْٔ 

ألٗٚ ًٔخ ٗؼِْ أٗٚ ػ٘يٓخ طظٔيى ٝطظٞٓغ حألٝػ٤ش حُي٣ٞٓش  ، ٣ِىحى طيكن حُيّ ٝطظلٍَ حُطخهش حُلَح٣ٍش ٝػ٘يٓخ ط٤٠ن حألٝػ٤ش 

 حُي٣ٞٓش ٣وَ طيكن حُيّ ٣ٝوَ طلٍَ حُطخهش 

ٕٙ 

 الشخص الذي ال يقوم بأعمال شاقة  الشخص الذي يقوم بأعمال شاقة 

 ػ٠الطٚ أًزَ ٝأهٟٞ 

 ) ٣ِىحى كـْ ػ٠الطٚ (
 ػ٠الطٚ أٛـَ ٝأهَ هٞس 
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حُٞكيس 

 حُوخٓٔش
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 حُلَٜ

 حُظخٓغ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 al_no0or2008@hotmail.com عدنان ادلالكي  -معلم ادلادة : أ

 

 

 

  : َكز١َ ١َُٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  : اخلصا٥ص ايعا١َ يًٓباتات 

 طوظِق ك٢ أكـخٜٓخ  ] ٜٓ٘خ ٛـ٤َس حُلـْ ٓؼَ حَُٔه٤ٔخص ٜٝٓ٘خ حٗـخٍ ػٔالهش ٓؼَ ٗـَس حُو٘ذ حألكَٔ ) ح٣ٌُٞٔخ حُؼٔالهش ( [  .ٔ

 طؼَٔ ػ٠ِ طؼز٤ض حُ٘زخص  ؿٌٍٝ أٝ أٗزخٙ ؿٌٍٝ طٔظِي .ٕ

 ( ٝحُٔؼظيُشط٤ٌلض ُِؼ٤ٖ ك٢ ٓوظِق حُز٤جخص ) حُوطز٤ش ٝحالٓظٞحث٤ش ٝحُٜلَح٣ٝش  .ٖ

 ًَ حُ٘زخطخص طلظخؽ ا٠ُ حُٔخء  .ٗ

 

 تصٓٝف ايٓباتات   : 

 طٜ٘ق ا٠ُ ه٤ٖٔٔ ٛٔخ : 

 : ٢ٛ حُظ٢ ال طل١ٞ ػ٠ِ طَح٤ًذ أٗزٞر٤ش ُ٘وَ حُٔخء ٝحُٔٞحى حُـٌحث٤ش ىحهَ حُ٘زخص  اليباتات الالوعائية 

 : ٢ٛ حُظ٢ طل١ٞ ػ٠ِ طَح٤ًذ أٗزٞر٤ش ُ٘وَ حُٔخء ٝحُٔٞحى حُـٌحث٤ش ىحهَ حُ٘زخص اليباتات الوعائية 

 

 

 

 

 

 

 

  التاسعالفصل 
 

الخامسةالوحدة   
النباتات الالبذرية  : األولالدرس   

حُلِوظ٤ًٖٝحص   ًٝحص حُلِوش  

 ٍ
ــخ

ـــ
ـــ

ٓؼ
 حُلِح٣ُخص 

 ك٤٘٘ش حٌُزي

 حُؼ٘زش ًحص حُوَٕٝ

 

 حُ٘زخطخص 

 ٝػخث٤ش  حُالٝػخث٤ش

 ال ر٣ٌٍش  ر٣ٌٍش  

 ال ر٣ٌٍش 

 ٓؼَحس  حُزٌٍٝ

 ) ال ٣َُٛش (

 ٓـطخس  حُزٌٍٝ

 ) ٣َُٛش (

 ٍ
ــخ

ـــ
ـــ

ٓؼ
 حَُٔه٤ٔخص 

حٌُثذكِح٣ُخص هيّ   

 ٣ًَ حُلٜخٕ 

 

 حُٔو٤١َٝخص

 ٓؼَ

 حُوٞم حُؤق حُٜ٘ٞرَ

 ٓؼَ
 ٓؼَ
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 ايالبشص١ٜ :  ايالٚعا١ٝ٥  ايٓباتات 

خصائصوا 

 ومميزاتوا

 ىحهَ حُ٘زخصُ٘وَ حُٔخء ٝحُٔٞحى  ) أٗٔـش ٝػخث٤ش ( ال طِٔي طَح٤ًذ 

 ) طٔظٚ حُٔخء ٓزخَٗس ػزَ ؿ٘خء حُو٤ِش ٝحُـيحٍ حُو١ِٞ ) ػٖ ٣َ١ن حُوخ٤ٛش حأل٣ُٞٔٓش 

  َألٕ ٤ُْ ُٜخ رٌٍٝ رٞحٓطش حألرٞحؽطظٌخػ 

  ٖؿٌٍٝ ٝحٗزخٙ ٤ٓوخٕ ٝحٗزخٙ أٍٝحم  أٗزخٙأؿِحء حُ٘زخص ػزخٍس ػ 

 ( ٌْٜٝٓٔخ ال ٣ظـخُٝ ػيى ه٤َِ ٖٓ حُوال٣خ  ْٓ  ٘ –ْٓ  ١ُٕٜٞخ ٖٓ  ٛـ٤َس حُلـ ) 

  رخُوَد ٖٓ حألٜٗخٍ ٝحُوِحٗخص ... (ط٘ٔٞ رخُٔ٘خ١ن ح١َُزش ( 

 

  : تعريف أشباه الجذور 

 ] ٢ٛ طَح٤ًذ ط٘زٚ حُـٌٍٝ طؼَٔ ػ٠ِ طؼز٤ض حُ٘زخص ك٢ ٌٓخٗٚ [

 

 أمجلى

 اخلصائص واملنيزات 

 احلزازِات  -1

 حٗزخٙ ؿٌٍٝ ٝحٗزخٙ ٤ٓوخٕ ٝحٗزخٙ أٍٝحم  ُٜخ 

  ٌٍٝال ط٘ظؾ ر 

  َرٞحٓطش حألرٞحؽطظٌخػ  

 ٕطٞؿي طَح٤ًذ حُظٌخػَ رخ٤ُٔوخ 

  ٞٔ٘رخألٓخًٖ ح١َُزش ػ٠ِ ؿٌٝع حألٗـخٍ ٝػ٠ِ حُٜوٍٞ ٝط 

 حشْشٖ الكبد  -2
  ؿٜٔٔخ ٓٔطق ٣٘زٚ حٍُٞهش 

  طِٔي حٗزخٙ ؿٌٍٝ ٤ُْٝ ؿٌٍٝ كو٤و٤ش 

  ًخٕ ٣ؼظوي إٔ ُٜخ كخثيس ك٢ ػالؽ أَٓحٝ حٌُزي 

  حالٌْٓٝٛح ٛٞ ٓزذ ط٤ٔٔظٜخ رٌٜح 

 العشبٖ ذات القرُن  -3
  ؿٜٔٔخ ٓٔطق ٣٘زٚ حٍُٞهش 

  طل١ٞ ػ٠ِ رالٓظ٤يحص ه٠َحء ٝحكيس رٌَ ه٤ِش 

  ٌٝٛح ٓزذ حُظ٤ٔٔش  طَح٤ًزٜخ حُظ٢ ط٘ظؾ حألرٞحؽ ط٘زٚ هَٕٝ حُٔخ٤ٗش 

 

 

 ٚايب١٦ٝ  ايٓباتات ايالٚعا١ٝ٥: 

 : ٢ٛ حُٔوِٞهخص حُظ٢ ط٘ٔٞ أٝال ك٢ حُز٤جخص حُـي٣يس أٝ ؿ٤َ حُٔٔظوَس  تعريف األنواع الرائدة 

 

 ُٜخ حُويٍس ػ٠ِ طلط٤ْ حُٜوٍٞ رٌَ٘ رطت ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ ط٣ٌٖٞ طَرش ؿي٣يس ٝػ٘يٓخ طظٌٕٞ ٤ًٔش ًخك٤ش ٖٓ حُظَرش طٔظط٤غ ٓوِٞهخص

 ك٤ش أهَٟ حالٗظوخٍ ا٠ُ حُٔ٘طوش
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 ايالبشص١ٜ : ايٛعا١ٝ٥   ايٓباتات 

خصائصوا 

 ومميزاتوا

 ىحهَ حُ٘زخص حُـٌحث٤ش ُ٘وَ حُٔخء ٝحُٔٞحى  ) أٗٔـش ٝػخث٤ش ( طِٔي طَح٤ًذ 

  كو٤و٤ش أؿِحء حُ٘زخص ػزخٍس ػٖ ؿٌٍٝ ٤ٓٝوخٕ ٝأٍٝحم 

  ط٘ٔٞ رٌَ٘ أًزَ ٖٓ حُ٘زخطخص حُالٝػخث٤ش 

   ط٘ٔٞ رخُٔ٘خ١ن حُوطز٤ش ٝحالٓظٞحث٤ش 

  َرٞحٓطش حألرٞحؽ طظٌخػ  

 أمجلى

 اخلصائص واملنيزات 

 السرخسْات   -1

  ُٜخ ؿٌٍٝ ٝ ٤ٓوخٕ ٝ أٍٝحم 

  ط٠ٔٔ أٍٝحهٜخ رخُٔؼق 

  َرٞحٓطش حألرٞحؽطظٌخػ  

  ٖٓ ٕٝهي٣ٔخ ًخٗض طَٜ ا٠ُ  ّ٘ ا٠ُ ٣ٖزِؾ ١ُٜٞخ ح٥ ، ّٕ٘ ّ 

 طؼ٤ٖ رخُٔ٘خ١ن حإلٓظٞحث٤ش  

 حزازِات قده الن٘ب -2

األرضْٖ ، ) الصوّبرِات 
 احلزازِات املسنارِٖ (

  َرٞحٓطش حألرٞحؽطظٌخػ  

  طِٔي أٍٝحم ار٣َش 

  ٕطظٌخػَ رخألرٞحؽ حُظ٢ طٞؿي ك٢ ٜٗخ٣ش ح٤ُٔوخ 

 ك٢ حُٔ٘خ١ن حُوطز٤ش ٝحُٔيح٣ٍش طؼ٤ ٖ 

  ٜٓيىس رخالٗوَحٝ الٓظويحٜٓخ ك٢ أؿَحٝ ح٣ُِ٘ش 

  ذِل احلصان  -3

  طِٔي ٓخم ٓـٞكش ٝٓلخ١ش ر٤ٔ٘ؾ ٝػخث٢ كِو٢ 

  َرٞحٓطش حألرٞحؽطظٌخػ  

  طٞؿي حألرٞحؽ ك٢ هٔش حُٔخم 

  أهَ ٖٓ حُٔظَ ػخىس ٣ٌٕٞ ١ُٜٞخ 

  ط٘ٔٞ ك٢ حُٔ٘خ١ن ح١َُزش 

  طٔظويّ ك٢ ط٤ِٔغ حأل٤ٗخء ٝط٘ظ٤ق أىٝحص حُٔطزن ألٜٗخ طل١ٞ ػ٠ِ ٓخىس

 ح٤ٌُِٔخ 

 

 

  : أ١ُٖٝ ايٓباتات ايالبشص١ٜ 

 ط٣ٌٖٞ حُللْ حُلـ١َ ٝط٣ٌٖٞ ٓخىس حُوـُغ  
 

 ايالبشص١ٜ ؟؟ نٝف ٜتهٕٛ ايفرِ احلحضٟ َٔ ايٓباتات / ؼ

 /د 
ٓغ ٍَٓٝ  ُللْ كـ١َ طظلٍٞرخُٔخء ٝحُط٤ٖ ٝػ٘ي طؼَٟٜخ ٠ُِـ٢ ٝحُلَحٍس  كبٜٗخ طـَٔحُ٘زخطخص حُالر٣ٌٍش  ػ٘يٓخ طٔٞص

 ٓال٤٣ٖ ح٤ُٖ٘ٔ

 

  : الُخّث 
 َٓػش طلِِٜخ ٝٓغ حُِٖٓ طظلٍٞ رٔزذ ح٠ُـ٢ ُٔخىس حُوغٓخىس ط٘ظؾ ػ٘يٓخ طٔٞص ٗزخطخص حُٔٔظ٘وؼخص ك٤وَِ حُظَحد حُٔ٘زغ رخُٔخء ٖٓ 

 حُظ٢ طٔظويّ ك٢ حُٔ٘خ١ن حُلو٤َس ٝهٞىح َُهٚ ػٔ٘ٚ

 

 : اعتدزاّ ايٓباتات ايٛعا١ٝ٥ ايالبشص١ٜ 

 ط٤٣ِٖ حُٔ٘خٍُ  .ٔ

 ط٤ٜ٘غ حُٔالٍ  .ٕ

 ٣ٔظويّ ) حُوغ ( ك٢ طل٤ٖٔ ٗٞػ٤ش حُظَرش  .ٖ

 (ح٤ُٔوخٕ حُـخكش ك٢ ٗزخص ٣ًَ حُلٜخٕ ططلٖ ٝطلٍٞ ا٠ُ ١ل٤ٖ طٔظويّ ًـٌحء  )  .ٗ

 طٔظويّ ًؼالؽ ٗؼز٢  ) ػالؽ حُلَٝم ، ٝحُِيؿخص ، حُل٠ٔ ، هَ٘س حَُأّ (  .٘
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ًم الفرُ  بني الوباتات الالُعاْٖ٘ الالبنرِٖ ُالوباتات الّعاْٖ٘ الالبنرِٖألملخص   
  

 النباتات الوعائية الالبذرية النباتات الالوعائية الالبذرية 

 طلظ١ٞ ػ٠ِ طَح٤ًذ أٗزٞر٤ش ط٘وَ حُٔخء ٝحُـٌحء ال طلظ١ٞ ػ٠ِ طَح٤ًذ أٗزٞر٤ش ط٘وَ حُٔخء ٝحُـٌحء

 طلظ١ٞ ػ٠ِ ؿٌٍٝ ٤ٓٝوخٕ ٝأٍٝحم كو٤و٤ش طلظ١ٞ ػ٠ِ أٗزخٙ ؿٌٍٝ ٝأٗزخٙ ٤ٓوخٕ ٝأٗزخٙ أٍٝحم

ح١َُزشط٘ٔٞ ك٢ حألٓخًٖ  ٝح١َُزشط٘ٔٞ ك٢ حألٓخًٖ حُـخكش    

 ط٘ٔٞ رٍٜٞس أ١ٍٞ ط٘ٔٞ ٛـ٤َس

 ٓؼَ :

حُلِح٣ُخص ٝك٤٘٘ٚ حٌُزي ٝحُؼ٘زٚ ًحص حُوَٕٝ .   

 ٓؼَ : 

 حَُٔه٤ٔخص ٝكِح٣ُخص هيّ حٌُثذ ٣ًَٝ حُلٜخٕ

خ أُٛخٍ أٝ رٌٍٝٔطظ٘خرٚ ك٢ حُظٌخػَ رخألرٞحؽ ٤ُْٝ ُٜ  

 

 

 

  : حل مراجعة الدرس 

 ٔؽ 

 طوظِق ك٢ أكـخٜٓخ   .ٔ

 طٔظِي ؿٌٍٝ أٝ أٗزخٙ ؿٌٍٝ طؼَٔ ػ٠ِ طؼز٤ض حُ٘زخص  .ٕ

 ( ٝحُٔؼظيُشط٤ٌلض ُِؼ٤ٖ ك٢ ٓوظِق حُز٤جخص ) حُوطز٤ش ٝحالٓظٞحث٤ش ٝحُٜلَح٣ٝش  .ٖ

 طوّٞ رؼ٤ِٔش حُز٘خء ح٠ُٞث٢  .ٗ

 ًَ حُ٘زخطخص طلظخؽ ا٠ُ حُٔخء  .٘

 ٕؽ 

 حُ٘زخطخص حُٞػخث٤ش حُ٘زخطخص حُالٝػخث٤ش

ُ٘وَ حُٔخء ال طل١ٞ ػ٠ِ طَح٤ًذ أٗزٞر٤ش ٗزخطخص 

 ٝحُٔٞحى حُـٌحث٤ش ىحهَ حُ٘زخص

طل١ٞ ػ٠ِ طَح٤ًذ أٗزٞر٤ش ُ٘وَ حُٔخء ٝحُٔٞحى ٗزخطخص 

  حُـٌحث٤ش ىحهَ حُ٘زخص

 ٖؽ 

 حَُٔه٤ٔخص حُلِح٣ُخص

  ُٜخ حٗزخٙ ؿٌٍٝ ٝحٗزخٙ ٤ٓوخٕ ٝحٗزخٙ أٍٝحم 

  ٌٍٝال ط٘ظؾ ر 

  َرٞحٓطش حألرٞحؽطظٌخػ  

 ٕطٞؿي طَح٤ًذ حُظٌخػَ رخ٤ُٔوخ 

  ؿٌٝع حألٗـخٍ ٝػ٠ِ حُٜوٍٞ ط٘ٔٞ ػ٠ِ

 ٝرخألٓخًٖ ح١َُزش

  ُٜخ ؿٌٍٝ ٝ ٤ٓوخٕ ٝ أٍٝحم 

  ط٠ٔٔ أٍٝحهٜخ رخُٔؼق 

  َرٞحٓطش حألرٞحؽطظٌخػ  

  ٖٓ ٕٝهي٣ٔخ ّ٘ ا٠ُ ٣ٖزِؾ ١ُٜٞخ ح٥ ، ّ

 ّ ًٕ٘خٗض طَٜ ا٠ُ  

 طؼ٤ٖ رخُٔ٘خ١ن حإلٓظٞحث٤ش  
 أٝ حُز٤جخص ؿ٤َ حُٔٔظوَس ك٢ حُز٤جخص حُٔيَٓس  أٝ حُز٤جخص حُـي٣يس  ٗؽ 

 ٗوَ حُٔخء ٝحألٓالف حُٔؼي٤ٗش ٝحُـٌحء ىحهَ حُ٘زخص  ٘ؽ 

 ٙؽ 
  هي ٣ٔٞص .  ألٕ حُ٘زخص ٣لظخؽ ا٠ُ ح٠ُٞء ُِو٤خّ رؼ٤ِٔش حُز٘خء ح٠ُٞث٢ 

  حُ٘زخطخص حُٞػخث٤ش حُالر٣ٌٍش ٜٓيٍ ُِللْ حُلـ١َ حُٔٔظويّ ك٢ ٓلطخص ط٤ُٞي حٌَُٜرخء 

 7ؽ 
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  :  َكز١َ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : خصا٥ص ايٓباتات ايبشص١ٜ 

 ُٜخ ؿٌٍٝ ٤ٓٝوخٕ ٝأٍٝحم  .ٔ

 ) ؿ٤ٔؼٜخ ٝػخث٤ش (  طٔظِي ٤ٔٗؾ ٝػخث٢ ) ه٘ذ ُٝلخء ( .ٕ

 ط٘ظؾ رٌٍٝ  .ٖ

 طوّٞ رؼ٤ِٔش حُز٘خء ح٠ُٞث٢  .ٗ

 

 

 

 : تعضٜف ايبشص٠ 

 [٢ٛ ر٠٣ٞش ٓوٜزش ٗخٟـش طل١ٞ ػ٠ِ ؿ٤ٖ٘ ٢ٛٝ ٤ِٓٝش طٌخػَ ُِٔلخكظش ػ٠ِ حُ٘ٞع ] 

 

  ٚطظًَذ حُزٌٍس ٖٓ ؿ٤ٖ٘ ٝٓوِٕٝ ؿٌحث٢ ٣ٔي حُـ٤ٖ٘ رخُطخهش ح٣ٍَٝ٠ُش ُ٘ٔٞ حُـ٤ٖ٘ ك٢ أػ٘خء ىٍٝس ك٤خط 
 

 

 

 : تصٓٝف ايٓباتات ايبشص١ٜ 

 طٜ٘ق ا٠ُ ٓـٔٞػظ٤ٖ ٛٔخ : 

 ٗزخطخص ٓؼَحس حُزٌٍٝ ) ال ٣َُٛش ( -ٔ

 ٗزخطخص ٓـطخس حُزٌٍٝ ) ٣َُٛش ( ٝط٘ؤْ ا٠ُ :  -ٕ

 ٗزخطخص ًٝحص حُلِوش  - أ

 حُلِوظ٤ٖ ٗزخطخص ًٝحص - د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التاسعالفصل 
 

الخامسةالوحدة   
النباتات البذرية  : الثانيالدرس   

 حُ٘زخطخص حُز٣ٌٍش 

 ٓؼَحس  حُزٌٍٝ

 ) ال ٣َُٛش (

 ٓـطخس  حُزٌٍٝ

 ) ٣َُٛش (

 ًٝحص حُلِوش

 ًٝحص حُلِوظ٤ٖ
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  : األٚصام 

 ط٤ٜ٘غ حُـٌحء الّظْفٖ

 ) حُز٘خء ح٠ُٞث٢ (

 

 الرتكْب

 البشرة  .1

 ) بشرة علوية وسفلية (

  طظٌٕٞ ٖٓ رَ٘س ػ٣ِٞش ٝرَ٘س ٓل٤ِش 

  ٖ١زوش ٍه٤وش ٖٓ حُوال٣خ طـط٢ حٍُٞهش ًَ رَ٘س ػزخٍس ػ 

  طوّٞ حُزَ٘س رلٔخ٣ش حٍُٞهش  

   طلظ١ٞ حُزَ٘س ػ٠ِ كظلخص ٛـ٤َس ط٠ٔٔ ) حُؼـٍٞ ( ًَٝ ػـَ ٓلخ١ 

 ) رو٤ِظخٕ كخٍٓظخٕ (                          

 الثغور
طٔٔق ريهٍٞ ٝهَٝؽ ػخ٢ٗ ٢ٛ كظلخص ٛـ٤َس ػ٠ِ حُزَ٘س  ، 

 أ٤ًٔي حٌَُرٕٞ ٝحُٔخء ٝحألًٔـ٤ٖ ا٠ُ حُ٘زخص

 طوّٞ رخُظلٌْ ك٢ كظق ٝاؿالم حُؼـ٢َٛ ه٤ِظخٕ طل٤طخٕ رخُؼـَ ٝ الخاليا الحارسة

 الطبقة العمادية  .2

  طوغ ر٤ٖ حُزَ٘س حُؼ٣ِٞش ٝحُطزوش حإلٓل٘ـ٤ش 

 ى ًز٤َس ٖٓ طظٌٕٞ ٖٓ هال٣خ ٣ٞ١ِش ٍٝك٤ؼش ٝٓظَحٛش طلظ١ٞ ػ٠ِ أػيح

 حُزالٓظ٤يحص حُو٠َحء 

  ألٗٚ ٣ظْ ك٤ٜخ ٓؼظْ ػ٤ِٔش حُز٘خء ح٠ُٞث٢رٌٜٙ حُطزوش ٓؼظْ حُـٌحء ٣ٜ٘غ 

 الطبقة اإلسفنجية  .3
  طٞؿي ر٤ٖ حُطزوش حُؼٔخى٣ش ٝحُزَ٘س حُٔل٤ِش 

  ٣ٝلَٜ ر٤ٖ هال٣خٛخ كَحؿخص ٛٞحث٤شطلظ١ٞ ػ٠ِ هال٣خ ُٓٞػش ػ٘ٞحث٤خ 

  ٝحُظ٢ طظٔؼَ رخُؼَٝم حألٗٔـش حُٞػخث٤ش طلظ١ٞ ٌٛٙ حُطزوش ػ٠ِ 

  : َالذع١ 

 ح٤ٌُٞط٤ٌَ () ٗٔؼ٤ش ط٠ٔٔ ـِق ١زوش ) حُزَ٘س ( ك٢ أٍٝحم رؼٞ حُ٘زخطخص رطزوش ـُ ط 

  إلطٔخّ ػ٤ِٔش حُز٘خء ح٠ُٞث٢ ًُٝي ال طٔ٘غ ٍٝٛٞ ح٠ُٞء ا٠ُ حُطزوش حُؼٔخى٣ش   ٗلخكش١زوخص  والكيوتيكل البشرةًَ ٖٓ ١زوش 
 

 

 

 

  : ايغام 

 كٞم ٓطق حُظَرش  ّدَُج

 الّظْفٖ

  ٣لَٔ حألٍٝحم ٝحُظَح٤ًذ حُظٌخػ٣َش 

  ح٤ُٔ٘ؾ حُٞػخث٢ ( ) حُو٘ذ ٝحُِلخء (ٗوَ حُٔٞحى ر٤ٖ حألٍٝحم ٝحُـٌٍٝ ػزَ حألٝػ٤ش حُ٘خهِش ( 

  ٖٝحُـٌحء  حُٔخءطو٣ِ 

  حُو٤خّ رؼ٤ِٔش حُز٘خء ح٠ُٞث٢ 

  َٟحُٔٔخػيس ػ٠ِ طِٔن حُ٘زخطخص حأله 

 أىّاع السا 
 ٓخم حُ٘ؼ٘خع  مثل :                طٔظخُ رؤٜٗخ ٓخم ٣َ١ش ٝه٠َحء   ساق عشبية  -1

 ح٤ُٔوخٕ حُٔٔظويٓش ك٢ ط٤ٜ٘غ حألػخع  مثل :                 طٔظخُ رؤٜٗخ ٓخم هخ٤ٓش ِٝٛزش     ساق خشبية  -2
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  : اجلشٚص 

 ؿخُزخ طلض ٓطق حُظَرش   ُجّدًا

  أك٤خٗخ طٞؿي ؿٌٍٝ كٞم ٓطق حُظَرش 
 

 

 الّظْفٖ
 ٗوَ حُٔخء ٝحألٓالف حُٔؼي٤ٗش ا٠ُ حُٔخم ٝحألٍٝحم 

 طؼز٤ض ٝىػْ حُ٘زخص 

  طو٣ِٖ حُٔخء ٝحُـٌحء 

  حٓظٜخٙ حألًٝٔـ٤ٖ ُِو٤خّ رؼ٤ِٔش حُظ٘لْ حُو١ِٞ 

o  : مالحظة 

 حُ٘زخطخص حُظ٢ ط٘ٔٞ ك٢ حُٔخء طٌٕٞ ؿ٤َ هخىٍس ػ٠ِ حٓظٜخٙ حألًٝٔـ٤ٖ ، ألٕ حُٔخء ال ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ٤ًٔخص ًز٤َس ٖٓ حألًٝٔـ٤ٖ

 ٌُح ٣٘ٔٞ ؿِء ٖٓ ؿٌٍٝٛخ هخٍؽ حُٔخء ُِلٍٜٞ ػ٠ِ حألًٝٔـ٤ٖ ٖٓ حُٜٞحء

 

 

 

  : األْغح١ ايٛعا١ٝ٥ 

 اخلشب  .1

ٛٞ ٤ٔٗؾ ٣ظٌٕٞ ٖٓ هال٣خ أٗزٞر٤ش ٓـٞكش َٓطذ رؼ٠ٜخ كٞم رؼٞ  التعريف

 ُظٌَ٘ ٝػخء ً

 

 ٗوَ حُٔخء حألٓالف حُٔؼي٤ٗش ٖٓ حُـٌٍٝ ا٠ُ أؿِحء حُ٘زخص   الوظيفة 

 ٣ٞكَ حُيػْ ُِ٘زخص 

 اللخاٙ  .2

رؼٞ ُظٌَ٘ ٛٞ ٤ٔٗؾ ٣ظٌٕٞ ٖٓ هال٣خ أٗزٞر٤ش َٓطذ رؼ٠ٜخ كٞم  التعريف

 ط٤ًَزخ ٠ٔٔ٣ أٗزٞرخ ً 

 

 ٗوَ حُـٌحء ٖٓ أٓخًٖ ط٤ٜ٘ؼٚ ا٠ُ أؿِحء حُ٘زخص حألهَٟ   الوظيفة

 ٤ٔٗؾ ٣ٜ٘غ هال٣خ حُو٘ذ ٝحُِلخء رخٓظَٔحٍ ٛٞ  التعريف الكامبّْه  .3

o  : مالحظة 

 ٣٘ظؾ ػٖ ٗٔٞ حُو٘ذ ٝحُِلخء ٣ُخىس ٓٔي ح٤ُٔوخٕ ٝحُـٌٍٝ 
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  ايبشٚص ) ايالطٖض١ٜ ( :  عضا٠املايٓباتات 
 

  : أُٛخٍحٍ ٝال طٌٕٞ خث٤ش طٌٕٞ رٌٍٝٛخ ؿ٤َ ٓلخ١ٚ رؼٔخ٢ٛ ٗزخطخص ٝػتعضٜفٗا . ًً 

 

 خصا٘ص ُممْزات املخرُطْات اخلصا٘ص املنْزٔ  للوباتات معرأ البنُر ) الالزًرِٖ (

  ٗزخطخص ر٣ٌٍش ٝرٌٍٝٛخ ؿ٤َ ٓلخ١ش رؼٔخٍ ) ٌٛح ٓزذ

 ط٤ٔٔظٜخ رٔؼَحس حُزٌٍٝ (

  ٍال طٌٕٞ أُٛخ 

  ٓؼظٜٔخ ٗزخطخص ٓؼَٔس 

  ٗزخطخص ٝػخث٤ش 

  ٓؼظْ أٍٝحهٜخ ار٣َش حٌَُ٘ أٝ كَٗل٤ش 

  أًؼَ ٓؼَحس حُزٌٍٝ ٤ٗٞػخ  ) المخروطيات (طؼي

 ٝػيىح ً 

 ) ط٘ظؾ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حُٔوخ٢٣ٍ ) ٓوخ٢٣ٍ أٗؼ٣ٞش ٝٓوخ٢٣ٍ ٣ًًَش 

  ٣ٞؿي ػ٠ِ حُ٘ـَس حُٞحكيس 

 َ٤١ٝخص طؼظزَ حُٔوخ٢٣ٍ طَح٤ًذ حُظٌخػَ ك٢ حُٔو 

  ط٘ٔٞ حُزٌٍٝ ك٢ حُٔوخ٢٣ٍ حألٗؼ٣ٞش ال ك٢ حُٔوخ٢٣ٍ ح٣ًٌَُش 

 

 : ٝحُظ٘ٞد ٝحُ٘ـَ حألكَٔ ٝحُؼَػَحُٜ٘ٞرَ  من أمثلتها 

 

  : ) ايٓباتات املػطا٠ ايبشٚص ) ايظٖض١ٜ 
 

  : أُٛخٍحٍ ٝطٌٕٞ ٌٕٞ رٌٍٝٛخ ٓلخ١ٚ رؼٔخ٢ٛ ٗزخطخص ٝػخث٤ش طتعضٜفٗا . ًً 

 

 حُٔـطخس حُزٌٍٝ ) ح٣َُِٛش (طخص حُوٜخثٚ ح٤ُِٔٔس  ُِ٘زخ

 ٝ حُزٌٍٝ ( رٔـطخس) ٌٛح ٓزذ ط٤ٔٔظٜخ ىحهَ ػٔخٍ  رٌٍٝٛخ طٌٕٞ ٗزخطخص ر٣ٌٍش 

  ٍطٌٕٞ أُٛخ 

  ٗزخطخص ٝػخث٤ش 

 
 

  : األطٖاص 

 ٍٓؼَ : حُظلخف                    هي طٞؿي حُزٌٍٝ ىحهَ حُؼٔخ 

  ٓؼَ : ٗزخص حُلَحُٝش        ػ٠ِ ٓطق حُؼَٔس      حُزٌٍٝهي طٞؿي 
 
 

 ايظٖض١ٜ ( :  تصٓٝف ايٓباتات َػطا٠ ايبشٚص ( 

 ٢ٛ : ا٠ُ ٓـٔٞػظ٤ٖطٜ٘ق  

 حُ٘زخطخص ًٝحص حُلِوظ٤ٖ . -ٕ                               حُزخطخص ًٝحص حُلِوش حُٞحكيس . -ٔ

 

  : سٚات ايفًك١ ٚسٚات ايفًكتني 

 ذُات الفلقتني ذُات الفلقٖ املقارىٖ ُجٌ

 التعريف
٢ٛ ؿِء ٖٓ حُزٌٍس طوِٕ حُطؼخّ  ٝطظٌٕٞ ٖٓ 

 كِوش ٝحكيس 

٢ٛ ؿِء ٖٓ حُزٌٍس طوِٕ حُطؼخّ  ٝطظٌٕٞ ٖٓ 

 كِوظ٤ٖ 

 طظٌٕٞ ٖٓ كِوظ٤ٖ طظٌٕٞ ٖٓ كِوش البذرة

 ٠ٓخػلخص حُؼيى أٍرؼش أٝ حُؼيى هٔٔش ٠ٓخػلخص حُؼيى ػالػش عدد بتالت الزهرة

 ٝٓٔطلش  ػ٠٣َش ٣ٞ١ِٝش ٍك٤ؼش شكل الورقة 

الحزم الوعائية في 

 ) العروق (  الورقة
 ٓظ٘خرٌش ) ػَٝم ٗز٤ٌش ( ٓظٞح٣ُش

 كِو٤ش ػ٘ٞحث٤ش الحزم الوعائية في الساق

 األمثلة
 حُظَٔ –حُُٔٞ  –حُ٘ؼ٤َ  –حٌٍُس  –حألٍُ 

 حأل٤ًٍٝيح –حُِٗزن  –حألٗخٗخّ 

 حُظلخف –حُلٔٚ  –حُلخ٤ُٞٛخء  –حُلٔظن 

 حُؼ٘ذ –ح٣ُُِٞخص  –حُزَطوخٍ 
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  : ) رٚص٠ ذٝا٠ ايٓباتات َػطا٠ ايبشٚص ) ايظٖض١ٜ 

 طوظِق ىٍٝس حُل٤خس رلٔذ ٗٞع حُ٘زخص 

 حُ٘زخطخص حُٔؼَٔس ٗزخطخص ًحص حُل٤ُٖٞ ٗزخطخص ك٤ُٞش

 طٌَٔ ىٍٝس ك٤خطٜخ هالٍ ٓ٘ش

 ط٘ٔٞ ٖٓ حُزٌٍٝ ًَ ػخّ

 طٌَٔ ىٍٝس ك٤خطٜخ ك٢ ػخ٤ٖٓ 

طوِٕ ٤ًٔخص ٖٓ حُطؼخّ طلض حالٍٝ 

 ك٢ حُـٌٍٝ ٝح٤ُٔوخٕ هالٍ حُٔ٘ش حأل٠ُٝ 

طٔظويّ حُـٌحء حُٔوِٕٝ ك٢ حُ٘ٔٞ هالٍ 

 حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش 

 

 حُزويْٝٗ  مثال :

طلظخؽ ألًؼَ ٖٓ ٓ٘ظ٤ٖ ُظٌَٔ ىٍٝس ك٤خطٜخ 

 ٝط٠٘ؾ

 ٓؼخٍ  

نباتات معمرة 

 عشبية

 نباتات معمرة

 خشبية

طٔٞص رٌَ كَٜ 

ٗظخء ، ٝط٘ٔٞ 

ٝطَِٛ ك٢ ًَ 

 كَٜ ٍر٤غ 

ط٘ظؾ أُٛخٍ ٝطزو٠ 

 ُؼيس ٓ٘ٞحص 

 
 

  ٗٔٞٛخ ٖٓ رٌٍس ا٠ُ إٔ ط٠٘ؾ  ريء ٖٓىٍٝس ك٤خطٜخ ك٢ أهَ ٖٓ َٜٗ  طٌَٔٛ٘خى ٗزخطخص. 

 

 

 

 : أ١ُٖٝ ايٓباتات ايبشص١ٜ 

 طيهَ ك٢ ٛ٘خػش حٍُٞم  .ٔ

 ٛ٘خػش حُٔالرْ ٖٓ حُوطٖ  .ٕ

 ٜٓيٍ ٝؿزخص ؿٌحث٤ش ُٔؼظْ حُٔوِٞهخص حُل٤ش  .ٖ

 

 

 

 : َٓتحات ايٓباتات ايبشص١ٜ 

 الوباتات مغطأ البنُر الوباتات معرأ البنُر

 حُ٘ٔغ –حُيٛخٕ  –ح٤ٍُٖٗٞ  –حٍُٞم حُٜخرٕٞ  –حُو٘ذ 

 حألى٣ٝش –حُٜ٘ٞرَ  –حُؼطٍٞ 

 –حُٔطخ١  –حٌُظخٕ  –حُوطٖ  –ح٤ٌُ٘ٞالطٚ  –حٌَُٔ  –حُطؼخّ 

 –حٌُٜ٘خص  –حُوَكش  –حُؼطٍٞ حألى٣ٝش  –ح٣ُِٞص حُ٘زخط٤ش 

 حُو٘ذ –حألٛزخؽ 

 

 

 الوباتات مغطأ البنُر الوباتات معرأ البنُر

o ًدؾب :َصزص ي  

 ٝٛ٘خػش حٍُٞم٣ٔظويّ ك٢ ػ٤ِٔخص حُز٘خء 

 
o : ايضاتٓخ  

طٔظويّ ك٢ ٛ٘خػش حُٜخرٕٞ ٝحُيٛخٕ ٝٓٞحى حُظ٤ِٔغ ٝرؼٞ 

 حألى٣ٝش

o : َصزص غشا٤  

 ٓؼَ حُ٘ؼ٤َ ٝحُؤق ٝحُلٔٚ ٝحُؼيّ

 
o : َصزص يأليٝاف  

 طٔظويّ ك٢ ٛ٘خػش حُٔالرْ ) حُوطٖ ٝحٌُظخٕ (
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  : حل مراجعة الدرس 

 ٔؽ 

 ٤ٓٝوخٕ ٝأٍٝحم كو٤وش ُٜخ ؿٌٍٝ  .ٔ

 ُٜخ ٤ٔٗؾ ٝػخث٢  .ٕ

 ط٘ظؾ حُزٌٍٝ  .ٖ

 طوّٞ رؼ٤ِٔش حُز٘خء ح٠ُٞث٢  .ٗ

 ٕؽ 

 حُزٌٍٝحُ٘زخطخص ٓـطخس  حُ٘زخطخص حُٔؼَحس حُزٌٍٝ

 رٌٍٝٛخ ؿ٤َ ٓلخ١ش رؼٔخٍ (ٔ

 طٌٕٞ أُٛخٍال  (ٕ

 طٌٕٞ رٌٍٝٛخ ىحهَ ػٔخٍ (ٔ

  طٌٕٞ أُٛخٍ (ٕ
 ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ ٗزخطخص ًٝحص حُلِوظ٤ٖ  ٖؽ 

 ُظؼز٤ض ٝىػْ حُ٘زخص ٝالٓظٜخٙ ٤ًٔخص ًخك٤ش ٖٓ حُٔخء  ٗؽ 

 هي ٣ئى١ ًُي ا٠ُ طو٤َِ ٓؼيٍ حُز٘خء ح٠ُٞث٢ أٝ ػيّ كيٝع حُز٘خء ح٠ُٞث٢  ٘ؽ 

 ) ٣ـذ إٔ طظَٜ حؿخرخص حُطالد حُؼالهش ر٤ٖ ٝؿٞى حُزالٓظ٤يحص حُو٠َحء ٝاٗظخؽ حٌَُٔ ( ٓظَٝى ُِٔؼِْ      ٙؽ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حُ٘زخطخص حُز٣ٌٍش 

 ٜٓ٘خ ٜٓ٘خ

 حُزٌٍٝ ك٢ ٓوخ٢٣ٍ حُزٌٍٝ ك٢ أُٛخٍ

 ٓؼَحس حُزٌٍٝ مغطاج الثزوس

ه
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 التاسع حل مراجعة الفصل : 
 

 : استخدام المفردات 

 ٓؼَحس حُزٌٍٝ  .ٔ

 ًٝحص حُلِوش   .ٕ

 أٗزخٙ حُـٌٍٝ  .ٖ

 حُو٘ذ   .ٗ

 حُ٘زخطخص حُالٝػخث٤ش   .٘

 حُ٘زخطخص حَُحثيس   .ٙ

  حُؼـٍٞ  .7
 : تثبيت المفاهيم 

8 9 ٔٓ ٔٔ ٕٔ ٖٔ ٔٗ ٔ٘ ٔٙ 

 د ى أ ى ى ؽ د أ د
 

 : التفكير الناقد 

 هي ٣ٔٞص حُ٘زخص أٝ ٣ٌرَ رٔزذ كويحٕ ٤ًٔخص ًز٤َس ٖٓ حُٔخء  7ٔ

 ألٕ ؿ٤ٔغ حُ٘زخطخص ح٣َُِٛش ٢ٛ ٗزخطخص ٝػخث٤ش  8ٔ

 ر٤جش ؿخكش  ) ٛلَح٣ٝش ( 9ٔ

 ألٗٚ ٤ُْ ُٜخ ٤ٔٗؾ ٝػخث٢ ٣٘وَ حُٔخء  ٝحُٔٞحى حألهَٟ ، ٝرخُظخ٢ُ كبٜٗخ طلَٜ ػ٠ِ حُٔخء ػٖ ٣َ١ن حالٓظٜخٙ ٓزخَٗس  ٕٓ

 ػٖ ٣َ١ن ط٤ٌَٔ ٝطلظ٤ض حُٜوٍٞ ٝطل٣ِٜٞخ ا٠ُ طَرش ٝٓغ ٓٞطٜخ ٝطلِِٜخ طظلٍٞ ا٠ُ طَرش ُ٘ٔٞ حُ٘زخطخص حألهَٟ  ٕٔ

ٕٕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ٕٖ  
 

 : أنشطة تقويم األداء 

 ٓظَٝى ُِٔؼِْ  ٕٗ

 ٖٓ هالٍ ٓؼَكش ػيى حُؼـٍٞ ك٢ ٓطل٢ حٍُٞهش ) حُؼ١ِٞ أٝ حُٔل٢ِ ( ٕ٘

 ه٤ِش كخٍٓش  ٕٙ٘=   ٕ  8ٕٔػيى حُوال٣خ حُلخٍٓش ك٢ حُٔطق حُٔل٢ِ ٍُٞهش ٗزخص حُلٍٞ =  ٕٙ
 

 

٣ٝظٌَ٘ حُللْ           ٣ظٌٕٞ حُوغ          طظلَِ حُ٘زخطخص حُالر٣ٌٍش رؼي ٓٞطٜخ                 ٗزخطخص الر٣ٌٍش ك٤ش  

 ٗزخطخص ال ر٣ٌٍش

 ٜٓ٘خ

٤ٔٗؾ ٗخه٤َُْ ُٜخ   ُٜخ ٤ٔٗؾ ٗخهَ 

 ٗزخطخص ٝػخث٤ش وثاتاخ ال وػائٍح

كِح٣ُخص ، ك٤٘٘ش حٌُزي ، 

 حُؼخًٍ ػ٘زش حُوَٕ

 ٜٓ٘خ ٜٓ٘خ       ٜٓ٘خ

 حُؼَػَ الشجش األحمش
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 حُلَٜ

 حُؼخَٗ
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 : ٢ٛ ػ٘خَٛ حُز٤جش حُٔل٤يس ٝح٣ٍَٝ٠ُش ُزوخء حُٔوِٞهخص حُل٤ش  تعضٜف املٛاصر ايطبٝع١ٝ 

 

  : أْٛاع املٛاصر ايطبٝع١ٝ 

 ٓٞحٍى ٓظـيىس  .ٔ

 ٓٞحٍى ؿ٤َ ٓظـيىس  .ٕ

 

 غري متحددٔاملّارد  املّارد متحددٔ ُجٌ املقارىٖ

٣ؼخى طي٣َٝٛخ ٝطظـيى رخٓظَٔحٍ ١ز٤ؼ٤ش ٢ٛ ٓٞحٍى  التعرِف

 ك٢ حُطز٤ؼش

طٔظِٜي رَٔػٚ أًزَ ٖٓ َٓػش ١ز٤ؼ٤ش ٢ٛ ٓٞحٍى 

 ك٢ حُطز٤ؼش  طؼ٠٣ٜٞخ

 املجام
 ُْٔ٘ح 

  حُٔخء 

 ) ح٣َُخف ) حُٜٞحء 

  حُٞهٞى حألكل١ٍٞ 
 

  ّحُـَحك٤ض ( ،حُٔؼخىٕ ) حُٔخ 
 

  حٌُٛذ ، حُ٘لخّ  ،حأل٤ُّ٘ٓٞٞ  ،حُلِِحص ) حُلي٣ي 

 ح٤ٍُٞح٤ّٗٞ ( ،حُظ٘ـٔظٕٞ  ،حُلٞالً  ،حُل٠ش               
 

  حُيٛخٕ  ،حُزالٓظ٤ي 
 

 : تعرِف الوفط 
 ١َٔص ك٢ حُوَ٘س حأل٤ٍٟش  ىه٤وش رل٣َش روخ٣خ ٓوِٞهخص ك٤ش  ٛٞ

 ؼ / عًٌ : ٜعترب ايٓفط َٔ املٛاصر غري املتحزر٠ ! 

 ٣ظٌٕٞ ٖٓ ؿي٣يألٗٚ ٣لظخؽ ا٠ُ ٓال٤٣ٖ ح٤ُٖ٘ٔ كظ٠  د

  

 

  : ٟايٛقٛر األذفٛص 

 ٛٞ روخ٣خ ٓوِٞهخص ك٤ش طٌٞٗض ك٢ حُوَ٘س حأل٤ٍٟش ٖٓ ٓجخص ٓال٤٣ٖ ح٤ُٖ٘ٔ تعرِفٌ

 حُـخُ حُطز٤ؼ٢ -ٖ              حُ٘ل٢          -ٕحُللْ حُلـ١َ                  -ٔ مجام

 االستخدامات

 

 ٝحُطخثَحصٝهٞى ٤ُِٔخٍحص ٝحُلخكالص ٝحُوطخٍحص  حُ٘ل٢

 ٝهٞى ك٢ ٓلطخص ط٤ُٞي حُطخهش حٌَُٜرخث٤ش حُللْ حُلـ١َ

  ك٢ حُٜٔخٗغ ٝحُطزن ٝٝهٞى ُزؼٞ حُلخكالص٣ٔظويّ  حُـخُ حُطز٤ؼ٢

احملافظٖ علٕ الّقّد 
 األحفّرن

  َرٔزذ ٣ُخىس ٓؼَٙ ك٢ حُٔٔظوز 

  طي٤َٓ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ 

 [ حُظَرش ٝحُٜو٣ٍٞئى١ ا٠ُ طؼ٣َش ١زوخص  حُللْ حُلـ١َ حٓظوَحؽ] ألٕ 

  طِٞع حُٜٞحء 

 ٝظٍٜٞ ح٠ُزخد حُيهخ٢ٗ ٝحُٔطَ حُل٢٠ٔ [ كظَحهٚ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ ك٠الص ؿخ٣ُش  ألٕ ح] 

ارشادات التقلْل مي استخداه 
 الّقّد األحفّرن

  ا١لخء حألٗٞحٍ ػ٘ي ٓـخىٍس حُـَكش 

  ّحٓظويحّ ٝٓخثَ حُ٘وَ حُؼخ 

  ح٢ُ٘ٔ أٝ حٓظويحّ حُيٍؿخص حُٜٞحث٤ش 

 حُٔخٍ ٖٓ ٓزخُؾ ًز٤َس  حُظو٤َِ ٖٓ حٓظويحّ حُٞهٞى حألكل١ٍٞ ٣ٞكَ فا٘دٔ 

 

 

  العاشرالفصل 
 

الخامسةالوحدة   
موارد البيئة : األولالدرس   
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  : ٟبزا٥ٌ ايٛقٛر األذفٛص 

 حُٔخء  ] حُطخهش حٌَُٜٝٓخث٤ش [ .ٔ

 ١خهش ح٣َُخف  .ٕ

 حُطخهش ح٣ُٝٞ٘ش  .ٖ

 حُطخهش حُلَح٣ٍش حُـٞك٤ش  .ٗ

 حُزلخٍ ٝحُٔل٤طخص ١خهش  .٘

 حُطخهش ح٤ُٔٔ٘ش  .ٙ

 

 

 

 

  أٚال : ايطاق١ ايهٗضَٚا١ٝ٥ 

 

 ٢ٛ ١خهش ٗخطـش ػٖ حٓظـالٍ ١خهش ح٤ُٔخٙ حُٔخهطش ُظ٘ـ٤َ ُٓٞيحص حٌَُٜرخء  تعرِفٍا

 ٓلطخص ط٤ُٞي حٌَُٜرخء  اتاالستخدام

 أكي ٜٓخىٍ حُطخهش حُٔظـيىس   املزاِا 

 ال طٔزذ طِٞع ُِٜٞحء  

 طي٤َٓ حُز٤جش ] ألٜٗخ طلظخؽ ا٠ُ ر٘خء ٓيٝى رخُوَد ٖٓ ٓلطخص ط٤ُٞي حٌَُٜرخء [  السلبْات

 

 

 

 

  ثاْٝا : طاق١ ايضٜاح 

 ٢ٛ ١خهش طؼظٔي ػ٠ِ حٓظـالٍ ١خهش ح٣َُخف إلىحٍس ُٓٞيحص حٌَُٜرخء  تعرِفٍا

 ٓلطخص ط٤ُٞي حٌَُٜرخء  اتاالستخدام

 أكي ٜٓخىٍ حُطخهش حُٔظـيىس   املزاِا 

  ال طٔزذ طِٞع ُِٜٞحء  

 حٓظويحٜٓخ ٓليٝى   السلبْات
   ٓخػش  ٕٖألٕ أهَ َٓػش ٣َُِخف ٣ٌٖٔ ٖٓ هالُٜخ ط٤ُٞي ًَٜرخء ٢ٛ / ًِْ 

  ٕحٌَُٜرخءحٗظخؽ طٞهق  ٣ؼ٢٘طٞهق ح٣َُخف أل  
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  ثايجا : ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ 

 

 ٓطِوش ٤ًٔخص ٛخثِش ٖٓ حُطخهش   ػَٜ٘ ح٤ٍُٞح٤ّٗٞ حُٔ٘غ٢ٛ ١خهش ٗخطـش ػٖ حٗ٘طخٍ ح٣ٞٗٚ ًٍحص  تعرِفٍا

 ح٤ٍُٞح٤ّٗٞػَٜ٘  املجام

 ٓلطخص ط٤ُٞي حٌَُٜرخء  اتاالستخدام

 املزاِا 

  طؼط٢ ١خهش ًز٤َس ؿيح 
 

 

 

 

  ال طٔزذ طِٞع حُٜٞحء 

  ُلظَس أ١ٍٞ  حُٞهٞى حألكل١ٍٞطلخكع ػ٠ِ  

 ٤ًٔش ) ح٤ٍُٞح٤ّٗٞ ( ك٢ حُوَ٘س حأل٤ٍٟش ؿ٤َ ٓظـيىس   السلبْات

 هطَح ً ػ٠ِ ك٤خس حُٔوِٞهخص حُل٤ش  طٌَ٘ ط٘ظؾ ٓوِلخص ٗ٘طش اٗؼخػ٤ش 

 املخلفات الوُِّٖ 

 طرق التخلص منها 
ٖٝٓ ػْ ىكٜ٘خ ػ٤ٔوخ ك٢ رخ١ٖ ٝٓلٌٔش حإلؿالم ٟٝؼٜخ ك٢ كخ٣ٝخص ٝحه٤ش 

 حألٍٝ

 مالحظات هامة 
  ٌٕٞح٤ُٔخٙ حُـٞك٤ش رؼ٤ي ػٖ ٜٓخىٍ ٓٞهغ حُيكٖ إٔ ٣ 

  ٝحُزَح٤ًٖإٔ ٣ٌٕٞ حُٔٞهغ آٓ٘خ ً ٖٓ كيٝع حُِٜحص حأل٤ٍٟش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ًـْ ٖٓ حُٞهٞى ح١ُٝٞ٘ ٣ؼط٢ ١خهش طؼخىٍ حُطخهش حُظ٢ ٣٘ظـٜخ ) ُظَ ( ٖٓ حُـخُ حُطز٤ؼ٢ ٔ)    

ػالػش ٓال٤٣ٖ َٓس طو٣َزخ   
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  صابعا : ايطاق١ احلضاص١ٜ اجلٛف١ٝ 

 

  ك٢ رخ١ٖ حألٍٝطخهش حُلَح٣ٍش حُٔٞؿٞىس ح٢ُٛ  تعرِفٍا

 حٗلالٍ ح٣ٞٗٚ ًٍحص ٓ٘ؼش ك٢ رخ١ٖ حألٍٝ   مصدرًا 

 ٓلطخص ط٤ُٞي حٌَُٜرخء   االستخدامات

 حالٓظ٘لخء 

 أكي ٜٓخىٍ حُطخهش حُٔظـيىس   املزاِا 

  ال طٔزذ طِٞع ُِٜٞحء  

 حٓظويحٜٓخ ٓليٝى   السلبْات

 ه٣َزش ٖٓ ٓطق حألٍٝ [ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ حُوِحٗخص حُـٞك٤ش حُلَح٣ٍش ] ألٗٚ 

اخلزاىات احلرارِٖ 
 اجلّفْٖ 

حُٔٞؿٞىس كُٜٞخ ٝحُو٣َزش ٜٓ٘خ ٝػ٘ي ٍٝٛٞ ٤ٓخٙ حألٓطخٍ ٝح٤ُٔخٙ حُـٞك٤ش حُٜوٍٞ حَُٜٜٔ٘س حُٜوٍٞ طٔوٖ 

 ح١ٌُ ٣ٔظؼَٔ ك٢ ط٤ُٞي حٌَُٜرخء ػزَ حُ٘وٞم ا٠ُ ٌٛٙ حُٜوٍٞ حُٔخه٘ش كبٕ حُٔخء ٣ٔوٖ ٣ٝظٌَ٘ حُزوخٍ

موشآت الطاقٖ 
 اجلّفْٖ احلرارِٖ 

ُٓٞيحص حُٔخء ك٢  اىحٍس روخٍ ىس ٖٓ ٝحالٓظلخحُـٞك٤ش حُلَح٣ٍش ٍُِٞٛٞ ا٠ُ هِحٗخص حُطخهش  آرخٍكلَ ٣ظْ 

 ٓلطخص ط٤ُٞي حُطخهش حٌَُٜرخث٤ش

 مالحظٖ 
 . طِىحى ىٍؿش كَحٍس حألٍٝ ٓغ حُى٣خى حُؼٔن 

 ٓؼخٍ : 

 ًْ طٌٕٞ ىٍؿش حُلَحٍس ًخك٤ش ُـ٢ِ حُٔخء  ٖػ٠ِ ػٔن 

  ّ  9ًِْْٓٓ  طَٜ ىٍؿش حُلَحٍس ا٠ُ   ٓٓٔػ٠ِ ػٔن  
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  خاَغا : طاق١ ايبراص ٚاحملٝطات 

 

 تعرِفات ًامٖ 
 ٛٞ حٍطلخع ٓٔظٟٞ حُٔخء ػ٘ي حُ٘خ١ت تعريف المد
 ٛٞ حٗولخٝ ٓٔظٟٞ حُٔخء ػ٘ي حُ٘خ١ت  تعريف الجزر

 ٓلطخص ط٤ُٞي حٌَُٜرخء    اتاالستخدام

 أكي ٜٓخىٍ حُطخهش حُٔظـيىس   املزاِا 

  ال طٔزذ طِٞع ُِٜٞحء  

 حٓظويحٜٓخ ٓليٝى  ] رٔزذ هِش حألٓخًٖ حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ كَم حالٍطلخع ر٤ٖ حُٔي ٝحُـٍِ ًخك٢    السلبْات

 الٓظـالٍ ٓؼَ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُطخهش [                                                 

  ٓخػخص ٤ٓٞ٣خ هالٍ ػ٤ِٔظ٢ حُٔي ٝحُـٍِ ٣ٔٓظْ ط٤ُٞي حُطخهش حٌَُٜرخث٤ش ٗلٞ   مالحظات ًامٖ 

  ّٞ٣ليع حُٔي ٝحُـٍِ َٓط٤ٖ ك٢ ح٤ُ 

 

 

 

  عارعا : ايطاق١ ايؾُغ١ٝ 

 تعرِف اخلالِا الشنسْٖ 
 (P.V ) 

 ًَٜرخث٤شحُطخهش ح٤ُٔٔ٘ش ا٠ُ ١خهش  ٢ٛ هال٣خ طلٍٞ 

 الضّْٖ٘مزاِا اخلالِا 
  ْٛـ٤َس حُلـ 

 ُّٜٓٞش حالٓظويح 

  ُْٔ٘طُٞي حٌَُٜرخء ٖٓ ٟٞء ح 

استخدامات الطاقٖ 
 الشنسْٖ

  ط٤ُٞي حٌَُٜرخء ٓلطخص 

  طٔو٤ٖ حُٔخء 

  حُطزن 

 ٍُحُظيكجش حُيحه٤ِش ُِٔ٘خ 

 حًَُٔزخص حُل٠خث٤ش 

  ح٥الص حُلخٓزش 

 أكي ٜٓخىٍ حُطخهش حُٔظـيىس   املزاِا 

  ال طٔزذ طِٞع ُِٜٞحء  

 

 ) ٌِٓلش ٓخى٣خ ً ( رخٛظش حُؼٖٔ    السلبْات
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  : حل مراجعة الدرس 

  ُزوخء حُٔوِٞهخص حُل٤شػ٘خَٛ حُز٤جش حُٔل٤يس ٝح٣ٍَٝ٠ُش  ٔؽ 

 ٕؽ 

 الموارد غير المتجددة الموارد المتجددة ٝؿٚ حُٔوخٍٗش

 حُظؼ٣َق
ٓٞحٍى ١ز٤ؼ٤ش ٣ؼخى طي٣َٝٛخ ٝطظـيى 

 رخٓظَٔحٍ ك٢ حُطز٤ؼش

ٓٞحٍى ١ز٤ؼ٤ش طٔظِٜي رَٔػٚ أًزَ ٖٓ َٓػش 

 طؼ٠٣ٜٞخ ك٢ حُطز٤ؼش

 حألٓؼِش

  حُطخهش ح٤ُٔٔ٘ش 

  حُطخهش حٌَُٜٝٓخث٤ش 

  حُزلخٍ ٝحُٔل٤طخص١خهش 

  حُطخهش حُلَح٣ٍش حُـٞك٤ش 

 ) ح٣َُخف ) حُٜٞحء 

 ّحُٔخ 

  ٕحُٔؼخى 

  حُلِِحص 

  حُ٘ل٢ 

  حُـخُ حُطز٤ؼ٢ 

 ٖؽ 

 العيوب المزايا

  ً طؼط٢ ١خهش ًز٤َس ؿيح 

  ال طِٞع حُٜٞحء 

  ٜٓيٍ ؿ٤َ ٓظـيى 

  ِٚط٘ظؾ ٓوِلخص حٗؼخػ٤ش ٣ٜؼذ حُظو

 ٜٓ٘خ 

 ٗؽ 
  ٓزخَٗس () رٍٜٞس طيكجش حُٔ٘خٍُ ٝحُٔخء 

  رٍٜٞس ؿ٤َ ٓزخَٗس (ط٤ُٞي حٌَُٜرخء ( 

 ٢ٌُ ال ٣ظِٞع رخإلٗؼخػخص ح٣ُٝٞ٘ش  ٘ؽ 

 ٙؽ 
 

 7ؽ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٖٓ   

ٔ٘ٓٓ 
 =  طلظخؽ ٣ٞ٘ٓخً  ٖٓ حُز٣ِٖ٘ ُظَ ٓٓ٘= 

٘ٓ   

ٔٓ  ٘ٓٓ 
 =  ًِْ   ٓٔٓويحٍ ح٣ُِخىس ريٍؿش حُلَحٍس ػ٠ِ ػٔن  ّ ْٓٓٔ= 
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  : تًٛث اهلٛا٤ 

 

  : ٢ٛ ٓٞحى طِٞع حُز٤جش  تعضٜف املًٛثات 

 علٕ بعض امللّثاتأمجلٖ 

  حُٔ٘خؽ 

  حُيهخٕ ٝحَُٓخى 

  حُٔز٤يحص حُل٣َ٘ش 

  حُ٘لخ٣خص ٝروخ٣خ حُل٠الص 

  ٍٝأ٤ًٔي حٌَُرٕٞ ، أًخ٤ٓي ح٤ُ٘ظَٝؿ٤ٖ ، أًخ٤ٓي حٌُز٣َض [حُـخُحص ] ػخ٢ٗ أ٤ًٔي حٌَُرٕٞ ، أ 

 مسببات تلّث اهلّاٙ

 ح٤ُٔخٍحص ٝحُلخكالص ٝحُٜٔخٗغ  ػٞحىّ .ٔ

 ٓلطخص ط٤ُٞي حُطخهش  .ٕ

 حٗلـخٍ حُزَح٤ًٖ  .ٖ

 ح٣َُخف حُٔلِٔش رخُـزخٍ ٝحَُٓخٍ  .ٗ

 حكظَحم حُـخرخص  .٘

 طزوَ حُيٛخٗخص ٝحُٔٞحى ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش  .ٙ

 الدخاىٓالضباب  مي أشكام تلّث اهلّاٙ

 ٛٞ ٌَٗ ٖٓ أٌٗخٍ طِٞع حُٜٞحء  تعريفه

 طلخػَ ٟٞء حُْ٘ٔ ٓغ حُـخُحص حُ٘خطـش ٖٓ حكظَحم حُٞهٞى  أسبابه

 اضراره
 حُظٜخد حُؼ٤ٕٞ  .ٔ

 ٛؼٞرش ك٢ حُظ٘لْ  .ٕ

 طرق التقليل منه
  حٓظؼٔخٍ ٝٓخثَ حُ٘وَ حُؼخٓش 

  حٓظويحّ ح٤ُٔخٍحص حُظ٢ طؼَٔ رخٌَُٜرخء  

 

 

  : ٞاملطض احلُط 

 ُظ٣ٌٖٞ أكٔخٝ ه٣ٞش حُٔٞؿٞىس  رخُـالف حُـ١ٞ ٗٞحطؾ كَم حُٞهٞى حألكل١ٍٞٓغ ٓخء حُٔطَ ٛٞ طلخػَ  تعرِف املطر احلنضٓ

 الرقم اهلْدرُجْين 
 للنطر احلنضٓ

PH  =٘.ٙ  َكؤه 

 

 ػٞحىّ ح٤ُٔخٍحص) حٌُز٣َض ( حُ٘خطؾ ػٖ كَم حُللْ حُلـ١َ ٝ) أًخ٤ٓي ح٤ُ٘ظَٝؿ٤ٖ ( حُ٘خطـش ػٖ  أسباب املطر احلنضٓ

 ِٗع حُٔٞحى حُٔـ٣ٌش حُٔٞؿٞىس ك٢ حُظَرش   تأثري املطر احلنضٓ

  َٟهلٞ حَُهْ ح٤ُٜيٍٝؿ٢٘٤ ُٔخء حُزَى ٝحُزل٤َحص ٓٔخ ٣ٔزذ ٓٞص حُطلخُذ ٝحُٔوِٞهخص حأله 

موع تشكل املطر 
 احلنضٓ

  حٓظويحّ حُٞهٞى حُوخ٢ُ ٖٓ حٌُز٣َض ًخُـخُ حُطز٤ؼ٢ أٝ حُللْ حُلـ١َ ح١ٌُ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ٤ًٔخص

 ه٤ِِش ٖٓ حٌُز٣َض 

 حٓظويحّ َٓٗلخص حُٜٞحء ك٢ٜ طلـِ ػخ٢ٗ أ٤ًٔي حٌُز٣َض هزَ ُٝٛٞٚ ُِـالف حُـ١ٞ 

  طو٤َِ حٓظويحّ ح٤ُٔخٍحص أٝ حٓظويحّ ح٤ُٔخٍحص حٌَُٜرخث٤ش 

 

 

  العاشرالفصل 
 

الخامسةالوحدة   
التلوث وحماية البيئة : الثانيالدرس   
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  : ٟاالذتباؼ احلضاص 

 

 ٛٞ حكظـخُ حُـخُحص حُٔٞؿٞىس ك٢ حُـالف حُـ١ٞ ألٗؼش حُْ٘ٔ تعرِفٌ

 فا٘دٔ االحتباس احلرارن 
ُٞال حالكظزخّ حُلَح١ٍ ٌُخٗض ىٍؿش حُلَحٍس ػ٠ِ ٓطق حألٍٝ ٓ٘ول٠ش ؿيح ً ٌُٝخٗض حُل٤خس ػ٠ِ 

 حألٍٝ أَٓح ً ٓٔظل٤ال

  حُؼ٤ٖ ٝحُزوخء ػ٠ِ ٓطق حألٍٝرخُظخ٢ُ كبٕ حالكظزخّ حُلَح١ٍ ٣ٞكَ ُِٔوِٞهخص حُل٤ش آٌخ٤ٗش 

 ٗظ٤ـش حكظـخُ أٗؼش حُْ٘ٔ  ٣ئى١ ا٠ُ حٍطلخع ىٍؿش كَحٍس ٓطق حألٍٝ خماطر االحتباس احلرارن 

 ( رخُـالف حُـ١ٞ رٔزذ ٣ُخىس ٓؼيالص كَم حُٞهٞى حألكل١ٍٞ  ٣ُCO2خىس ٗٔزش )  أسباب االحتباس احلرارن

 غازات الدفْئٖ
 ٢ٛ ؿخُحص طلـِ أٗؼش حُْ٘ٔ ٝكَحٍطٜخ   تعريفها

 (    CO2ؿخُ ػخ٢ٗ أ٤ًٔي حٌَُرٕٞ )  مثال
 

التغريات اليت ِسببٍا 
 االحرتار العاملٓ

 ) االحتباس احلرارن (

  طـ٤َ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ 

  َحُظؤػ٤َ ػ٠ِ أٗٞحع حُٔلخ٤ٛ 

  َ٣ُخىس ػيى حُؼٞحٛق ٝحألػخ٤ٛ 

 ٌُحُٔخك٤ِش حُٔ٘خ١ن ٍطلخع ٓٔظٟٞ ٓطق حُزلَ ٝؿَم ال ظَ حُـ٤ِي٣ش حُوطز٤ش ٓٔخ ٣ئى١ حٜٜٗخٍ ح 

  حٗظ٘خٍ حألَٓحٝ ٓؼَ حُٔال٣ٍخ رٔزذ حٍطلخع ىٍؿخص حُلَحٍس 
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  : ٕٚاعتٓظاف طبك١ األٚط 

 ًِْ كٞم ٓطق حألٍٝ ٢ٕٛٓ ؿِء ٖٓ  حُـالف حُـ١ٞ ٝطٞؿي ٟٖٔ ١زوش حُٔظَحطٞٓل٤َ ػ٠ِ حٍطلخع  مّقع  طبقٖ األُزُن

 ( O3 طلخػَ ٤ٔ٤ًخث٢ ر٤ٖ ٟٞء حُْ٘ٔ ٝحألًٝٔـ٤ٖ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ ؿِة حألُٕٝٝ )  طظٌٕٞ ٗظ٤ـش  طبقٖ األُزُنتكّن 

 ( O3 ػالع ًٍحص أًٝٔـ٤ٖ )   ؿِة حألُٕٝٝ ٣ظٌٕٞ ٖٓ حٍطزخ١   الكْنْا٘ٓ لألُزُنرتكْب ال

حُْ٘ٔ ٝحُظ٢ طؼَٔ ػ٠ِ طلط٤ْ حُوال٣خ حُوخىٓش ٖٓ أٗؼش (   UVٓ٘غ ٝحٓظٜخٙ حألٗؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش ) فا٘دٔ طبقٖ األُزُن

 حُل٤ش ٝطٔزذ ١َٓخٕ حُـِي

 ثقب األُزُن

 ٛٞ ظخَٛس ٣وَ ك٤ٜخ ٓٔي ١زوش حألُٕٝٝ كٞم حُوطز٤ٖ هالٍ ْٓٞٓ حَُر٤غ تعريفة

 أسبابه
( حُٔٔظويٓش ك٢ أؿِٜس  CFCsؿخُحص ًَٓزخص حٌٍُِٞٝكًٍَِٞٝرٕٞ ) 

 حُظز٣َي ٝحُؼالؿخص ٤ٌٓٝلخص حُٜٞحء 

 ( CFCs) دور مركبات 

 في ثقب طبقة األوزون
طئى١ ٌٛٙ حُٔخىس ػ٘ي ُٜٝٛٞخ ا٠ُ ١زوش حألُٕٝٝ ا٠ُ طلط٤ْ ؿ٣ِجخص 

 حألُٕٝٝ 
 

خماطر استوزاف طبقٖ 
 األُزُن

 ٣ُخىس ػيى حُٜٔخر٤ٖ ر١َٔخٕ حُـِي ٌٝٛح ٣ؼٞى ا٠ُ ٣ُخىس ٍٝٛٞ ٤ًٔخص ٖٓ حألٗؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش

 مالحظٖ ًامٖ

 العليااألوزون في طبقات الجو 
 األوزون في طبقات الجو القريبة

 من سطح األرض

 ٣ظٌٕٞ رٔزذ كَم حُٞهٞى حألكل١ٍٞ ٣ظٌٕٞ رظلخػَ ٟٞء حُْ٘ٔ ٓغ حألًٝٔـ٤ٖ

ْٜٓ ُلٔخ٣ش ٓطق حألٍٝ ٖٓ حألٗؼش كٞم 

 حُز٘لٔـ٤ش

 ُٚ ٓوخ١َ ٜٓ٘خ : 

 طلط٤ْ حَُثظ٤ٖ  -

 طلط٤ْ حألٗٔـش حُلٔخٓش ُِ٘زخطخص ٝحُل٤ٞحٗخص -

  طٔخه٢ حألٍٝحم حإلر٣َش ُ٘زخص حُٜ٘ٞرَ  -
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  : ْٞتًٛث اهلٛا٤ راخٌ املبا 

 هِش طيكن حُٜٞحء ا٠ُ ىحهَ ٝهخٍؽ حُٔزخ٢ٗ   أسبابٌ

 مجالٌ

   َطيه٤ٖ حُٔـخث 

  حُيٛخٕ ٝحُٜٔؾ ٝحُٔـخى 

  ) ح١َُٔٔ٘ش رؼٞ آالص حُظ٣َٜٞ ٝحُطخرؼخص ططِن ٓخىس ) حُلٍٞٓخُي٤ٛي 

  ٕٞأٍٝ أ٤ًٔي حٌَُر 

  حَُحىٕٝ حُٔ٘غ 

 أُم أكسْد الكربّن
 (CO   ) 

 ؿخُ ٓخّ ال ُٕٞ ُٚ ٝال ٍحثلش ٣ٝ٘ظؾ ػٖ حكظَحم حُٞهٞى خصائصه

 رخٓظويحّ أؿِٜس حٌٗحٍ طؼَٔ ٝطؼط٢ ٛٞطخ ً ػ٘ي حٍطلخع ط٤ًَِٙ ك٢ حُٜٞحء طرق الكشف عنه

 

 الرادُن

 رؼٞ أٗٞحع حُٜوٍٞ ٝحُظَرش ؿخُ ٓ٘غ ٤ُْ ُٚ ٍحثلش ٝال ُٕٞ ٣٘ظؾ ٖٓ خصائصه

 حإلٛخرش ر١َٔخٕ حَُثش اضراره

 طرق الكشف عنه
 رخٓظويحّ أؿِٜس حٌٗحٍ طؼَٔ ٝطؼط٢ ٛٞطخ ًػ٘ي حٍطلخع ٓٔظٟٞ ط٤ًَِٙ

 ك٢ حُٔز٠٘
 

 

 

 

 

  : تًٛث املا٤ 

 مصادر املْاَ
   ح٤ُٔخٙ حُٔطل٤ش 

  ٤ٓخٙ حُٔل٤طخص 

  ح٤ُٔخٙ حُـٞك٤ش 

 طر   تلّث املاٙ

  ؿ٤َٔ ٤ٓخٙ حألٓطخٍ حُِٔٞػخص حُٔٞؿٞىس ػ٠ِ ٓطق حألٍٝ ٝٗوِٜخ ا٠ُ حُٔٔطلخص حُٔخث٤ش 

  اُوخء حُؤخٓش ٝحُل٠الص ك٢ حألٜٗخٍ ٝحُزل٤َحص ٝحُٔل٤طخص 

  ٍٝطَٔد حألٓٔيس ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ٖٓ حُِٔحٍع ا٠ُ حُزل٤َحص ٝحُـيح 

 ألٜٗخ٣ٍُخىس أػيحى حُطلخُذ رخُوَد ٖٓ ٜٓخىٍ ح٤ُٔخٙ ًخُزل٤َحص ٝحُـيحٍٝ ٝح 

 )  طَٔد حُ٘ل٢ ك٢ حُٔل٤طخص ) ؿَٔ هِحٗخص ٝهٞى حُٔلٖ أٝ طلطْ هِحٗخص ٗوَ حُ٘ل٢ ك٤ٜخ 

 َا ايعٛاٌَ اييت قز تظٜز َٔ أعزار ايطرايب بايكضب َٔ َصارص املٝاٙ ؟ 1ؼ / 

 ح٤ُٔخٙ حُِٔٞػش رخألٓٔيس ٝحُٔلظ٣ٞش ػ٠ِ ٤ًٔخص ًز٤َس ٖٓ ح٤ُ٘ظَٝؿ٤ٖ طٔخػي ػ٠ِ ٗٔٞ حُطلخُذ رٌَ٘ ٣َٓغ  / 1د

 َا تأثري طٜار٠ أعزار ايطرايب ع٢ً املدًٛقات احل١ٝ األخض٣ ؟ 2ؼ / 

 / 2د
ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ حٓظٜالى ٤ًٔخص ًز٤َس ٖٓ حألًٝٔـ٤ٖ حٌُحثذ أٗٚ ػ٘يٓخ طٔٞص حُطلخُذ طوّٞ أػيحى ًز٤َس ٖٓ حُزٌظ٣َ٤خ رظل٤ِِٜخ 

 ٌٝٛح حُ٘وٚ رخألًٝٔـ٤ٖ ريٍٝٙ هي ٣ئػَ ػ٠ِ ٓوِٞهخص ك٤ش أهَٟ ًخألٓٔخى ٓٔخ ٣ٔزذ ٓٞطٜخ ٝٛالًٜخ ، ك٢ حُٔخء 
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  : ) فكزإ ايرتب١ ) ايتعض١ٜ 

 ٌٓخٕ ا٠ُ آهَ ٢ ػ٤ِٔش كًَش ٝحٗظوخٍ حُظَرش ٖٓ ٛ تعرِف التعرِٖ

 التعرِٖأسباب 
  ٍٝح٤ُٔخٙ حُـخ٣ٍش حألٓطخ 

  ح٣َُخف 

 ) حُ٘٘خ١ حإلٗٔخ٢ٗ ) ٓؼَ حُلَع ٝهطغ أٗـخٍ حُـخرخص 

 أضرار التعرِٖ
 ٓٞص حُٔوِٞهخص حُل٤ش ٝهخٛش طِي حُظ٢ طؼ٤ٖ ىحهَ حُٔٔطلخص حُٔخث٤ش ًخُزل٤َحص ٝحألٜٗخٍ ٝحُـيحٍٝ

 

 [َ ك٤وَِ ٖٓ ػ٤ِٔش حُز٘خء ح٠ُٞث٢ ُِيحهالٕ ٗوَ حُظَحد هالٍ ح٤ُٔخٙ هي ٣لـذ ٟٞء حُْ٘ٔ ٖٓ حٍُٞٛٞ ] 

طر  التقلْل مي 
 التعرِٖ

 ) َٝؿٞى حُٜٔخ١ذ ػ٠ِ أ١َحف حُظالٍ  ) ألٜٗخ طوَِ ٖٓ ؿ٣َخٕ حُٔخء ا٠ُ أٓل 

 ) َحُلَحػش حٌُ٘ظ٣ٍٞش  ) ألٜٗخ طوَِ ٖٓ ؿ٣َخٕ حُٔخء ا٠ُ أٓل 

 طوَِ ٖٓ طؼ٣َش ح٣َُخف () ر٤ٖ هط١ٞ حُٔلخ٤َٛ حٍُِحػ٤ش حألؿط٤ش حُ٘زخط٤ش   ك٢ حٍُِحػش ح٣َُ٘ط٤ش طٍِع 

 ك٢ كخٍ ٝؿٞى ٍُحػش ٣ـذ ػيّ طَى حُظَرش ػخ٣ٍش  

 أسباب تلّث الرتبٖ
  ٍٝطٔخه٢ ِٓٞػخص حُٜٞحء ػ٠ِ حأل 

  طَى ح٤ُٔخٙ حُٔظَٔرش ك٢ حُظَرش حُِٔٞػخص هِلٜخ  

  ٍٝىكٖ ١َٝٔ حإلٗٔخٕ حُؤخٓش  أٝ حُ٘لخ٣خص طلض حأل 

 الوفاِاتأىّاع 

 ٌٓخّد حُ٘لخ٣خص  مثال اليفايات الصلبة -1

 اليفايات اخلطسة -2

 تعريفها
٢ٛ حُل٠الص حُظ٢  طٔزذ ح٠ٍَُ ُٜلش حإلٗٔخٕ أٝ حُظْٔٔ 

 ُِٔوِٞهخص حُل٤ش

 مثال

   : حُٔٞحى ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش 

 ) حُٔز٤يحص حُل٣َ٘ش ، حُ٘ل٢ ، ح٣ٌُٔزخص حُٜ٘خػ٤ش ( مثل : 
 

   حُل٠الص حُٔ٘ؼش 

 ٓلطخص حُطخهش ح٣ُٝٞ٘ش أٝ حُٔٔظ٘ل٤خص ()  مثل :   
 

 روخ٣خ حُطالء 

  حُزطخ٣ٍخص 

  ٓٞحى حُظ٘ظ٤ق 

 حألى٣ٝش  

  : ًَرٛظ١ 

 

 ٢ٛ حُلَحػش روط١ٞ ٓظؼخٓيس ٓغ حٗليحٍ ٓطق حُظَرش  احلراثة الكنتورية  :
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  : محا١ٜ املٛاصر ايطبٝع١ٝ 

طر  محاِٖ املّارد 
 الطبْعْٖ

  طو٤َِ حُلخؿش ا٠ُ ٌٓخّد حُ٘لخ٣خص 

  ط٤َٗي حالٓظٜالى 

  ّاػخىس حالٓظويح 

  َحُظي٣ٝ 

 ترشْد االستٍالك

  حُظو٤َِ ٖٓ حٓظويحّ حُٞهٞى حألكل١ٍٞ 

  ػيّ َٗحء حُٔٞحى حُظ٢ ُٔض ك٢ كخؿظٜخ 

  َٗحء حُٔٞحى حُظ٢ طل١ٞ ػ٠ِ ٓٞحى طـ٤ِق ه٤ِِش 

  َٗحء حُٔٞحى حُٔـِلش رٔٞحى ٣ؼخى طي٣َٝٛخ 

  ّحُٔخء حٌَُٜرخء ٝحُظ٤َٗي ك٢ حٓظويح 

 إعادٔ االستخداه

 ٢ٛ حٓظويحّ حُٔٞحى َٓس أهَٟ ىٕٝ اؿَحء أ١ ػ٤ِٔخص ٓؼخُـش ُٜخ  التعريف

 على إعادة االستخدام  أمثلة

  حٓظويحّ كو٤زش حُؤخٕ ُلَٔ حُٔ٘ظ٣َخص 

  اػخىس حٓظويحّ حإل١خٍحص حُظخُلش رخٓظويحٓخص أهَٟ ٓل٤يس 

 ْحُظزَع رخُٔالر 

 حٓظويحّ أ٤ًخّ حُٔ٘ظ٣َخص أ٤ًخّ ُِ٘لخ٣خص 

   أهٌ أ١زخم طٔظويّ أًؼَ ٖٓ َٓٙ ريٍ حأل١زخم حٍُٞه٤ش  

 إعادٔ التدُِر

تعريف إعادة 

 التدوير
 ٌَٗ ٖٓ أٌٗخٍ اػخىس حٓظويحّ حُٔخىس ٌُٜٝ٘خ طلظخؽ ا٠ُ اػخىس ٓؼخُـش ٝط٤ٜ٘غ

 أمثلة لمواد يمكن 

 إعادة تدويرها

  حُِؿخؽ 

  ٕحُٔؼخى 

  حٍُٞم 

  رؼٞ أٗٞحع حُزالٓظ٤ي 

  ٓوِلخص حُليحثن 

  ٓوِلخص حُٔطخرن 

إعادة تدوير 

 البالستيك

٣ؼي حُزالٓظ٤ي أًؼَ حُٔٞحى ٛؼٞرش ك٢ ػ٤ِٔش اػخىس حُظي٣َٝ رٔزذ ٝؿٞى ػيس أٗٞحع  -

 ٚ٘ٓ 

 طيٍ ػالٓش اػخىس حُظي٣َٝ حُٔٞؿٞىس ػ٠ِ حُٔٞحى حُزالٓظ٤ٌ٤ش ػ٠ِ ٗٞع حُزالٓظ٤ي  -

 أىّاع البالستْم

  إملاىية التدويس   اليوع

PETE - أًؼَ حُٔٞحى حُزالٓظ٤ٌ٤ش حُٔؼخى طي٣َٝٛخ 

 حَٜٓ حألٗٞحع ك٢ اػخىس حُظي٣َٝ  - ٔ

ٕ     ٝٗ 
 ٣ٌٖٔ اػخىس طي٣َٝٛخ  -

 ٣ٜ٘غ ٜٓ٘خ ٓؼظْ حأل٤ًخّ حُزالٓظ٤ٌ٤ش  -

ٙ     ٝ7 
ال ٣ٌٖٔ اػخىس طي٣َٝٛخ ، ألٜٗخ ٜٓ٘ٞػش ٖٓ  -

 ه٢٤ِ ٖٓ ػيس أٗٞحع ٖٓ حُزالٓظ٤ي 

إعادة تدوير 

 المعادن
 : حُٔؼخىٕ حُظخ٤ُش طي٣َٝ ٣ظْ اػخىس  -

 ) حُلي٣ي ، حُ٘لخّ ، حال٤ُّ٘ٓٞٞ ، حَُٛخٙ (                     

إعادة تدوير 

 الورق
 ٣ٌٖٔ اػخىس طي٣َٝ حٍُٞم ا٠ُ ٓٔخى  -

 اػخىس طي٣َٝ حٍُٞم طل٢ٔ حألٗـخٍ ٝرخُظخ٢ُ طٞكَ حُٔخء ٝحُطخهش حٌَُٜرخث٤ش  -

 السماد الطبيعي

 ) الكومبوست (
ِٝٓؿٜخ  اػخىس طي٣َٝ هٜخٛخص حُؼ٘ذ ٝهٍ٘ٞ حُو٠َحٝحص ٝحُلٞحًٚ ٝٓوِلخص حُليحثن

  ٓغ حُظَرش ُظظلَِ ٝطظلٍٞ ُٔٔخى ٣ٔخػي رظو٤ٜذ حُظَرش

 !! ؼ / عًٌ : ع١ًُٝ إعار٠ االعتدزاّ أفطٌ َٔ إعار٠ ايتزٜٚض 

  ٔظِٜي ١خهش ٝال ٣٘ظؾ ػٜ٘خ ٗلخ٣خصٌُُٝي ال ط ا٠ُ ػ٤ِٔخص ٓؼخُـش ٝط٤ٜ٘غلظخؽ ألٕ اػخىس حالٓظويحّ ال ط /د 
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  : حل مراجعة الدرس 

 ٔؽ 
 ح٠ُزخد حُيهخ٢ٗ    .ٔ

 حُٔطَ حُل٢٠ٔ  .ٕ

 حالكظزخّ حُلَح١ٍ  .ٖ

  حٓظِ٘حف حألُٕٝٝ .ٗ

 ٕؽ 
ط٘ٔٞ حُطلخُذ رؤػيحى ًز٤َس ٝػ٘يٓخ طٔٞص ٝطزيأ طظلَِ كبٜٗخ طٔظِٜي ٤ًٔخص ًز٤َس ٖٓ حألًٝٔـ٤ٖ ٌٝٛح ريٍٝٙ ٣ئػَ 

 ػ٠ِ ٓوِٞهخص ك٤ش أهَٟ ك٤ٔزذ ٓٞطٜخ 

 ٖؽ 
 ( CFCsحٌٍُِٞٝكًٍَِٞٝرٕٞ ) ؿخُحص ًَٓزخص  حُٔزذ

   ٤ًٔخص ٖٓ حألٗؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش٣ُخىس ػيى حُٜٔخر٤ٖ ر١َٔخٕ حُـِي رٔزذ ٣ُخىس ٍَٓٝ  حٌُٔ٘الص حُ٘خطـش

 ٗؽ 

  حُظو٤َِ ٖٓ حٓظويحّ حُٞهٞى حألكل١ٍٞ 

  ػيّ َٗحء حُٔٞحى حُظ٢ ُٔض ك٢ كخؿظٜخ 

  َٗحء حُٔٞحى حُظ٢ طل١ٞ ػ٠ِ ٓٞحى طـ٤ِق ه٤ِِش 

  َٗحء حُٔٞحى حُٔـِلش رٔٞحى ٣ؼخى طي٣َٝٛخ 

 حُظ٤َٗي ك٢ حٓظويحّ حٌَُٜرخء ٝحُٔخء 

 ٘ؽ 

  حٓظويحّ كو٤زش حُؤخٕ ُلَٔ حُٔ٘ظ٣َخص 

  اػخىس حٓظويحّ حإل١خٍحص حُظخُلش رخٓظويحٓخص أهَٟ ٓل٤يس 

 ْحُظزَع رخُٔالر 

 حٓظويحّ أ٤ًخّ حُٔ٘ظ٣َخص أ٤ًخّ ُِ٘لخ٣خص 

   أهٌ أ١زخم طٔظويّ أًؼَ ٖٓ َٓٙ ريٍ حأل١زخم حٍُٞه٤ش 

 ٙؽ 
 هي طظَٔد ػزَ ٓٔخٓخص حُظَرش ا٠ُ ح٤ُٔخٙ حُـٞك٤ش كظٜزق ٌٛٙ ح٤ُٔخٙ طٌَ٘ هطَح ً ػ٠ِ حإلٗٔخٕ  -

 ٔظِٜي ١خهش ٝال ٣٘ظؾ ػٜ٘خ ٗلخ٣خص ا٠ُ ػ٤ِٔخص ٓؼخُـش ٝط٤ٜ٘غ ٌُُٝي ال طلظخؽ ألٕ اػخىس حالٓظويحّ ال ط -

 7ؽ 

 

 

 

 

  : إذن 

 

 َٓٙ ٓٓٔرٔويحٍ     ٙ=   PHأًؼَ ك٤٠ٔش ٖٓ   ٗ=   PHحُٔلٍِٞ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

= PH ٗ = PH ٘ = PH ٙ 

 مرات 10تزداد محضيته   مرات 10تزداد محضيته 

 ؟؟؟

 طِٞع حُٜٞحء 

 ثقة األوصون

CFCs 

 الضثاب الذخاوً

 ػٞحىّ ح٤ُٔخٍحص

 ٣٘ظَٔ ػ٠ِ ٣٘ظَٔ ػ٠ِ ٣٘ظَٔ ػ٠ِ

 المطش الحمضً 

ٖٓ 

ٖٓ ٖٓ 

حٌُز٣َض حُٔٞؿٞى ك٢ 

 حُللْ حُلـ١َ 

ٖٓ 

 ه٣َطش حُٔلخ٤ْٛ 

ٖٔ9 
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 العاشر حل مراجعة الفصل : 
 

 : استخدام المفردات 

 حُ٘ل٢ أكي أٗٞحع حُٞهٞى حألكل١ٍٞ   .ٔ

 حُظؼ٣َش طلَِ حُز٤جش ٝط٘ظؾ حُِٔٞػخص   .ٕ

 ًالٛٔخ ٖٓ أٗٞحع ِٓٞػخص حُٜٞحء   .ٖ

 حكظَحم حُٞهٞى حألكل١ٍٞ ٣ِ٣ي ٖٓ ٗٔزش ػخ٢ٗ أ٤ًٔي حٌَُرٕٞ ٝرخُظخ٢ُ ٣ِ٣ي ٖٓ حالكظزخّ حُلَح١ٍ   .ٗ

 حُطخهش ح٣ُٝٞ٘ش ط٘ظؾ حُٔٞحى حُٔ٘ؼش حُظ٢ ٢ٛ أكي حُ٘لخ٣خص حُوطَس   .٘

 ٖ ٓٔززخص كيٝع حُٔطَ حُل٢٠ٔ ٗٞحطؾ حكظَحم حُٞهٞى حالكل١ٍٞ ٓؼَ ) حٌُز٣َض ، أًخ٤ٓي ح٤ُ٘ظَٝؿ٤ٖ ( ٓ  .ٙ

 ١زوش حألُٕٝٝ ٝطلط٤ْ ( طٔزذ حٓظِ٘حف  CFCsٞػخص ٓؼَ ) ِحُٔرؼٞ   .7

 ٣ٌٖٔ حالٓظلخىس ٖٓ حُٔٞحٍى ؿ٤َ حُٔظـيىس ًخُٔؼخىٕ ٓؼال ً ٖٓ هالٍ اػخىس طي٣َٝٛخ   .8

 حٓظـالٍ ١خهش حُلَحٍس حُـٞك٤ش ٣وَِ ٖٓ حٓظويحّ حُٞهٞى حألكل١ٍٞ   .9
 

 : تثبيت المفاهيم 

ٔٓ ٔٔ ٕٔ ٖٔ ٔٗ ٔ٘ ٔٙ 

 د ؽ د ؽ ؽ أ د
 

 : التفكير الناقد 

 ٖٓ هالٍ حٓظـالٍ حُلَحٍس حُـٞك٤ش ك٢ طٔو٤ٖ حُٔخء ٝطل٣ِٞٚ ُزوخٍ ٣ٔظويّ ك٢ اىحٍس حُظٍٞر٤٘خص إلٗظخؽ حٌَُٜرخء  7ٔ

 ألٕ حُٞهٞى حألكل١ٍٞ ٤ُْ اال روخ٣خ ٓوِٞهخص ك٤ش ) ٗزخط٤ش ٝك٤ٞح٤ٗش ( طٌٞٗض ك٢ رخ١ٖ حألٍٝ هالٍ ٓال٤٣ٖ ح٤ُٖ٘ٔ  8ٔ

 حُٜلَحء ُظٞكَ حُطخهش ح٤ُٔٔ٘ش رٌَ٘ ًز٤َ  9ٔ

 ُٔ٘غ حُظؼ٣َش حُ٘خطـش ػٖ حٗـَحف حُظَرش  ٕٓ

 ٓٞحٍى ٓظـيىس . ألٗٚ ٣ٌٖٔ طي٣َٝٛخ ٝاػخىس حٓظويحٜٓخ ٝطؼ٠٣ٜٞخ رخٓظَٔحٍ  ٕٔ

ٕٕ 
 حُطخهش ح٤ُٔٔ٘ش ٝح٣َُخف ٝحُٔخء ٝحُلَحٍس حُـٞك٤ش ؿ٤ٔؼٜخ طٔؼَ ٓٞحٍى ٓظـيىس  -

 حُطخهش ح٣ُٝٞ٘ش طٔؼَ ٍٓٞى ؿ٤َ ٓظـيى  -

 ( ك٢ حُـالف حُـ١ٞ ٓٔخ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ ٣ُخىس ك٢ كيٝع ظخَٛس حالكظزخّ حُلَح١ٍ  CO2هطغ أٗـخٍ حُـخرخص ٣ِ٣ي ٖٓ ٤ًٔخص )  ٖٕ

  ) ٓظَٝى ُِٔؼِْ ( ٗظَح ً الهظالف حالؿخرخص  ٕٗ
 : أنشطة تقويم األداء 

 (  ٣ـذ إٔ ٣ظ٠ٖٔ حُِٜٔن ط٤َٗي حالٓظٜالى ٝاػخىس حالٓظويحّ ٝحُظي٣َٝ) ٓظَٝى ُِٔؼِْ (           )  ٕ٘

ٕٙ 

 

ٕ7 

 

ٕ8  

 

 

ٔٓٓ   

ٔٓٓٓ ٖٔ   
 =  ػيى حُوٞح٣ٍَ حُِؿخؿ٤ش  هخٍٍٝس ُؿخؿ٤ش  ٖٓٔ = 

ٔٓٓ   

ٖٗٓ 7ٓ   
 + ٖٓٗ =  حُظ٤ًَِ رؼي ح٣ُِخىس     ؿِءح ً ٌَُ ٤ِٕٓٞ  7ٖٔ =  
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 الّحدٔ اخلامسٖ اختبار مقوي
 

 : اسئلة االختيار من متعدد 

ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ 7 

  ؽ د ؽ ى ى ؽ د
  اإلجابات القصيرة :أسئلة 

8 

 حَُِٛس  ) أ ( ٖٓ ًٝحص حُلِوش               ٝحَُِٛس ) د ( ٖٓ ًٝحص حُلِوظ٤ٖ  -

 ٠ٓٝخػلخطٜخ  ٝطٌٕٞ حُؼَٝم ك٢ حألٍٝحم ٓظٞح٣ُش رٌَ٘ ٢ُٞ١  ًٖٝحص حُلِوش : ػيى رظالص حألُٛخٍ  -

 ٠ٓٝخػلخطٜٔخ  ٝطٌٕٞ حُؼَٝم ك٢ حألٍٝحم ٓظ٘خرٌش   ٘ٝ  ًٗٝحص حُلِوظ٤ٖ : ػيى رظالص حألُٛخٍ  -

 ، حُ٘ؼ٤َحٌٍُس  ، حألٍُ ، حُؤق  ، حُ٘و٤َ ، حُُٔٞ  9

 ، حُلخ٤ُٞٛخء  حُؼ٘ذ،  حُز١ِٞ،   حُزَطوخٍ،  حُلٍٞ،   حُظلخف ٓٔ

ٔٔ 
( ًٌُٝي حُؼـٍٞ حُظ٢ طوَِ ٖٓ كويحٕ حُٔخء أٝ ٖٓ هالٍ طو٣ِٖ حُٔخء ك٢  طلخكع حُ٘زخطخص ػ٠ِ حُٔخء ٖٓ هالٍ ١زوش ) ح٤ٌُٞط٤ٌَ

 ح٤ُٔوخٕ أٝ حُـٌٍٝ 

ٕٔ 
 ٢ٛ ٗزخطخص أػ٠خء حُظٌخػَ ك٤ٜخ ٓوخ٢٣ٍ  المخروطيات : -

 ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ ٓـٔٞػش حُ٘زخطخص حُٞػخث٤ش حُز٣ٌٍش ٓؼَحس حُزٌٍٝ ) ال ٣َُٛش (  -

ٖٔ 
 : حُْ٘ٔ ،  ح٣َُخف ، حُٔخء الموارد المتجددة  

 : حُٔؼخىٕ  حُللْ حُلـ١َ ، حُ٘ل٢  ، حُـخُ حُطز٤ؼ٢ الموارد غير المتجددة ، 

 حُطخهش ح٤ُٔٔ٘ش  ٗٔ

ٔ٘ 
 : ٣ؼَٔ رٜٔيٍ ٓظـيى  ٝؿ٤َ ِٓٞع ُِز٤جش  فوائده 

 : رخٛع حُؼٖٔ  سلبياته 

ٔٙ 

 حٓظويحّ ٝٓخثَ حُ٘وَ حُؼخٓش  -ٔ

 حٓظويحّ ح٤ُٔخٍحص حٌَُٜرخث٤ش  -ٕ

 حٓظويحّ حُيٍؿخص حُٜٞحث٤ش  أٝ ح٢ُ٘ٔ  -ٖ

 كؤهَ  ٙ.٘( ُِٔطَ حُل٢٠ٔ =   PHألٕ حَُهْ ح٤ُٜيٍٝؿ٢٘٤ )   -ال   7ٔ

 ألٗٚ ريٕٝ ظخَٛس حالكظزخّ حُلَح١ٍ ٣ٌٕٞ ٓطق حألٍٝ رخٍى ؿيح ً ٓٔخ ٣ـؼَ حُل٤خس ػ٤ِٜخ أَٓح ً ٓٔظل٤ال ً  8ٔ

 رٔزذ حألٓٔيس ٝح٤ُٔخٙ حُِٔٞػش رخُٔوِلخص أٝ حُ٘لخ٣خص   9ٔ
 

 : أسئلة اإلجابات المفتوحة 

 (    ٣ـذ إٔ ٣ظ٠ٖٔ حُٔوط٢  حُزٌٍس ٝحُزٌٍس ط٘ٔٞ ٝطؼط٢ ٗزخص ٗخٟؾ ٝحُ٘زخص ٣ؼط٢ أُٛخٍ ٝحألُٛخٍ طؼط٢ رٌٍٝ ٖٓ ؿي٣ي) ٓظَٝى ُِٔؼِْ ()  ٕٓ

ٕٔ 
 ٣ٌٖٔ ٖٓ هالٍ حُ٘زخطخص حُلٍٜٞ ػ٠ِ : -

 حُٔالرْ ٝحُطؼخّ ٝحُٔطخ١ ٝحٍُٞم ٝحُوطٖ ٝحُيٝحء ٝحأله٘خد 

ٕٕ 

 النباتات الوعائية  النباتات الالوعائية 

 طلظ١ٞ ػ٠ِ طَح٤ًذ أٗزٞر٤ش ط٘وَ حُٔخء ٝحُـٌحء ال طلظ١ٞ ػ٠ِ طَح٤ًذ أٗزٞر٤ش ط٘وَ حُٔخء ٝحُـٌحء

٤ٓٝوخٕ ٝأٍٝحم كو٤و٤شطلظ١ٞ ػ٠ِ ؿٌٍٝ  طلظ١ٞ ػ٠ِ أٗزخٙ ؿٌٍٝ ٝأٗزخٙ ٤ٓوخٕ ٝأٗزخٙ أٍٝحم  

حُؼ٘زٚ ًحص حُوَٕٝ -ي ك٤٘٘ٚ حٌُز -حُلِح٣ُخص  ٓؼَ : حُوٞم  –حُٜ٘ٞرَ  –حَُٔه٤ٔخص  ٓؼَ :    
 

 ٢ٛ ٗزخطخص طل١ٞ طَح٤ًذ ٝػخث٤ش ال ط٘ظؾ رٌٍٝ ٝطظٌخػَ ػٖ ٣َ١ن حألرٞحؽ  ٜٝٓ٘خ حَُٔه٤ٔخص ٣ًَٝ حُلٜخٕ  ٖٕ

 حُٔٞحٍى حُٔظـيىس ٓؼَ حُْ٘ٔ ٝح٣َُخف ٝحُٔخء ٤ُٔض ٓظٞحكَس ىحثٔخ رٌَ حُٔ٘خ١ن ٝحألٓخًٖ ٝك٢ ًَ حألٝهخص  ٕٗ
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ٕ٘ 

 آثاز االحرتاز العاملي :  -

o  طـ٤َ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ 

o  َحُظؤػ٤َ ػ٠ِ أٗٞحع حُٔلخ٤ٛ 

o  َ٣ُخىس ػيى حُؼٞحٛق ٝحألػخ٤ٛ 

o ٌُحُٔخك٤ِش حُٔ٘خ١ن ٍطلخع ٓٔظٟٞ ٓطق حُزلَ ٝؿَم ال ظَ حُـ٤ِي٣ش حُوطز٤ش ٓٔخ ٣ئى١ حٜٜٗخٍ ح 

o حٗظ٘خٍ حألَٓحٝ ٓؼَ حُٔال٣ٍخ رٔزذ حٍطلخع ىٍؿخص حُلَحٍس 

 

 أسباب االحرتاز العاملي :  -

  ٓٔخ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ حكظـخُ أٗؼش حُْ٘ٔ ٝحُلَحٍس  كظَطلغ ىٍؿش كَحٍس حألٍٝك٢ حُـالف حُـ١ٞ ،   ( CO2) ٣ُخىس ٤ًٔخص 

 

 ك٢ حُـالف حُـ١ٞ  ( CO2طو٤َِ حٓظويحّ حُٞهٞى حألكل١ٍٞ ٣وَِ ٖٓ ٤ًٔخص ػخ٢ٗ أ٤ًٔي حٌَُرٕٞ )  -

 ٓٞف طٜزق حُؼخثِش ؿ٤َ هخىٍس ػ٠ِ طٔو٤ٖ حُٔخء ٝحُلٍٜٞ ػ٠ِ حُٔخء حُيحكت  ك٢ حالٓظلٔخّ أٝ حُـ٤َٔ أٝ حُطزن   ٕٙ

ٕ7 

 إمكانية التدوير  نوع البالستيك 

PETE -  حُزالٓظ٤ٌ٤ش حُٔؼخى طي٣َٝٛخأًؼَ حُٔٞحى  

 حَٜٓ حألٗٞحع ك٢ اػخىس حُظي٣َٝ  - ٔ

ٕ     ٝٗ 
 ٣ٌٖٔ اػخىس طي٣َٝٛخ  -

 ٣ٜ٘غ ٜٓ٘خ ٓؼظْ حأل٤ًخّ حُزالٓظ٤ٌ٤ش  -

  ال ٣ٌٖٔ اػخىس طي٣َٝٛخ ، ألٜٗخ ٜٓ٘ٞػش ٖٓ ه٢٤ِ ٖٓ ػيس أٗٞحع ٖٓ حُزالٓظ٤ي  - 7ٝ     ٙ
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حُٞكيس 

 حُٔخىٓش
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 حُلَٜ

 الحادي ػشش
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  : َكز١َ 

 ٢ٛ ػ٤ِٔش حٗظوخٍ حُلَحٍس ٖٓ حُـْٔ حُٔخهٖ ا٠ُ حُـْٔ حُزخٍى  تعرِف احلرارٔ

 ُِـ٤ٔٔخص حٌُٔٞٗش ُِـْٔ  حُل٤ًَش٢ٛ ٓظ٢ٓٞ حُطخهش  تعرِف درجٖ احلرارٔ

 ٢ٛ ٓـٔٞع ١خهظ٢ حُٟٞغ ٝحُلًَش ُـ٤ٔغ ؿ٤ٔٔخص حُـْٔ  تعرِف الطاقٖ احلرارِٖ

 

 

 

 

  : ٟايتُزر احلضاص 

  : ٖمقدم 
 طظٔيى أؿِذ حألؿٔخّ رخُلَحٍس ٝطظوِٚ رخُزَٝىس                        

 تفسري سبب التندد
 ) كْفْٖ حدُث التندد (

 ػ٘يٓخ  ٣ٔوٖ حُـْٔ طِىحى حُطخهش حُل٤ًَش ُِـِث٤خص ٝطظزخػي ػٖ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ ٓٔخ ٣ئى١ 

 ا٠ُ طٔيى حُـْٔ

 التقلصتفسري سبب 
 ) كْفْٖ حدُث التقلص (

 ػ٘يٓخ  ٣زَى حُـْٔ طوَ حُطخهش حُل٤ًَش ُـ٣ِجخص حُـْٔ  ٝطظوخٍد ٖٓ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ ٓٔخ ٣ئى١ 

 حُـْٔ طوِٚا٠ُ 

علٍْا العّامل اليت ِعتند 
 التندد

 ) ك٤غ طظٔيى حُٔٞحثَ أًؼَ ٖٓ حُٔٞحى حُِٜزش ( ٗٞع حُٔخىس  -ٔ

 ٓويحٍ حُظـ٤َ ك٢ ىٍؿش حُلَحٍس  -ٕ

 طٔيى ٝط٘ون حألٓلِض  مجام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الحادي عشرالفصل 
 

السادسةالوحدة   
درجة الحرارة  : األولالدرس   
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 رصج١ احلضاص٠ : َكاٜٝػ 

 ه٤خّ ىٍؿش حُلَحٍس  استخدامٍا

 ٓو٤خّ حُلَحٍس حُِثزو٢  مجام

 ٣ؼظٔي ػ٠ِ طٔيى ٝطوِٚ حُٔخثَ ٓغ طـ٤َ ىٍؿش حُلَحٍس  مبدأ عنل مقْاس احلرارٔ

  ٓخثال ً ريحهِٚ ٣ظٔيى ػ٘ي حٍطلخع ىٍؿش حُلَحٍس ٣ظٌٕٞ ٖٓ أٗزٞد ُؿخؿ٢ ٣ل١ٞ  تركْبٌ

 أىّاع مقاِْس
 درجٖ احلرارٔ

 

 نوع مقياس درجة الحرارة
رمز 

 المقياس

درجة 

 تجمد الماء

درجة 

غليان 

 الماء

تقسيم المسافة بين 

 التجمد والغلياندرجتي 

 ؿِء ٓٓٔ  ّ ْٓٓٔ ٛلَ ّْ ) ّ ( السيليزي  -ٔ

 ؿِء 8ٓٔ  ف ْٕٕٔ  ف  ْٕٖ ) ف ( الفهرنهايتي  -ٕ

 ؿِء ٓٓٔ  ى 7ْٖٖ  ى 7ْٖٕ ) ى ( الكلفن ) المطلق (  -ٖ
 

درجات  معادالت حتِّل
 احلرارٔ

درجات مقاِْس بني  
 احلرارٔ

 من المقياس السيليزي

 إلى المقياس الفهرنهايتي

 

 من المقياس الفهرنهايتي

 إلى المقياس السيليزي

 

 من المقياس السيليزي

 الكلفنإلى المقياس 

 

 الكلفنمن المقياس 

 إلى المقياس السيليزي

 

 

 

 = فًْ 
9 

٘ 
   +  ّ ْ  (ٖٕ   ) 

 ًْ= ّ 
٘ 

9 
   (   ٕٖــ )  ْ ف 

 7ًْٖٕ ى =  ْ ّ  +  

 7ٖٕ  ــًْ ّ =  ْ ى  
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 المختلفة مسائل تدريبية على تحويالت درجات الحرارة بين مقاييس الحرارة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   : س    57=  س ادلعطيات  

    : ف = ؟؟؟ادلطلوب 
 
 

احلل 
: 

ٕ 

ٕٔ٘ 

 = ف ˚
9 

٘ 
  ْ  (ّ  + ٖٕ  ) 

  ف    ْٕ.ٓٙٔ (89  = )   ( 8.ٔ = ) ف ˚

  

 = ف ˚
9 

٘ 
   (٘7  + ٖٕ  ) 

 : ف    76ف =  ˚ادلعطيات  

    : س = ؟؟؟ادلطلوب 
 
 

احلل 
: 

 ٓؼخٍ

ٕٔ٘ 

˚ ّ = 
٘ 

9 
  ْ  (ـــ  ف ٖٕ  ) 

˚ ّ  ( =ٓ.٘٘٘)    (٘ٗ  = )ْٖٓ    ّ  

  

˚ ّ = 
٘ 

9 
   (8ٙ ـــ ٖٕ  ) 

 : ف    98.6ف =  ˚ ادلعطيات  

  : ادلطلوب˚
 س = ؟؟؟ 

 
 

احلل 
: 

ٔ 

ٕٔ٘ 

˚
  

ّ = 
٘ 

9 
  ْ  (ـــ  ف ٖٕ  ) 

˚ ّ  ( =ٓ.٘٘٘)    (ٙٙ.ٙ  = )ٖ7ْ    ّ  

  

˚ ّ = 
٘ 

9 
   (98.ٙ ـــ ٖٕ  ) 
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  : حل مراجعة الدرس 

 ٔؽ 

 ٓظ٢ٓٞ حُطخهش حُل٤ًَش ُـ٤ٔٔخص حُٔخىس  درجة الحرارة : -

 ٓـٔٞع ١خهظ٢ حُٟٞغ ٝحُلًَش ُـ٤ٔغ ؿ٤ٔٔخص حُٔخىس  الطاقة الحرارية : -

 ٣َطزطخٕ ٓؼخ ً رؤٕ أ١ ٣ُخىس ك٢ ىٍؿش حُلَحٍس ٣ؼ٢٘ ٣ُخىس ك٢ حُطخهش حُلَح٣ٍش ٝحُؼٌْ ٛل٤ق 

 ٕؽ 
 ىٍؿش حُلَحٍس ػ٠ِ حُظي٣ٍؾ حٌُِلٖ ٢ٛ حألًزَ ىحثٔخ 

 ا٠ُ ه٤ٔش ىٍؿش حُلَحٍس ػ٠ِ حُظي٣ٍؾ ح١ِ٤ِ٤ُٔ (  7ٖٕ) ألٜٗخ ٗخطـٚ ػٖ اٟخكش 

 ٖؽ 
حُطخهش حُلَح٣ٍش ٢ٛ ٓـٔٞع ١خهظ٢ حُٟٞغ ٝحُلًَش ُـ٤ٔغ ؿِث٤خص حُٔخىس ٝرخُظخ٢ُ طِىحى حُطخهش حُلَح٣ٍش ر٣ِخىس 

 حُطخهش حُل٤ًَش ٝط٘وٚ ر٘وٜخٜٗخ 

 ٗؽ 

ٝطظزخػي ػٖ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ طٔيى طِىحى حُطخهش حُل٤ًَش ُِـِث٤خص كبٕ  ػ٘يٓخ  طِىحى ىٍؿش حُلَحٍس 

 حُٔخىس

 ٝرٌُي كبٕ ٓويحٍ حُظٔيى  ٣َطز٢ رخ٣ُِخىس ك٢ ىٍؿش حُلَحٍس  -

 ٘ؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًّْ = 
٘ 
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  ْ  (ـــ  ف ٖٕ  ) 

 ًّْ ( = ٓ.٘٘٘ )    (ٔٗ8  = )8ٕ.ْٕ    ّ  

  

 ًّْ = 
٘ 

9 
   (ٔ8ٓ  ـــ ٖٕ  ) 

 : أوالً  : درجة احلرارة على ادلقياس السيليزي 

 : ثانياً  : درجة احلرارة على ادلقياس الكلفن 

ّ +  = ى  ًْٕ7ٖ 

  ى  ْٕ.ٖ٘٘=  7ٖٕ+  ٕ.8ٕ = ى 

 ادلعطيات :
  ف   180ف = 

 ادلطلوب :
س = ؟؟؟  ْ 
ك = ؟؟؟  ْ 



 
 

 

 al_no0or2008@hotmail.com عدنان ادلالكي  -معلم ادلادة : أ

 

 
 

  : َكز١َ 

  ط٘ظوَ حُطخهش حُلَح٣ٍش ر٤ٖ ؿ٤ٖٔٔ اًح حهظِلخ ك٢ ىٍؿظ٢ كَحٍطٜٔخ 

  ْٔحُزخٍىا٠ُ حُـْٔ  حُٔخهٖط٘ظوَ حُطخهش حُلَح٣ٍش ٖٓ حُـ  

  ْٔ١خهش كَح٣ٍش كظوَ ىٍؿش كَحٍطٚ  حُٔخه٣ٖلوي حُـ 

  ْٔ١خهش كَح٣ٍش كظَطلغ ىٍؿش كَحٍطٚ  حُزخٍى٣ٌظٔذ حُـ 

 

  : طضا٥ل اْتكاٍ احلضاص٠ 

 حٗظوخٍ حُلَحٍس رخُظ٤َٛٞ  .ٔ

  حُلَح١ٍ حٗظوخٍ حُلَحٍس رخُلَٔ .ٕ

 حٗظوخٍ حُلَحٍس رخإلٗؼخع  .ٖ

 

  ٌٝأٚالً  : اْتكاٍ احلضاص٠ بايتٛص 

 ر٤ٜ٘ٔخ حُظالْٓ حُٔزخَٗ  ر٤ٖ ؿ٤ٖٔٔ ٖٓ هالٍٛٞ حٗظوخٍ حُطخهش حُلَح٣ٍش  التعرِف

 رٜؼٞرش حُـخ٣ُش ػْ ك٢ حُٔٞحى حُٔخثِش  ػْ ك٢ حُٔٞحى  رُٜٔٞش  ك٢ حُٔٞحى حُِٜزش حدُثٌ

 رٔزذ طٜخىّ ؿِث٤خص حُٔخىس  ٓغ حُـ٣ِجخص حُٔـخٍٝس ُٜخ   ) حٗظوخٍ حُلًَش حالٛظِح٣ُش ٖٓ ؿِة ا٠ُ آهَ ( التفسري العلنٓ

  ًٝرخٕ ٌٓؼذ ٖٓ حُـ٤ِي ػ٘ي ٟٝؼٚ رخ٤ُي  مجام

 وخٍ حُطخهش حُلَح٣ٍش  رخُظ٤َٛٞ ك٢ حُٔٞحى حُِٜزش أَٓع ػْ ك٢ حُٔٞحثَ ػْ ك٢ حُٔٞحى حُـخ٣ُش َٓػش حٗظ مالحظات

 

 

  ٟثاْٝاً  : اْتكاٍ احلضاص٠ باحلٌُ احلضاص 

 ىحهَ حُٔخىس ٖٓ هالٍ كًَش حُـ٣ِجخص أٝ حٌٍُحص ٖٓ ٌٓخٕ ا٠ُ آهَ ٛٞ حٗظوخٍ حُطخهش حُلَح٣ٍش  التعرِف

 ك٢ حُٔٞحثَ ٝحُـخُحص  حدُثٌ

 ٗظ٤ـش ك٣َش حُـ٣ِجخص ك٢ حُٔٞحى حُٔخثِش ٝحُـخ٣ُش كبٜٗخ ط٘ظوَ ٖٓ ٌٓخٕ ا٠ُ آهَ كخِٓش ٓؼٜخ حُطخهش حُلَح٣ٍش  التفسري العلنٓ

 طٔو٤ٖ حُٔخء ك٢ حالر٣َن  مجام

أىّاع احلنل 
 احلرارن 

 

1.  
الحمل الحراري 

 الطبيعي

 التعريف
ٛٞ ٗوَ حُطخهش حُلَح٣ٍش رٌَ٘ ١ز٤ؼ٢ ػ٘يٓخ ٣ٜؼي 

ٓخثَ أٝ ؿخُ ( حُٔخهٖ حألهَ ًؼخكش ا٠ُ أػ٠ِ  حُٔخثغ )

 ٣ٝلَ ٓلِٚ ٓخثغ رخٍى أػ٠ِ ًؼخكش

 طٔو٤ٖ حُٔخء ك٢ حالر٣َن مثال

2.  
الحمل الحراري 

 القسري

 التعريف
 رٌَ٘ ه١َٖٔٓ ٌٓخٕ ٥هَ ٛٞ ٗوَ حُطخهش حُلَح٣ٍش 

 ) حؿزخ١ٍ ( ًُٝي ػ٘يٓخ طئػَ هٞس هخٍؿ٤ش ك٢ ٓخثغ

 ) ٓخثَ أٝ ؿخُ ( كظلًَٚ ٢ٌُ ٣٘وَ حُطخهش حُلَح٣ٍش 

 ، أؿِٜس حُظ٤٤ٌق حَُٔٝكش ك٢ أؿِٜس حُلٞح٤ٓذ  مثال
 

ؿ٣ِجخص حُٔخء حُٔخهٖ طِىحى َٓػظٜخ ٝطِىحى ١خهظٜخ حُل٤ًَش ٝطظزخػي ػٖ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ كظوَ ًؼخكش حُٔخء  مالحظات

 ًٝ ًؼخكش أًزَ حُٔخهٖ ٣ٝظلَى ا٠ُ أػ٠ِ ٤ُلَ ٓلِٚ ٓخء رخٍى ٛخر٢ ا٠ُ أٓلَ 

 

  الحادي عشرالفصل 
 

السادسةالوحدة   
انتقال الحرارة  : الثانيالدرس   
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   ثايجاً  : اْتكاٍ احلضاص٠ باإلؽعاع 

 ٛٞ حٗظوخٍ حُطخهش حُلَح٣ٍش ػ٠ِ ٌَٗ ٓٞؿخص ًَٜٝٓـ٘خ٤ٔ٤١ش  التعرِف

 ك٢ حُٔٞحى حُِٜزش ٝحُٔخثِش ٝحُـخ٣ُش ٝهالٍ حُلَحؽ  حدُثٌ

 رٔزذ ٓٞؿخص ًَٜٝٓـ٘خ٤ٔ٤١ش  التفسري العلنٓ

 مجام
 أٗؼش حُْ٘ٔ  -

 حُٔيكؤس  -

 حألؿٔخّ حُٔخه٘ش رٌَ٘ ػخّ  -

 

 

 

  : املٛصالت احلضاص١ٜ 

 ٛٞ أ١ ٓخىس ط٘وَ حُطخهش حُلَح٣ٍش رُٜٔٞش  تعرِف املّصالت

 حٌُٛذ ، حُ٘لخّ ، حأل٤ُّ٘ٓٞٞ  مجام

 كَس حُلًَش ٠ُؼق حٍطزخ١ٜخ ٓغ حُ٘ٞحس كظ٘ظوَ ٖٓ ًٍسك٢ حُٔٞحى حُِٔٞٛش رٔزذ إٔ حإلٌُظَٝٗخص  سبب التّصْل

 ا٠ُ أهَٟ ٗخهِش ً ٓؼٜخ حُطخهش حُلَح٣ٍش

 حُلِِحص ٓٞٛالص ؿ٤يس ُِلَحٍس أؿِذ  ملخّظٖ

 ؼ / عًٌ : تصٓع قزٚص ايطبذ َٔ األيَّٛٓٝٛ أٚ ايفًظات ؟؟؟

 ألٕ حُلِِحص طل١ٞ ػ٠ِ اٌُظَٝٗخص كَس حُلًَش طٔخػي ك٢ ٗوَ حُطخهش حُلَح٣ٍش  د /

 

 

 

 

  : ايعٛاطٍ احلضاص١ٜ 

 ٢ٛ ٓٞحى ال ط٘وَ حُطخهش حُلَح٣ٍش هالُٜخ رُٜٔٞش  تعرِف العّازم

 آهَ ٢ٓٝ حُظو٤َِ ٖٓ حٗظوخٍ حُلَحٍس ٖٓ ٢ٓٝ ا٠ُ  فا٘دٔ املّاد العازلٖ

استخدامات املّاد 
 العازلٖ

  حُؼٍِ حُلَح١ٍ ك٢ حُٔزخ٢ٗ 

  ٍٝٓوخرٞ حُوي 

 أمجلٖ

 ) حُؼٍِ حُلَح١ٍ ُِٔزخ٢ٗ (حُٜٞف حُٜو١َ  .ٔ

 حُٜٞحء  .ٕ

 ) ُِ٘ٞحكٌ ٝحالرٞحد حُِؿخؿ٤ش ٝػالؿخص حُؼَٝ (ُٞف ُؿخؿ٢ ِٓىٝؽ ر٤ٜ٘ٔخ ١زوش ٖٓ حُٜٞحء أٝ حُـخُ  .ٖ

 حُل٤ِٖ  .ٗ

 حُلَٝ .٘

 ح٣َُٖ .ٙ

 حُٔٞٛالص حُـ٤يس طٌٕٞ ػٞحٍُ ٍى٣جش ، ٝحُؼٞحٍُ حُـ٤يس ٓٞٛالص ٍى٣جش  مالحظات 
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  : اَتصاص احلضاص٠ 

 ( ًـْ ٖٓ حُٔخىس ىٍؿش ً ٣ِ٤ِ٤ٓش ٝحكيس  ٢ٛٔ ٓويحٍ حُطخهش حُلَح٣ٍش حُالُٓش َُكغ ىٍؿش كَحٍس  )  تعرِف احلرارٔ الوّعْٖ

 طٔوٖ ٍٓخٍ حُ٘خ١ت أَٓع ٖٓ حُٔخء ك٢ حُٜ٘خٍ  - مجام 

 ك٢ ح٤َُِ طزَى ٍٓخٍ حُ٘خ١ت أَٓع ٖٓ حُٔخء  -

 مالحظات ًامٖ 
  ٣ؼظٔي طـ٤َ ىٍؿش كَحٍس ؿْٔ ٓخ ػ٠ِ كَحٍطٚ حُ٘ٞػ٤ش 

  حُٔٞحى حُظ٢ ُٜخ كَحٍس ٗٞػ٤ش ػخ٤ُش طلظخؽ ا٠ُ ١خهش كَح٣ٍش أًزَ َُكغ ىٍؿش كَحٍطٜخ ٓوخٍٗش

 ٠ش رخُٔٞحى حُظ٢ ُٜخ كَحٍس ٗٞػ٤ش ٓ٘ول

 

 

  : ٟايتًٛث احلضاص 

 لخٍ ا٤ُٚ حُٔخء حُاٟخكش  رٔزذٛٞ حٍطلخع ىٍؿش كَحٍس حُٔخء ك٢ ٓ٘طوش ٓخ   تعرِف التلّث احلرارن

 حُظوِٚ ٖٓ حُٔخء حُلخٍ ك٢ حُزلخٍ أٝ حُزل٤َحص أٝ حألٜٗخٍ  أسباب التلّث احلرارن

 تأثري التلّث احلرارن
 ) أضرارَ (

o   ُألًٔـ٤ٖ رٌَ٘ ىٍؿش كَحٍس حُٔخء ا٠ُ حٓظٜالى حالٓٔخى ٝحُٔوِٞهخص حُل٤ش  حٍطلخع٣ئى١

 أًزَ ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ ٓٞص حُٔوِٞهخص حُل٤ش رٔزذ ٗوٚ حألًٝٔـ٤ٖ 
 

o  ٣ئى١ حٍطلخع ىٍؿش كَحٍس حُٔخء ا٠ُ حُى٣خى كٔخ٤ٓش رؼٞ حُٔوِٞهخص حُٔخث٤ش ُِِٔٞػخص

 ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ٝحُطل٤ِ٤خص ٝحألَٓحٝ 

طر  خفض التلّث 
 احلرارن

 ػٖ ٣َ١ن طز٣َي حُٔخء حُلخٍ ُِٜٔخٗغ ٝٓلطخص ط٤ُٞي حُطخهش  هزَ اُوخثٚ ك٢ حُٔٔطلخص حُٔخث٤ش  

 رخٓظويحّ أرَحؽ هخٛش كْفْٖ تربِد املاٙ احلار

 

 
 

 طضا٥ل اْتكاٍ ايطاق١ احلضاص١ٜ َكاص١ْ بني

 

 اْتكاٍ احلضاص٠ باإلؽعاع

 

 بايتٛصٌٝاْتكاٍ احلضاص٠  اْتكاٍ احلضاص٠ باحلٌُ

  ال حتزث ٖشٙ ايطضٜك١ يف

 اجلٛاَز ٚايغٛا٥ٌ .

 . حتزث يف اهلٛا٤ ٚايفضاغ 

  ٍٜتِ يف ٖشٙ ايطضٜك١ اْتكا

ايطاق١ احلضاص١ٜ عٔ طضٜل َٛجات 

 نٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ    

 ) األؽع١ حتت احلُضا٤ (.

 

 

  ال حتزث يف اجلٛاَز يك٠ٛ

 ايضابط١ .

  حتزث يف ايغٛا٥ٌ ٚايػاطات

 ط١ .يطعف ايضاب

  ال حتزث يف ايفضاغ يعزّ ٚجٛر

 جظ٦ٜات .

  ٌٜتِ يف ٖشٙ ايطضٜك١ ْك

ايطاق١ احلضاص١ٜ عٔ طضٜل اْتكاٍ 

اجلظ٦ٜات َٔ َٛقع آلخض ْاق١ًً  َعٗا 

 ايطاق١ احلضاص١ٜ .

 

 

  حتزث ٖشٙ ايطضٜك١ يف املٛار

 اجلاَز٠ بغٗٛي١ يك٠ٛ ايضابط١ .

  حتزث يف املٛار ايغا١ً٥ ٚايػاط١ٜ

 يطعف ايضابط١ .بصعٛب١ 

  ال حتزث يف ايفضاغ يعزّ ٚجٛر

 جظ٦ٜات .

  ٜتِ يف ٖشٙ ايطضٜك١ ْكٌ ايطاق١

احلضاص١ٜ عٔ طضٜل احلضن١ 

االٖتظاط١ٜ جلظ٦ٜات املعزٕ رٕٚ إ 

 تػارص اجلظ٦ٜات َٛاقعٗا .

  ايتٛصٌٝ يف املعارٕ ٜهٕٛ عضٜع

يٛجٛر ايهرتْٚات ذض٠ احلضن١ 

 تغاِٖ يف ْكٌ ايطاق١ احلضاص١ٜ .
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  : حل مراجعة الدرس 
 ألٕ ٌٛٙ حُٔٞحى ال طِٔي اٌُظَٝٗخص كَس حُلًَش طٔخػي ك٢ ٗوَ حُلَحٍس  ٔؽ 

 ٕؽ 
 ألٕ حُلَحٍس حُ٘ٞػ٤ش َُٓخٍ حُ٘خ١ت أهَ ٖٓ حُلَحٍس حُ٘ٞػ٤ش ُٔخء حُزلَ  -

 ٝرخُظخ٢ُ طظـ٤َ ىٍؿش كَحٍس ٍٓخٍ حُ٘خ١ت أَٓع ٖٓ طـ٤َ ىٍؿش كَحٍس ٓخء حُزلَ  

 ألٕ حُلَحٍس ٢ٛ حٗظوخٍ حُطخهش حُلَح٣ٍش ٖٓ ؿْٔ ا٠ُ أهَ   –ال  ٖؽ 

 ٗؽ 
 ط٘ظوَ ؿِث٤خص حُٔخثغ ٗخهِش ٓؼٜخ حُطخهش حُلَح٣ٍش ٖٓ ٌٓخٕ ٥هَ   -

 كخُٔخثغ حألٓوٖ ٝحألهَ ًؼخكش ٣٘ظوَ ا٠ُ أػ٠ِ ٣ٝلَ ريال ٓ٘ٚ ك٢ حألٓلَ ٓخثغ رخٍى ٝأًزَ ًؼخكش 

 حٍس ٖٓ ؿٔٔي ا٠ُ ح٢ُٓٞ حُٔل٢٤ ألٕ حُزطخ٤ٗش ٓخىس ػخُُش طٔ٘غ حٗظوخٍ حُلَ ٘ؽ 

 ٙؽ 

 حألك٠َ رخُوَد ٖٓ أ٤ٍٟش حُـَكش  -

ألٕ ٌٛٙ حُط٣َوش طٔخػي ػ٠ِ ٛؼٞى حُٜٞحء حُٔخهٖ ا٠ُ أػ٠ِ ٣ٝلَ ريالً  ٓ٘ٚ ٛٞحء رخٍى ا٠ُ إٔ ٣ظْ طٔو٤ٖ ٝطيكج٤ش 

 ٛٞحء حُـَكش رخٌُخَٓ   

 7ؽ 

  التجربة هي كالتالي :

ٟٝغ هطؼش ٗٔغ ػ٘ي ٜٗخ٣ظ٢ ه٤٠ذ حُلي٣ي ٝه٤٠ذ حُو٘ذ رل٤غ ٣ٌٕٞ ُٜٔخ ٗلْ حُطٍٞ ٝحألرؼخى ، ػْ ٟٝغ 

 حُطَف حُؼخ٢ٗ ٌُالٛٔخ ك٢ ٝػخء ٓخء ٓخهٖ 

 ٖٝٓ هالٍ حٜٜٗخٍ هطؼش حُ٘ٔغ ٣ٌٖٔ طلي٣ي أ٣ٜٔخ ٓٞٛال ً ُِلَحٍس 

 

 المتغيرات المستقلة : 

 ىٍؿش كَحٍس حُٔخء حُٔخهٖ 

 ي ٝحُو٘ذ أرؼخى ًَ ٖٓ حُلي٣

 

 :  التابعةالمتغيرات 

 ٗٞع حُٔخىس ) حُلي٣ي ٝحُو٘ذ (
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 : احملضنات احلضاص١ٜ 

تعرِف احملرك 
 احلرارن

 ٛٞ آُش طلٍٞ حُطخهش حُلَح٣ٍش ا٠ُ ١خهش ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗش 

تعرِف آلٖ االحرتا  
 الداخلٓ

 ٓلَى كَح١ٍ ٣ظْ حكظَحم حُٞهٞى ك٤ٜخ ىحهَ كـَس حكظَحم هخٛش ) حٓطٞحٗش حكظَحم ( ٢ٛ 

احملرك استخدامات 
 احلرارن

 ح٤ُٔخٍحص ، حُ٘خك٘خص ، حُيٍحؿخص حُ٘خ٣ٍش ، حُوٞحٍد ، حُطخثَحص ، ٓـِ حُؼ٘ذ 

تركْب احملرك 
 احلرارن

 ( ٝػيىٛخ أٍرغ كـَحص حكظَحم  أٝ كـَحصَحم ) حٓطٞحٗش حكظ .ٔ

 ا٠ُ أػ٠ِ ٝا٠ُ أٓلَ  ٌٓزْ ٣ظلَى ىحهَ حٓطٞحٗش حالكظَحم .ٕ

 ٗٔؼش حكظَحم ) رٞحؿ٢ ( .ٖ

 ه٢٤ِ ٖٓ حُٞهٞى ٝحُٜٞحء  .ٗ

 أشكام متعددٔ مي
 آلٖ االحرتا  الداخلٓ 

٣ؼَٔ رخُي٣ٍِ ٖٓ هالٍ ٟـ٢ حُٜٞحء ك٢ كـَس حالكظَحم ُيٍؿش ػخ٤ُش رل٤غ  محرك الديزل

 حُٞهٞى ىٕٝ حُلخؿش ا٠ُ ٗٔؼش حكظَحم٣٘ظؼَ 

 محرك مجز العشب
 ٣ؼَٔ رخُز٣ِٖ٘ طيٓؾ حألٗٞح١ حألٍرؼش ك٢ ٤١ٖٞٗ

ح١ُٞ٘ حألٍٝ ه٤ِطخ ً ٖٓ ٢١ٞٗ حُلوٖ ٝح٠ُـ٢ ٝح١ُٞ٘ حُؼخ٢ٗ ه٤ِطخ ً ٖٓ 

 ٢١ٞٗ حالٗظؼخٍ ٝحُظوِٚ ٖٓ حُؼخىّ

فكرٔ عنل احملرك 
 احلرارن

 طوّٞ حُلٌَس ػ٠ِ حٗظؼخٍ حُٞهٞى رٌَ٘ حٗلـخ١ٍ ك٤يكغ حٌُٔزْ ُألٓلَ ٝطظلٍٞ حُلًَش حُظَىى٣ش ٌُِٔزْ 

 ) ٛؼٞىحً  ٝٛز١ٞخ ً ( ا٠ُ كًَش ىٍٝح٤ٗش طي٣َ حُٔلٍٞ حَُث٢ٔ٤ ُِٔلَى ٝح١ٌُ ٣ي٣َ ريٍٝٙ حُؼـالص

دُرٔ احملرك رباعْٖ 
 األشّاط

 

1.  
 شّط احلقي

حألٓطٞحٗش ك٤يهَ ٣ظلَى حٌُٔزْ ا٠ُ أٓلَ ىحهَ 

حُٜٞحء ػزَ ٛٔخّ حُلوٖ ، ٣ٝلوٖ حُٞهٞى ػ٠ِ 

 ٌَٗ ًٍحً ك٢ حألٓطٞحٗش

 

٣ظلَى حٌُٔزْ ا٠ُ أػ٠ِ ك٠٤ـ٢ ه٢٤ِ حُٜٞحء  شّ  الضغط  .2

 ٝحُٞهٞى

3.  
 شّط االشتعام

طؼط٢ ٗٔؼش حالٗظؼخٍ َٗحٍس ك٤٘ظؼَ ح٣ُِٔؾ 

ٝطظٔيى حُـخُحص حُلخٍس حُ٘خطـش ػٖ حالٗظؼخٍ 

أٓلَ ك٤يٍٝ حُٔلٍٞ  ٟخؿطش ً حٌُٔزْ ا٠ُ

 حَُث٢ٔ٤

4.  
 شّط العاده

٣لظق ٛٔخّ حُؼخىّ ر٤٘ٔخ ٣ظلَى حٌُٔزْ ا٠ُ أػ٠ِ 

ىحكؼخ  ً حُـخُحص حُ٘خطـش ػٖ حالكظَحم ا٠ُ هخٍؽ 

  حألٓطٞحٗش

 مالحظات
 : طٔؼَ ٓـٔٞع ١خهظ٢ حُٟٞغ ١ٝخهش حُلًَش ُِـْٔ  الطاقة الميكانيكية 

  ًِٔخ ُحى ػيى كـَحص حالكظَحم ) حالٓطٞحٗخص ( ًِٔخ ُحىص هيٍس حُٔلَى حُلَح١ٍ 

 

 

 

 

  الحادي عشرالفصل 
 

السادسةالوحدة   
المحركات والثالجات   : الثالثالدرس   
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 : ايجالجات 

 طؼي حُؼالؿخص آُش ٗخهِش ُِطخهش حُلَح٣ٍش ك٢ٜ طٔظٚ حُطخهش حُلَح٣ٍش ٖٓ حأل١ؼٔش حُظ٢ ريحهِٜخ ػْ ط٘وَ ٌٛٙ حُطخهش ا٠ُ حُوخٍؽ

 ) ح٢ُٓٞ حُٔل٢٤ (

 تركْب الجالجٖ

 

 ٚظٝفت٘ ايرتنٝب

 

 ٣لٍٞ ٓخثَ حُظز٣َي ا٠ُ ؿخُ رخٍى ؿيح ً  صمام التمدد

 ٟـ٢ ؿخُ حُظز٣َي ك٤ٜزق ٓخهٖ مضخة ضاغطة

طل٣َٞ ؿخُ حُظز٣َي ا٠ُ ٓخثَ ٣ٝلوي  ملفات التكثيف

 حُطخهش حُلَح٣ٍش

 سائل التبريد
حُٔخىس حُظ٢ طٔظٚ حُطخهش حُلَح٣ٍش ٖٓ 

 ىحهَ حُؼالؿش ا٠ُ هخٍؿٜخ
 

 كْفْٖ عنل الجالجٖ

امتصاص الطاقة 

 الحرارية

٣َٔ ٓخثَ حُظز٣َي ٖٓ هالٍ ٛٔخّ حُظٔيى ٗلٞ ٝكيس حُظـٔي ) حُل٣ٍَِ (  -ٔ

 ك٤٘ولٞ ٟـطٚ ٣ٝظلٍٞ ٖٓ ٓخثَ ا٠ُ ؿخُ ٣ٌٕٝٞ ؿخُ رخٍى ؿيح ً 

 ٣ٔظٚ ؿخُ حُظز٣َي حُطخهش حُلَح٣ٍش ٖٓ ىحهَ حُؼالؿش ك٤ٜزق أىكؤ -ٕ

 فقد الطاقة الحرارية

حُظ٢ طوّٞ ر٠ـطٚ ك٤ٔوٖ ح٠ُٔوش ح٠ُخؿطش   ٖٓ هالٍؿخُ حُظز٣َي  ٣َٔ -ٔ

 ٝطَطلغ ىٍؿش كَحٍطٚ 

٣ظيكن ٣َٝٔ ٖٓ هالٍ ِٓلخص حٌُٔؼق ك٤لوي حُطخهش حُلَح٣ٍش ا٠ُ حُٜٞحء حُٔل٢٤  -ٕ

 ٣ٝظلٍٞ ا٠ُ ٓخثَ 

 ٣ظْ ٟن ٓخثَ حُظز٣َي َٓس أهَٟ ا٠ُ ٛٔخّ حُظٔيى ُظؼخى حُيٍٝس ٖٓ ؿي٣ي  -ٖ

 

 

 

 

  املطدات احلضاص١ٜ 

 آلية عملها ) الوظيفة ( نوع المضخة الحرارية

 مضخٖ حرارِٖ للتربِد -1
 )  مكْفات اهلّاٙ البارد (           

٣وّٞ ٓخثَ حُظز٣َي رخٓظٜخٙ حُطخهش حُلَح٣ٍش ٖٓ ىحهَ حٍُِٔ٘  ػْ ٠٣ـ٢ ٤ُٜزق ٌٓظٔزخ 

، ك٤لوي حُطخهش حُلَح٣ٍش ٖٓ هالٍ ِٓلخطٚ حُوخٍؿ٤ش ا٠ُ  ) ٓخهٖ ( ٣ِٓي ٖٓ حُطخهش حُلَح٣ٍش

 هخٍؽ حٍُِٔ٘

 مضخٖ حرارِٖ للتدفئٖ -2
 ) مكْفات اهلّاٙ التدفئٖ (           

٣وّٞ ٓخثَ حُظز٣َي رخٓظٜخٙ حُطخهش حُلَح٣ٍش ٖٓ حُوخٍؽ ػْ ٠٣ـ٢ ٤ُٜزق ٌٓظٔزخ ٣ِٓي 

 ا٠ُ ىحهَ حٍُِٔ٘، ك٤لوي حُطخهش حُلَح٣ٍش ٖٓ هالٍ ِٓلخطٚ  ) ٓخهٖ ( ٖٓ حُطخهش حُلَح٣ٍش
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  : حل مراجعة الدرس 

 ٔؽ 

 ٣ٔظٚ ٓخثَ حُظز٣َي حُطخهش حُلَح٣ٍش ٖٓ ىحهَ حُٔز٠٘  -

 ٣ٔوٖ ػ٘يٓخ ٣َٔ ٖٓ هالٍ ح٠ُٔوش ح٠ُخؿطش  -

 ٣لوي حُطخهش حُلَح٣ٍش ٢ُِٓٞ حُوخٍؿ٢ ػ٘ي ٍَٓٝٙ هالٍ حُِٔلخص حُوخٍؿ٤ش  -

 ٣َٔ ػزَ ٛٔخّ حُظٔيى ك٤زَى ٣َٝٔ ػزَ حُِٔلخص حُيحه٤ِش   -

 ألٕ ٣ِٓؾ  حُٞهٞى ٝحُٜٞحء ٣ظؼَٝ ٠ُـ٢ ػخ٢ُ ؿيحً  ٣ٌل٢ الٗظؼخُٚ   ٕؽ 

 رٔزذ ١ٞٗ حالٗظؼخٍ ح١ٌُ ٣ئى١ ا٠ُ حٗظؼخٍ ح٣ُِٔؾ ٝطٔيى حُـخُحص حُلخٍس  ٖؽ 

 ٗؽ 
 ال ٣ٌٖٔ ًُي 

  ألٕ حُطخهش حُلَح٣ٍش حُٔٔظٜش ٖٓ ٛٞحء حُـَكش ٣ؼخى ا٤ُٜخ ػخ٤ٗش ٖٓ هالٍ ِٓلخص حُظٌؼ٤ق 

 ٘ؽ 

 ٣ظٔيى ٓخثَ حُظز٣َي ٣ٝظلٍٞ ا٠ُ ؿخُ ٣ٜٝزق رخٍىح ً  -

 ٣ٔظٚ حُطخهش حُلَح٣ٍش ٖٓ ىحهَ حُؼالؿش  -

 ٠٣ـ٢ ٓخثَ حُظز٣َي هالٍ ح٠ُٔوش ح٠ُخؿطش ٣ٜٝزق ٓخه٘خ ً -

 ط٘ظوَ حُطخهش حُلَح٣ٍش ٖٓ ٓخثَ حُظز٣َي ا٠ُ حُٜٞحء حُوخٍؿ٢  -

 ٣ٟٞغ رل٤غ طٌٕٞ ِٓلخص حُظٌؼ٤ق ىحهَ حُـَكش ػْ ٣ٔظٚ حُطخهش حُلَح٣ٍش ٖٓ حُٜٞحء حُوخٍؿ٢ ٣ٝلويٙ ىحهَ حُـَكش  ٙؽ 

 7ؽ 

 ٓظَٝى ُِٔؼِْ 

 

) ٣ـذ إٔ طظ٠ٖٔ ه٣َطش حُٔلخ٤ْٛ كوٖ ٣ِٓؾ حُٜٞحء ٝحُٞهٞى ٖٝٓ ػْ ح٠ُـ٢ ٖٝٓ ػْ حالٗظؼخٍ ٝطٔيى حُـخُحص حُٔخه٘ش ٟٝـطٜخ 

 ١َى حُـخُحص ٝحُؼٞحىّ ٖٓ هخٍؽ كـَس حالكظَحم (ػْ ػ٤ِٔش ػ٠ِ حٌُٔزْ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف ؽٛط احلكٔ ٜترضى املهبػ  إىل 

أعفٌ  فٝزخٌ اهلٛا٤ عرب صُاّ احلكٔ 

ٚحيكٔ ايٛقٛر يف األعطٛا١ْ ع٢ً  

 ؽهٌ صساس 

يف ؽٛط ايطػط ٜترضى املهبػ 

إىل أع٢ً فٝطػط خمًٛط َٚظٜخ 

 ايٛقٛر ٚاهلٛا٤ 

يف ؽٛط االؽتعاٍ تعطٞ مشع١ 

االؽتعاٍ ؽضاص٠ تهفٞ الؽتعاٍ 

اخلًٝط ٚتتُزر ايػاطات احلاص٠ ايٓاجت١ 

عٔ االؽتعاٍ ضاغط١ املهبػ ألعفٌ 

 فٝزٚص احملٛص ايض٥ٝغٞ 

يف ؽٛط ايعارّ ٜفتح صُاّ 

ايعارّ فٝترضى املهبػ ألع٢ً 

فٝزفع ايػاطات ايٓاجت١ عٔ 

 االذرتام خلاصد األعطٛا١ْ 

 ه٣َطش حُٔلخ٤ْٛ 

ٔٙ7 
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 الحادي عشر حل مراجعة الفصل : 
 

 : استخدام المفردات 

 حُيحه٣٢ِؼَٔ حُٔلَى حُلَح١ٍ ػ٠ِ طل٣َٞ حُطخهش حُلَح٣ٍش ا٠ُ ١خهش ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗش ٖٓ هالٍ حكظَحم حُٞهٞى ىحهَ آُش حالكظَحم   .ٔ

 حُطخهش حُلَح٣ٍش ك٢ حُٜٔخٗغ ٝٓلطخص حٌَُٜرخء طٔوٖ حُٔخء ح١ٌُ ٣َكغ ىٍؿش كَحٍس حُٔٔطلخص حُٔخث٤ش ػ٘ي حٟخكظٚ ا٤ُٜخ    .ٕ

 ًالٛٔخ ٖٓ ١َحثن حٗظوخٍ حُلَحٍس كخُظ٤َٛٞ ٣٘وَ حُلَحٍس رخُظالْٓ حُٔزخَٗ ٝحُلَٔ ٣٘وَ حُلَحٍس ٖٓ هالٍ طلَى حُٔخثغ   .ٖ

 ط٘ظوَ حُطخهش حُلَحٍس ٖٓ حُـْٔ حُٔخهٖ ا٠ُ حُـْٔ حُزخٍى ٖٓ هالٍ ٓالٓٔظٜٔخ رؼ٤ِٔش طؼَف رخُظ٤َٛٞ   .ٗ

 حُٔٞحى حُظ٢ ُٜخ كَحٍس ٗٞػ٤ش ػخ٤ُش طلظخؽ ١خهش كَح٣ٍش ًز٤َس ُظـ٤َ ىٍؿش كَحٍطٜخ   .٘

 ًالٛٔخ ٖٓ ١َحثن حٗظوخٍ حُلَحٍس كخُظ٤َٛٞ ٣٘وَ حُلَحٍس رخُظالْٓ حُٔزخَٗ ٝحالٗؼخع ٗوَ حُلَحٍس رخألٓٞحؽ حٌَُٜٝٓـ٘خ٤ٔ٤١ش   .ٙ

 ًالٛٔخ ٖٓ ١َحثن حٗظوخٍ حُلَحٍس كخُلَٔ ٛٞ ٗوَ حُلَحٍس رلًَش حُٔخثغ ٝحالٗؼخع ٗوَ حُلَحٍس رخألٓٞحؽ حٌَُٜٝٓـ٘خ٤ٔ٤١ش  .7

  ط٘وَ ٝطَٞٛ حُطخهش حُلَح٣ٍش رُٜٔٞش حَُٔٞٛ حُلَح١ٍ ٛٞ ٓخىس   .8
 : تثبيت المفاهيم 

9 ٔٓ ٔٔ ٕٔ ٖٔ ٔٗ ٔ٘ ٔٙ ٔ7 

 أ أ د ى ؽ ؽ ى ى د
 

 : التفكير الناقد 

 ألٕ حُطخهش حُلَح٣ٍش ط٘ظوَ ٖٓ هخع حإلٗخء ا٠ُ ٓطق حُٔخء رط٣َوش حُلَٔ  8ٔ

 طؼَٔ حُطزوخص ػ٠ِ كَٜ ٤ًٔش ٖٓ حُٜٞحء ر٤ٜ٘ٔخ ٓٔخ ٣ـؼِٜخ أًؼَ ػِال ً ُِطخهش حُلَح٣ٍش  9ٔ

ٕٓ 
ط٘ظوَ حُطخهش حُلَح٣ٍش ٖٓ حُلظ٤َ ا٠ُ حُِؿخؽ رخُلَٔ ك٢ حُـخُ ٝحإلٗؼخع ٝط٘ظوَ ٖٓ حُِؿخؽ ا٠ُ حُٜٞحء حُٔل٢٤ رط٣َوظ٢ 

 حُظ٤َٛٞ ٝحإلٗؼخع 

 وٖ أَٓع ( ٓظَٝى ُِٔؼِْ    ) حألُٞحٕ حُوخطٔش طٔ ٕٔ

 طٔخػي حُلَحؿخص حُوطغ حُوَٓخ٤ٗش ػ٠ِ حُظٔيى ٤ٛلخ ً ٝرخُظخ٢ُ طٔ٘غ حألٓٞحٍ ٖٓ حُظلطْ أػ٘خء حُظٔيى  ٕٕ

ٕٖ 

 

 ٣ٜزق حُٔؼطق َٓٞٛ ؿ٤ي الٗظوخٍ حُطخهش حُلَح٣ٍش ، ألٕ حُٔخء أك٠َ ٖٓ حُٜٞحء ط٤ٛٞال ُِطخهش حُلَح٣ٍش  ٕٗ

ٕ٘ 
حُطخهش حُلَح٣ٍش ُٔخء حُلٞٝ طٔخ١ٝ ٓـٔٞع ١خهظ٢ حُلَحٍس ٌُال حٌُؤ٤ٖٓ ، ٝىٍؿش كَحٍس ٓخء حُلٞٝ طٔخػَ ًٌُي ىٍؿظ٢ 

  كَحٍس حُٔخء ك٢ حٌُؤ٤ٖٓ حُِؿخؿ٤٤ٖ  
 

 

 

تفقد السوائل 
الحرارة 

بالتوصيل أثناء 
 ارتفاعها 

السوائل  تصبح
أكثر كثافة 
 فتهبط ألسفل

يسخن السائل 
عن طريق 
 التوصيل 

تصبح 
السوائل أقل 
كثافة فترتفع 

 ألعلى 
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  الحادي عشر حل مراجعة الفصلتابع : 
 

 : أنشطة تقويم األداء 

ٕٙ 

 ػ٤ِٜخ ٓزيأ حُؼَٔ ُٚ حُوخ٤ٛش حُل٣ِ٤خث٤ش حُظ٢ ٣وّٞ ٗٞع ٓو٤خّ حُلَحٍس

 حُظٔيى حُلـ٢ٔ ُِٔٞحثَ ٓو٤خّ حُلَحٍس حٌُل٢ُٞ

 حُظٔيى حُلـ٢ٔ ُِٔٞحثَ ٓو٤خّ حُلَحٍس حُِثزو٢

  حُظٔيى حُط٢ُٞ ُِٔؼيٕ ٓو٤خّ حُلَحٍس حُٔؼي٢ٗ ًح حُٔئَٗ

ٕ7 

  ى  ْٕٓٓ

  ف  ْٓ٘

8ْٓ  ّ  

ٕ8 

 

ٕ9 

 

ٖٓ 
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5 

9 
   (88 32 ـــ  ) 

 = طْ  
5 

9 
     (32 ـــ  ف  ) 

  ط      (29  = )16.11   (0.555= )  طْ  

  

 = طْ  
5 

9 
   (61 32 ـــ  ) 

: ًٕا 
  

 ط   15=   16.11 – 31.11الفشق فً دسجاخ الحشاسج ػلى المقٍاط السٍلٍضي = 

  

  7ٖٕ  ـــ ّ = ْ ىًْ 

  ّ  ْٖٔ=  7ٖٕ  ـــ 8ًْٕٙ ّ =  

 = فْ  
9 

5 
     (32 +  ط  ) 

   ف   (70.4   = )126.72   ( 1.8= )  فْ  

  

 = فْ  
9 

5 
   (38.4 + 32  ) 
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 حُلَٜ

 ػشش الثاوً
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 ٝطلَٔ حُطخهش حُلَحؽ أٝ  ٢ٛ حٟطَحد ٣٘ظوَ ػزَ حُٔخىس  تعرِف املّجٖ

 حألٗؼش ح٤٘٤ُٔش  –ٓٞؿخص حُظِلخُ   –ٓٞؿخص ح٠ُٞء   –ٓٞؿخص حُٜٞص   –ٓٞؿخص حَُحى٣ٞ  أمجلٖ علٕ املّجات

 حُٔٞؿخص ط٘وَ حُطخهش ٖٓ ٌٓخٕ ا٠ُ آهَ  مالحظٖ

 

 

  : أْٛاع املٛجات 

 

 املّجات املْكاىْكْٖ -1

 
٢ٛ ٓٞؿخص طلظخؽ ا٠ُ ٢ٓٝ ) 

 ( ٓخى١ الٗظوخُٜخ

 موجات مستعرضة :  - أ

 

 التعسيف
٢ٛ ٓٞؿش ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗش ٗخطـش ػٖ كًَش ىهخثن حُٔخىس ك٢ حطـخٙ ػٔٞى١ ػ٠ِ 

 حطـخٙ حٗظ٘خٍ حُٔٞؿش

 مالحظات 
 حُٔٞؿش حُٔٔظؼَٟش طظٌٕٞ ٖٓ هْٔ ٝه٤ؼخٕ  -

 حُ٘وخ١ حُؼ٤ِخ ك٢ حُٔٞؿش ط٠ٔٔ هٔش ٝحُ٘وخ١ حُي٤ٗخ ط٠ٔٔ ه٤ؼخٕ  -

 مجال 

  ٍٚر٢ ١َف كزَ ٝطل٣َي حُطَف حُؼخ٢ٗ ُألػ٠ِ ٝحألٓلَ ٣ظُٞي ك٤

 ٓٞؿخص ٓٔظؼَٟش  

  حُٔٞؿخص حُٔظُٞيس ػ٘ي ٢ٍٓ كـَ ك٢ ٓخء  

  موجات طولية :  - ب

 

 

 التعسيف
 ٓغ٢ٛ ٓٞؿش ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗش ٗخطـش ػٖ كًَش ىهخثن حُٔخىس ا٠ُ حألٓخّ ٝحُوِق 

 حطـخٙ حٗظ٘خٍ حُٔٞؿش

 مالحظات 

 حُٔٞؿخص حُط٤ُٞش  ط٠ٔٔ حُٔٞؿخص حُظ٠خؿط٤ش -

 طظٌٕٞ حُٔٞؿخص حُط٤ُٞش ٖٓ ط٠خؿ٢ ٝطوِوَ  -

 حُظ٠خؿ٢ ٛٞ طوخٍد حُٔٞؿش  -

 حُظوِوَ ٛٞ طزخػي حُٔٞؿش  -

 مجال 
  ٞحُلًَش حُٔظُٞيس ك٢ ٗخر  

    ٓٞؿخص حُٜٞص  

 

  الثاني عشرالفصل 
 

السادسةالوحدة   
الموجات : األولالدرس   



 
 

 

 al_no0or2008@hotmail.com عدنان ادلالكي  -معلم ادلادة : أ

 

 مّجات كٍرُمغواطْسْٖ -2
 

 ٣ٌٜٔ٘خ حالٗظوخٍ ػزَ حُٔخىس  أٝ حُلَحؽ ٢ٛ ٓٞؿخص  التعسيف

 مالحظات 
 طظٌٕٞ حُٔٞؿخص حٌَُٜٝٓـ٘خ٤ٔ٤١ش ٖٓ ٓـخ٤ُٖ ًَٜرخث٢ ٝٓـ٘خ٢ٔ٤١ -

 ًال حُٔـخ٤ُٖ ٣ٜظِ رٌَ٘ ػٔٞى١ ػ٠ِ حطـخٙ حٗظ٘خٍ حُٔٞؿش  -

 مجال 

 ٓٞؿخص ح٠ُٞء 

 ٞٓٞؿخص حَُحى٣ 

 ٓٞؿخص حألٗؼش ح٤٘٤ُٔش  

 

 

  : املٛجات ايظيظاي١ٝ 

 طظٌٕٞ حُِالٍُ ٖٓ ػالع ٓٞؿخص ٢ٛٝ :                                  

 مّجات طّلْٖ  .1
 مّجات مستعرضٖ  .2
 : ) مّجات راِلٓ (مّجات متدحرجٖ  .3

 ٢ٛٝ حُٔٔززش ُٔؼظْ ىٓخٍ حُٔزخ٢ٗ ػ٠ِ ٓطق حألٍٝ  حًذ حُٔٞؿخص حُط٤ُٞش ٝحُٔٔظؼَٟش ،ٗخطـش ٖٓ طَ    

 

 

  : خصا٥ص املٛجات 

 

   الطّم املّجٓ - أ

 تعسيفى
 حَُٔػشٛٞ حُٔٔخكش ر٤ٖ ٗوطش ػ٠ِ حُٔٞؿش ٝأهَد ٗوطش أهَٟ طظلَى ر٘لْ 

 ٝحالطـخٙ

 مالحظات هامة

  ٖحُطٍٞ حُٔٞؿ٢ ُِٔٞؿخص حُٔٔظؼَٟش ٛٞ حُٔٔخكش ر٤ٖ هٔظ٤ٖ ٓظظخ٤ُظ٤ 

 هخػ٤ٖ ٓظظخ٤٤ُٖ أٝ           

  ٖحُطٍٞ حُٔٞؿ٢ ُِٔٞؿش حُط٤ُٞش ٛٞ حُٔٔخكش ر٤ٖ ط٠خؿط٤ٖ ٓظظخ٤٤ُ 

  أٝ طوِو٤ِٖ ٓظظخ٤٤ُٖ           
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 ٛٞ ػيى حأل١ٞحٍ حُٔٞؿ٤ش حُظ٢ طؼزَ ٗوطش ٓليىس هالٍ ػخ٤ٗش  التعسيف تردد املّجٖ - ب
 

 سعٖ املّجٖ -ج
 

 

 ر٤ٖ حُؤش ٝحُوخع٢ٛ ٜٗق حُٔٔخكش حُؼٔٞى٣ش  سعة املوجة املشتعسضة

 ٢ٛ ًؼخكش حُٔخىس ك٢ ٓٞهؼ٢ حُظ٠خؿ٢ ٝحُظوِوَ سعة املوجة الطولية

 مالحظات هامة

o طِىحى ٓؼش حُٔٞؿش حُٔٔظؼَٟش ر٣ِخىس حُٔٔخكش ر٤ٖ حُؤش ٝحُوخع 

o  طِىحى ٓؼش حُٔٞؿش حُط٤ُٞش ر٣ِخىس طوخٍد حُظ٠خؿطخص ٣ُٝخىس

 طزخػي حُظوِوالص

o  حُظ٢ طلِٜٔخطِىحى ٓؼش حُٔٞؿش ر٣ِخىس حُطخهش 
 

 سرعٖ املّجٖ -د

حشاب سسعة 

 املوجة

 

 مالحظات هامة

  َُِٔٞؿشطؼظٔي َٓػش حُٔٞؿش ػ٠ِ ٗٞع ح٢ُٓٞ حُ٘خه 

 

  ُٝحكي ك٢ حُؼخ٤ٗش أ١ ١ٍٞ ٓٞؿ٢ ٝحكي ٣ؼزَ ح٤َُٜطِ حُٞحكي ٣ؼ٢٘ حٛظِح

 ك٢ حُؼخ٤ٗش حُٞحكيس

 

  ( حُلَفλ  َكَف ٣ٞٗخ٢ٗ ٣ٝؼ٢٘ حُطٍٞ حُٔٞؿ٢ ٣ٝوخّ رخُٔظ : ) 
 

 

 

 

 

 

 د  λ   ع = 

 َٓػش حُٔٞؿش 

 ) ّ / ع ( 

 طَىى حُٔٞؿش  ) َٛطِ (  

 / ع (  ٔ) َٛطِ ( = )  

 حُطٍٞ حُٔٞؿ٢ 

   ) ّ ( 
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 (مسائل تدريبية ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ىλ   ع = 

 

 ٖٗ  ٓ.ٓٔ ع = 

 

 ّ / ع ٖٓٗع = 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىλ   ع = 

 

 ٓ.ٙ  ٘٘.ٓ ع = 

 

 ّ / ع ٖ.ٖع = 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٛطِ ٓٓٓ٘ٔى = :           ادلعطيات 

  ّ / ع ٓٓ٘ٔع =                          

 : ادلطلوب          λ  =؟؟؟ 

 
:احلل    

ٕ 

ٔ79 

λ  = 
   ع

  ى

λ  = 
ٔ٘ٓٓ   

ٔ٘ٓٓٓ 

λ  =ٓ.ٔ  ّ 

 ادلعطيات           :λ  =ٓ.٘٘  ّ 

  َٛطِ ٓ.ٙ=  ى                         

 : ؟؟؟ =  ع          ادلطلوب 

 
:احلل    

ٔ 

ٔ79 

 َٛطِ ٖٗ=  ى:           ادلعطيات 

                         λ  =ٔٓ.ٓ  ّ  

 : ؟؟؟ =  ع          ادلطلوب 

 
:احلل    

 ٓؼخٍ

ٔ79 
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  : األَٛاد تػري اجتاٖٗا 

 

 االىعكاس - أ

 تعريف االنعكاس
حٍطيحى حُٔٞؿش ػ٘يٓخ طٔو٢ ػ٠ِ ٓطق ٛٞ 

 ػخًْ

 

 قانون االنعكاس

حُِح٣ٝش حُظ٢ طٜ٘ؼٜخ حُٔٞؿش حُٔخهطش ٓغ 

حُِح٣ٝش حُظ٢ طٜ٘ؼٜخ  تساويحُؼٔٞى حُٔوخّ 

 حُٔٞؿش حُٔ٘ؼٌٔش ٓغ حُؼٔٞى حُٔوخّ

 

    : أي أن 

   

 

 

 تعريف االنكسار االىكسار - ب
ٛٞ طـ٤َ حطـخٙ حُٔٞؿش ػ٘يٓخ طظـ٤َ َٓػظٜخ رٔزذ 

 ٖٓ ٢ٓٝ ا٠ُ آهَحٗظوخُٜخ 

 
 

 احلّْد -ج

 تعريف الحيود
ٛٞ حٗؼطخف حُٔٞؿخص كٍٞ كٞحف 

 حُـْٔ

 

العوامل التي يعتمد 

 عليها مقدار الحيود
 كـْ حُـْٔ ٓوخٍٗش رطٍٞ حُٔٞؿش

 مقدار الحيود

 الحيود أكبر ما يمكن الحيود أصغر ما يمكن

اًح ًخٗض أرؼخى حُـْٔ أًزَ ٖٓ حُطٍٞ 

 حُٔٞؿ٢

اًح ًخٗض أرؼخى حُـْٔ أهَ ٖٓ حُطٍٞ 

 حُٔٞؿ٢

 ! ِٖؼ / عًٌ : ميهٔ مساع أصٛات أْاؼ يف ذحض٠ دلاٚص٠ بابٗا َفتٛح ذت٢ يٛ نٓت ال تضا 

 د / 
رٔزذ إٔ حأل١ٞحٍ حُٔٞؿ٤ش ُٔٞؿخص حُٜٞص طٔخػَ أرؼخى ًؼ٤َ ٖٓ حألؿٔخّ حُظ٢ 

  كُٞ٘خ

 

 

 

 

 

 

 

 زاوية االنعكاس = زاوية السقوط
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  : حل مراجعة الدرس 
 حُٔـخٍٝ ٌٌٝٛح .. ءا٠ُ حُـ١ِ ءط٘وَ حُٔٞؿش حُطخهش ٖٓ ؿ١ِ ٔؽ 

 ٕؽ 

اًح ًخٗض حُٔٞؿش حُط٤ُٞش ًحص ٓؼش ًز٤َس كٔٞف طٌٕٞ ٓ٘خ١ن حُظ٠خؿ٢ أًؼَ طوخٍد ٝٓ٘خ١ن حُظوِوَ  -

 أًؼَ طزخػي 

ٝٓ٘خ١ن  ٓظزخػيس ٗٔز٤خكٔٞف طٌٕٞ ٓ٘خ١ن حُظ٠خؿ٢  ٛـ٤َسًخٗض حُٔٞؿش حُط٤ُٞش ًحص ٓؼش  أٓخ اًح -

  ٓظوخٍرش ٗٔز٤خ ٓوخٍٗش ٓغ حُٔٞؿش حُٔخروش حُظوِوَ 

 ٓٞف ٣وَ حُطٍٞ حُٔٞؿ٢ ) ط٘خٓذ ػ٢ٌٔ (  ٖؽ 

 ألٕ حُلـَ حألػوَ ٣ٔظِي ١خهش ك٤ًَش أًزَ ، ًِٝٔخ ُحىص حُطخهش ًِٔخ ُحىص ٓؼش حُٔٞؿش  ٗؽ 

 ٓٞؿخص حُٔخء طٔزذ كًَش حألٗزٞد ُألػ٠ِ ٝحألٓلَ  ٘ؽ 

 ٙؽ 

 ىλ   ع = 

 

 ٘.ٔ  ٕ.ٓ ع = 

 

 ّ / ع ٖ.ٓع = 

 7ؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ  = 
   ع

  ى

λ  = 
ٖ.ٓ   

ٓ.٘ 

λ  =ٙ.ٓ  ّ 
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  : تهٕٛ َٛجات ايصٛت 

خصا٘ص  مّجات 
 الصّت

  ِٛٞص ٗخطؾ ػٖ ؿْٔ ٜٓظ ًَ 

  ٓٞؿخص حُٜٞص ٓٞؿخص ٤ُٞ١ش 

 ) ط٠خؿ٢ ٝطوِوَ (       

  ٓٞؿخص حُٜٞص طلظخؽ ا٠ُ ٢ٓٝ ٓخى١

 الٗظوخُٜخ 

 

 
 

سرعٖ مّجات 
 الصّت

 

  : طؼظٔي َٓػش حُٜٞص ػ٠ِ ٓخ ٢ِ٣ 
 

 نوع الوسط المادي  -1

 حُـخ٣ُشك٤غ ط٘ظوَ ٓٞؿخص حُٜٞص رَٔػش أًزَ رخألٝٓخ١ حُِٜزش ػْ حُٔخثِش ػْ 
 

 درجة حرارة الوسط  -2

طِىحى َٓػش حُٜٞص هالٍ ح٢ُٓٞ حُٔخى١ ٓغ ٣ُخىس ىٍؿش كَحٍس حُٔخىس  ٝطوَ حَُٔػش ر٘وٜخٕ ىٍؿش كَحٍس 

 حُٔخىس

 

  : عًٛ ايصٛت 

 ٤ًٔش حُطخهش  حُٜٞط٤ش حُظ٢ طلِٜٔخ حُٔٞؿش حُظ٢ طؼزَ ٓٔخكش ٓليىس ًَ ػخ٤ٗش   تعرِف شدٔ الصّت

 العّامل اليت ِتّقف علٍْا
 شدٔ الصّت

 البعد عند مصدر الصوت  -1

ُحى حُزؼي ػٖ ٜٓيٍ حُٜٞص طظ٘خهٚ  ًِٔخ 

ٗيس حُٜٞص رٔزذ طُٞع حُطخهش حُظ٢ طلِٜٔخ 

 حُٔٞؿش حُٜٞط٤ش ػ٠ِ ٓٔخكش أًزَ

 
 سعة الموجة الصوتية  -2

كخألٛٞحص حُظ٢ ٓؼظٜخ ًز٤َس طلَٔ ١خهش ًز٤َس 

  ٝرخُظخ٢ُ ٗيطٜخ ػخ٤ُش
 

 ( dBى٣ٔزَ  )  ُحدٔ قْاس شدٔ الصّت

 

 

 

  الثاني عشرالفصل 
 

السادسةالوحدة   
موجات الصوت : الثانيالدرس   
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 مقْاس الدِسبل
 ُعلّ الصّت

 شدٔ الصّت
10 

 ديسبل
  ديسبل 50 ديسبل 40 ديسبل 30 ديسبل 20

 طاقٖ الصّت
01  
 جول

011  
 جول

0111  
 جول

011111  
 جول

011111 
 جول

 

  مره 21 مره 01 مرات 8 مره 3 مره 1 علّ الصّت
 

 همن خالل الجدول نجد أن  : 

 ى٣ٔزَ كبٕ ١خهش حُٜٞص طِىحى رٔويحٍ ػَ٘س أٟؼخف  ٓٔػ٘يٓخ طِىحى ٗيس حُٜٞص رٔويحٍ  -

 ٝػِٞ حُٜٞص ٣ظ٠خػق َٓط٤ٖ             
 

  َٓس  ٓٓٔى٣ٔزَ كبٕ ١خهش حُٜٞص طِىحى رٔويحٍ  ٕٓػ٘يٓخ طِىحى ٗيس حُٜٞص رٔويحٍ  -

 َٓحص     ٗٝػِٞ حُٜٞص ٣ظ٠خػق       

 

 

 

  : ايرترر ٚذز٠ ايصٛت 

 اىٍحى  حإلٗٔخٕ ُظَىى حُٜٞص  تعرِف حدٔ الصّت

 مالحظات
o  طؼظٔي كيس حُٜٞص ػ٠ِ حُظَىى 

o  حألٛٞحص حُلخىس طَىىحطٜخ ػخ٤ُش ٝحألٛٞحص حُـ٤ِظش طَىىحطٜخ ٓ٘ول٠ش 

o  َٖٛطِ ( ٓٓٓ,َٕٓٛطِ ا٠ُ  ٕٓ) طٔظط٤غ إًٔ حإلٗٔخٕ ٓٔخع حألٛٞحص حُظ٢ طظَحٝف طَىىحطٜخ ر٤ 

 

 

  : اْعهاؼ ايصٛت 

 الصدٗ

 ٛٞ ٓٔخع حُٜٞص رؼي حٗؼٌخٓٚ ػٖ حُٔطٞف حُؼخًٔش  تعريف الصدى 

ك٢ حُوخػخص حٌُز٤َس  ٝحُٔٔخٍف حٌُز٤َس طزطٖ ؿيٍحٜٗخ حُيحه٤ِش ٝأٓولٜخ رٔٞحى  التخلص من الصدى 

 ٤ُ٘ش طؼَٔ ػ٠ِ حٓظٜخٙ حُٔٞؿخص حُٜٞط٤ش ريال ً ٖٓ حٗؼٌخٜٓخ

حُظ٢ طؼظَٝ ٓٔخٍ حُٔٞؿخص  األجسامتحذٌذ مواقغ ٣ٔظلخى ٖٓ حُٜيٟ ك٢  فائدة الصدى 

 حُٜٞط٤ش

 أمثلة لفوائد الصدى

 ٖٓ حُٜيٟ ك٢ كًَظٜخ  ) الخفافٍش والذالفٍه (طٔظل٤ي  -ٔ

ك٤غ طََٓ ٓٞؿخص ػْ طٔظوزَ حُٔٞؿخص حُٔ٘ؼٌٔش ٝطلَٔٛخ ُظلي٣ي ٓٞحهغ 

 حُل٤ٞحٗخص حألهَٟ ١ٝز٤ؼظٜخ ٝهٜخثٜٜخ 

 

ك٢ اػطخء ٍٛٞس  ٣ٔظل٤ي حأل١زخء ٖٓ حُٔٞؿخص كٞم حُٔٔؼ٤ش حُٔ٘ؼٌٔش -ٕ

  رخُلخٓٞد ألػ٠خء حُـْٔ ٝكلٚ حألؿ٘ش ك٢ كظَحص حُلَٔ
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 تكرار الصدٗ
 

 ٛٞ طٌَحٍ ٓٔخع حُٜيٟ  تكرار الصدى 

 فائدة تكرار الصدى 

٣ٔظلخى ٖٓ طٌَحٍ حُٜيٟ ك٢ حُوخػخص حٌُز٤َس  ُِظـِذ ػ٠ِ حُظ٘خهٚ حُٔٔظَٔ 

 .ك٢ ٗيس حُٔٞؿخص حُٜٞط٤ش رٔزذ حالرظؼخى ػٖ ٜٓيٍ حُٜٞص 

ًُٝي رظـ٤ٔغ حألٛٞحص حُٔ٘ؼٌٔش رلٔخرخص ىه٤وش ُٔ٘غ كيٝع حُظ٣ٖٞ٘ 

 ٟٝٝٞف حُٜٞص
 

 

 

 

 

 

  : حل مراجعة الدرس 

 ٔؽ 
ألٕ ٣يى طٔزذ حٛظِحُ ك٢ ؿِث٤خص حُٜٞحء ػْ ط٘ظوَ ٌٛٙ حالٛظِحُحص ا٠ُ حألًٕ ٖٝٓ ػْ حُيٓخؽ ح١ٌُ ٤ٔ٣ِ ٌٛٙ 

 حالٛظِحُحص ػ٠ِ ٌَٗ ٛٞص 

 حٗظوخٍ حُٜٞص ك٢ كَٜ ح٤ُٜق ٣ٌٕٞ أَٓع  ٕؽ 

 ٖؽ 

  ًالٛٔخ ٓٞؿخص ٤ُٞ١ش 

 حُ٘وٚ ح١ٌُ ٤ٜ٣ق ٓٞؿخص ٛٞطٚ ًحص ٓؼش أًزَ ٝطلَٔ ١خهش أًزَ   -

 أٓخ حُ٘وٚ ح١ٌُ ٣ْٜٔ ٓٞؿخص ٛٞطٚ ًحص ٓؼش أهَ ٝطلَٔ ١خهش أهَ   -

 ٗؽ 
ػ٘ي ٍٝٛٞ حُٜٞص ا٠ُ حألًٕ كبٗٚ ٣ظٔزذ ك٢ حٛظِحُ ١زِش حألًٕ ػْ ط٘ظوَ ٌٛٙ حالٛظِحُحص ا٠ُ ػظ٤ٔخص حألًٕ 

 حُؼالع ك٢ حألًٕ حُٞٓط٠ ػْ ٣ٜظِ رؼي ًُي ٓخثَ حُوٞهؼش ٝطََٓ ٌٛٙ حالٛظِحُحص ا٠ُ حُيٓخؽ ُظل٤َٔٛخ 

 رٔزذ كًَش ح٤ُي رٌَ٘ رط٢ء ، ٌٝٛٙ حُلًَش حُزط٤جش ٣٘ظؾ ػٜ٘خ ٛٞص رظَىى ٓ٘ولٞ ؿيح ً ال ٣ٌٖٔ ُألًٕ ٓٔخػٚ  ٘ؽ 

 ٙؽ 

 

 ( ى٣ٔزَ   ٖٓطظ٠خػق ٗيس حُٜٞص رٔويحٍ  )  7ؽ 

 

 

 

 

 

 

 

َٓحص   8=   = 
 ػِٞ حُٜٞص حألٍٝ   

 ػِٞ حُٜٞص حُؼخ٢ٗ 
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3  
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  خصا٥ص َٛجات ايط٤ٛ 

تعرِف املّجات 
 الكٍرُمغواطْسْٖ

 ] هي موجات تنتقل عرب ادلادة  أو الفراغ  [

 ًِْ / ع  ٖٓٓٓٓٓط٘ظَ٘ ٓٞؿخص ح٠ُٞء ك٢ حُلَحؽ رَٔػش     سرعٖ الضّٙ

  طوَ َٓػش ح٠ُٞء ك٢ حُٔخىس  رٔزذ طٜخىٓٚ ٓغ ىهخثن حُٔخىس 

الطّم املّجٓ 
 للضّٙ

  ً حُطٍٞ حُٔٞؿ٢ ٠ُِٞء ٛـ٤َ ؿيح 

   نانومرت (٣وخّ حُطٍٞ حُٔٞؿ٢ ٠ُِٞء رٞكيس ٛـ٤َس ؿيح ً ط٠ٔٔ  (  

خصا٘ص مّجات 
 الضّٙ

  ٓٞؿخص ح٠ُٞء ٢ٛ ٓٞؿخص ًَٜٝٓـ٘خ٤ٔ٤١ش 

  ط٘ظوَ ٓٞؿخص ح٠ُٞء ك٢ حألٝٓخ١ حُٔخى٣ش ٝحُلَحؽ 

  ٓٞؿخص ح٠ُٞء ٓٞؿخص ٓٔظؼَٟش 

  طظٌٕٞ حُٔٞؿخص حٌَُٜٝٓـ٘خ٤ٔ٤١ش ٖٓ ٓـخ٤ُٖ أكيٛٔخ ًَٜرخث٢ ٝح٥هَ ٓـ٘خ٢ٔ٤١ 

شدٔ املّجات 
 الضّْٖ٘

  طؼي ٗيس حُٔٞؿخص ٓو٤خٓخً  ُٔويحٍ حُطخهش حُظ٢ طلِٜٔخ 

  ك٘يس ٓٞؿخص ح٠ُٞء طليى رٔويحٍ ٓطٞػٚ ، كخ٠ُٞء حُوخكض ُٚ ٗيس ٓ٘ول٠ش 

 

 

 

 

  : املٛجات ايهٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ ايكار١َ َٔ ايؾُػ 

 ٓ: ٖٓ ٌٕٞؼظْ حألٗؼش حُوخىٓش ٖٓ حُْ٘ٔ طظ 

طلض حُلَٔحء ٝؿِء ر٢٤ٔ ؿيح ً ٖٓ  ٝحألٗؼشح٠ُٞء حَُٔث٢ 

 حألٗؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش

 

  حألٗؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش ٠َٓس ٝطٔزذ ٛالى ًَ ٓخ ػ٠ِ ٓطق

 حألٍٝ

   

  حُـالف حُـ١ٞ ُألٍٝ ٣ؼَٔ ػ٠ِ حٓظٜخٙ ٓؼظْ حألٗؼش كٞم

 حُز٘لٔـ٤ش حُوخىٓش ٖٓ حُْ٘ٔ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثاني عشرالفصل 
 

السادسةالوحدة   
الضوء  : الثالثالدرس   
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  : ٞايطٝف ايهٗضَٚػٓاطٝغ 

تعرِف الطْف 
 الكٍرُمغواطْسْٖ

 

 هو مدى كامل جلميع الرتددات الكهرومغناطيسية وأطواذلا ادلوجية  

أمجلٖ علٕ الطْف 
 الكٍرُمغواطْسٓ

 اخلصائص  و األهنية ىوع املوجة

ٔ.  
الراديو 

 والمكروويف

  ٖٓٓٞؿخص حَُحى٣ٞ ٣ِ٣ي ١ُٜٞخ حُٔٞؿ٢ ػ,ٖ ّ 

   ٖا٠ُ   ٔٓٓ,ٓٓٞؿخص ح٣ٌَٝٝ٤ُٔق ٣ظَحٝف ١ُٜٞخ حُٔٞؿ٢ ر٤  ّٓ,ٖ ّ 

  ٍطٔظويّ ٓٞؿخص ح٣ٌَٝٝ٤ُٔق ك٢ طٔو٤ٖ حُطؼخّ ٝطٔظويّ ك٢ آٍخ

 ٝحٓظوزخٍ حُٔؼِٞٓخص ػزَ حُٜخطق حُ٘وخٍ

 تحت الحمراء  .ٕ

 

  : تعريفها 

 جزء 700م  إىل   00001] هي موجات كهرومغناطيسية ذلا طول موجي يراوح بني 
 من ادلرت [ بليونمن 

 

 طٜيٍ ٌٛٙ حُٔٞؿخص ٖٓ ؿ٤ٔغ حألؿٔخّ حُٔخه٘ش 

  ٣ـُٔظلخى ٖٓ ٌٛٙ حألٗؼش ك٢ طلي٣ي ٓٞحهغ حألؿٔخّ حُٔخه٘ش ك٢ حُظالّ ، ك٤غ

٤ِ٤ُش هخٛش كٔخٓش  طٔظويّ حُـ٤ٕٞ ٝكَم حإلٗوخً ٗظخٍحص أٝ ٓ٘خظ٤َ

 ُِٔٞؿخص طلض حُلَٔحء

 الضوء المرئي  .ٖ

   ٖؿِء ٖٓ حُز٤ِٕٞ ٖٓ حُٔظَ  7ّٓٓ  ا٠ُ   ٓٓٗط٘لَٜ أ١ٞحُٚ حُٔٞؿ٤ش ر٤ 

  ٣ٌٖٔ ُؼ٤ٖ حإلٗٔخٕ ٍإ٣ش ٌٛٙ حُٔٞؿخص ٌُُي ٠ٔٔ٣ رخ٠ُٞء حَُٔث٢ 

  ٍٞ٘٘ٓ ٍح٠ُٞء حألر٤ٞ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ٓزؼش أُٞحٕ ػ٘ي طل٤ِِٚ ٖٓ هال 

  ٍٞح٠ُٞء حألكَٔ أ١ُٜٞخ ١ٍٞ ٓٞؿ٢ ٝح٠ُٞء حُز٘لٔـ٢ أهَٜٛخ ١

 ٓٞؿ٢ 

 فوق البنفسجية   .ٗ

 

  : تعريفها 

 جزء 400أجزاء  إىل   10] هي موجات كهرومغناطيسية أطواذلا ادلوجية يرتاوح بني 
 من البليون من ادلرت [

 

  طلَٔ ١خهش أًزَ ٖٓ ح٠ُٞء حَُٔث٢ 

  طل١ٞ أٗؼش حُْ٘ٔ ػ٠ِ ؿِء ٖٓ ٌٛٙ حألٗؼش 

  طٔزذ ١َٓخٕ حُـِي 

 ُ َظ٣ٌٖٞ ك٤ظخ٤ٖٓ ) ى ( ُز٘خء حُؼظخّ  ٝحألٓ٘خٕ ٣لظخؿٜخ حألٗٔخٕ رٌَ٘ ه٤ِ 

 األشعة السينية   .٘
  أهَٜ ٖٓ حألٗؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش١ُٜٞخ حُٔٞؿ٢  

  ١خهظٜخ ٝطَىىٛخ أًزَ ٖٓ حألٗؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش 

  ّك٢ ط٣َٜٞ ًٍٔٞ حُؼظخّ  ك٢ حُٔـخٍ حُطز٢ طٔظوي 

 أشعة جاما   .6

  ً ١ُٜٞخ حُٔٞؿ٢ ه٤َٜ ؿيح 

 ػخ٤ُش ؿيح ً أػ٠ِ ٖٓ حألٗؼش ح٤٘٤ُٔش  ١خهظٜخ 

  طٔظويّ ك٢ حُٜ٘خػخص حُـٌحث٤ش  ٖٓ أؿَ هظَ حُزٌظ٣َ٤خ حُظ٢ طٔزذ كٔخى

  حأل١ؼٔش 
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 : ايعني ٚصؤ١ٜ ايط٤ٛ 

كْفْٖ رِٖٚ العني 
 لألجساه

 حألؿٔخّ ػ٘يٓخ ٣يهَ ح٠ُٞء حُٔ٘ؼٌْ ػٖ حألؿٔخّ أٝ حُٔ٘زؼغ ٖٓ حألؿٔخّ ا٠ُ حُؼ٤ٖطَٟ حُؼ٤ٖ 

 سبب ألّان األجساه 

 ليى رخأل١ٞحٍ حُٔٞؿ٤ش حُٔ٘ؼٌٔش ػٜ٘خ أٝ حُٔ٘زؼؼش ٜٓ٘خــُ أُٞحٕ حألؿٔخّ ط 
 

o  : مجال 

حُـِء حألكَٔ  ػ٘ي ٓو١ٞ ح٠ُٞء ػ٠ِ حالؿٔخّ ًحص حُِٕٞ حألكَٔ ٣٘ؼٌْ ػٜ٘خ حأل١ٞحٍ حُٔٞؿ٤ش حُٞحهغ ٟٖٔ

 ك٢ حُط٤ق حَُٔث٢

 تركْب العني
 حُو٤َٗش  -ٔ

 حُؼيٓش  -ٕ

 حُوِك٤ش -ٖ

 حُزئرئ -ٗ

 حُ٘ز٤ٌش  -٘

 حُؼٜذ حُز١َٜ -ٙ

 

 عّْب االبصار

 قصر النظر

 التعريف 

 بالمشكلة

ٛٞ ٍإ٣ش حألؿٔخّ حُو٣َزش 

رٟٞٞف ٝػيّ ٍإ٣ش 

 حألؿٔخّ حُزؼ٤يس رٟٞٞف

 

 السبب

طظٌٕٞ ٍٛٞس حُـْٔ هزَ 

 حُ٘ز٤ٌش
 

 ح١ٌَُٝ ُِؼ٤ٖألٕ حُـْٔ 

 ) ٓوِش حُؼ٤ٖ ( أًؼَ حٓظطخُش

 العالج
ٗظخٍحص ١ز٤ش أٝ طيهَ 

ؿَحك٢ رخ٤ٍُِِ ٣ؼ٤ي ط٤ٌَ٘ 

  حُو٤َٗش

 طول النظر

 التعريف 

 بالمشكلة

ٛٞ ٍإ٣ش حألؿٔخّ حُزؼ٤يس 

رٟٞٞف ٝػيّ ٍإ٣ش 

 حألؿٔخّ حُو٣َزش رٟٞٞف

 

 السبب

طظٌٕٞ ٍٛٞس حُـْٔ رؼي 

 حُ٘ز٤ٌش
 

 ُِؼ٤ٖألٕ حُـْٔ ح١ٌَُٝ 

 ) ٓوِش حُؼ٤ٖ ( ه٤َٜس ؿيح ً 

 العالج
ٗظخٍحص ١ز٤ش أٝ طيهَ 

ؿَحك٢ رخ٤ٍُِِ ٣ؼ٤ي ط٤ٌَ٘ 

  حُو٤َٗش
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اخلالِا املخرُطْٖ 
 ُالعصِّٖ

 طل١ٞ ٗز٤ٌش حُؼ٤ٖ ػ٠ِ هال٣خ كٔخٓش ٠ُِٞء ٢ٛٝ ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ ٛٔخ : -

 الخاليا العصوية :   -أ 

 كٔخٓش ٠ُِٞء حُوخكض ٝطٔخػي ػ٠ِ حَُإ٣ش ك٢ حُظالّ  وظيفة اخلاليا العصوية 

 خاليا مخروطية :   -ب 

 كٔخٓش َُإ٣ش حألُٞحٕ حُٔوظِلش  وظيفة اخلاليا ادلخروطية

 أنواع اخلاليا ادلخروطية
 كٔخّ ٤ُِٖٗٞ حألكَٔ ٝحألٛلَ  النوع األول

 كٔخّ ٤ُِٖٗٞ حأله٠َ ٝحألٛلَ  النوع الثاني

  كٔخّ ٤ُِٖٗٞ حألٍُم ٝحُز٘لٔـ٢  النوع الثالث

  

 

 

 

  : حل مراجعة الدرس 

 ٔؽ 
 األطول طول موجي األطول طول موجي

  أٗؼش ؿخٓخ ٓٞؿخص حَُحى٣ٞ

 ٕؽ 

 أشعة جاما  موجات الضوء المرئي موجات الراديو

 ُٜخ ١ٍٞ ٓٞؿ٢ ًز٤َ  -

 أهَ طَىى -

ُٜخ ١ٍٞ ٓٞؿ٢ ٝطَىى ٓظ٢ٓٞ ٣وغ 

 ر٤ٖ ٓٞؿخص حَُحى٣ٞ ٝأٗؼش ؿخٓخ

 ُٜخ ١ٍٞ ٓٞؿ٢ ه٤َٜ -

  أػ٠ِ طَىى  -

 ٖؽ 

 ًالٛٔخ هال٣خ ػٜز٤ش  -

 ًالٛٔخ طٞؿيحٕ ر٘ز٤ٌش حُؼ٤ٖ  -

 حُوال٣خ حُؼ٣ٜٞش كٔخٓش ٠ُِٞء حُوخكض  -

 حُوال٣خ حُٔو٤١َٝش كٔخٓش َُإ٣ش حألُٞحٕ حُٔوظِلش   -

 ألٕ ٓؼظْ حألٗؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش ٣ظْ كـزٜخ ٝٓ٘ؼٜخ رٞحٓطش حُـالف حُـ١ٞ ُألٍٝ  ٗؽ 

 ألٕ ١خهش ح٠ُٞء طظ٘ظض ٝطظُٞع ػ٠ِ ٓٔخكش أًزَ ًِٔخ حرظؼيٗخ ػٖ ٜٓيٍ ح٠ُٞء  ٘ؽ 

 ٙؽ 

 

 7ؽ 
رٔزذ حُظٜخىّ ٓغ ىهخثن ًٍٝحص حُٔخىس  كظوَ َٓػش ح٠ُٞء ، أٓخ  ك٢ حُلَحؽ كال ٣ٞؿي ًٍحص أٝ ىهخثن ُؼيّ ٝؿٞى حُٔخىس 

 أٛال ً 

 

 

 

 

 

 

  

٣ٔو٢ 

ح٠ُٞء 

ػ٠ِ 

 حُـْٔ 

٣٘ؼٌْ 

ػٖ حُـْٔ 

ٓٞؿش 

حُِٕٞ 

 حألٍُم  

٣يهَ 

ح٠ُٞء 

حُٔ٘ؼٌْ 

ُِؼ٤ٖ ك٤ٔو٢ 

ػ٠ِ حُ٘ز٤ٌش 

   

طََٓ 

حُوال٣خ 

حُٔو٤١َٝش 

حٗخٍحص 

 ا٠ُ حُيٓخؽ

ك٢ حُيٓخؽ 

٣ظْ طلي٣ي 

 ُٕٞ

 حُـْٔ 
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 توصف من خالل

 حُٔٞؿخص 

  االنعكاس االنكسار  احليود

 كهرومغناطيسية 

  ميكانيكية

 السرعة أو الرتدد

 السعة  

 طوذلا ادلوجي 

 ميكن تصنيفها إىل
بب

 بس
هها

اجتا
يري 

 تغ

 ه٣َطش حُٔلخ٤ْٛ 
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 الثاني عشر حل مراجعة الفصل : 

 : استخدام المفردات 

 حالٌٗٔخٍ   .ٔ

 حُل٤ٞى  .ٕ

 حُط٤ق حٌَُٜٝٓـ٘خ٢ٔ٤١  .ٖ

 حُ٘يس ) ٗيس حُٜٞص (  .ٗ

 حُٔٔظؼَٟش   .٘

 طَىى  .ٙ

 ) حُظ٠خؿط٤ش (حُط٤ُٞش   .7
 

 : تثبيت المفاهيم 

8 9 ٔٓ ٔٔ ٕٔ ٖٔ ٔٗ ٔ٘ ٔٙ ٔ7 

 د ى ؽ أ ؽ ى د ؽ د أ
 

 : التفكير الناقد 

ٔ8 
ال طٔظط٤غ إًٔ حإلٗٔخٕ ٓٔخع ٓٞؿخص حَُحى٣ٞ ػ٘ي ط٘ـ٤َ ح٣ٌُٔخع ، ٌُٖٝ ٣ظْ طل٣َٞ ٓٞؿخص حَُحى٣ٞ ا٠ُ ٓٞؿخص ٛٞط٤ش  

 ىحهَ ؿٜخُ ح٣ٌُٔخع 

ٔ9 

 

 كيس حُٜٞص طِىحى رٔزذ ح٣ُِخىس ك٢ حُظَىى  ٕٓ

ٕٔ 
 ( حُٔؼش ُِٔٞؿش حُٔٔظؼَٟش ) ٍحؿغ طؼ٣َق ِٓلٞظش  :                                   ٣ٔؼَ ٓٞؿش ٓؼيُش حُٔؼش  :الشكل العلوي  -

 ) ٍحؿغ طؼ٣َق حُظَىى (ِٓلٞظش  :                                 ٣ٔؼَ ٓٞؿش ٓؼيُش حُظَىى   :الشكل السفلي  -

ٕٕ 
 ٗـي إٔ ح٠ُٞء حألٍُم أًؼَ حٗلَحكخ ٝحالكَٔ حألهَ حٗلَحكخ ً 

 ٝرخُظخ٢ُ ًِٔخ ُحى طَىى حُٔٞؿش ٝهَ ١ُٜٞخ حُٔٞؿ٢ ُحى حٗلَحكٜخ  

ٕٖ 
 طٜزق حُؼيٓش أًؼَ طليرخ  األجسام القريبة : -

 طٜزق حُؼيٓش أهَ طليرخ  األجسام البعيدة  : -
 

   َٓػش حُٔٞؿش

 حُٔٔخكش
 =  حُِٖٓ  

ٖٓٓٓٓٓ 

ٖٗٓٔٓٓٓٓٓ 
 =  حُِٖٓ   ػخ٤ٗش   ٙٙ.7ٖٖٔ = 

o ( 60حنول الزمن إىل دقائق بالقسمة على  ) 

ٙٓ 

ٖٖٔ7.ٙٙ 
 =  حُِٖٓ   ىه٤وش ٕٕ ≈ىه٤وش    9ٕ.ٕٕ = 



 
 

 

 al_no0or2008@hotmail.com عدنان ادلالكي  -معلم ادلادة : أ

 

 

 : أنشطة تقويم األداء 

ٕٗ    ِْٓظَٝى ُِٔؼ 

ٕ٘    ِْٓظَٝى ُِٔؼ 

 َٓحص  (  ػٖ ػِٞ ٛٞص حُٔطؼْ       8ػِٞ ٛٞص آُش  هٚ حُؼ٘ذ  ٣ِ٣ي )   ٕٙ

ٕ7 

 

ٕ8 

 

ٕ9 

 

 

 

 

λ  = 
   ع

  ى

λ  = 
ٖٗٓ 

ٔ٘ٓ 

λ  =ٕ,ٕٙ    ّ≈  ٕ,ٖ  ّ 

λ  = 
   ع

  ى

λ  = 
ٔ٘ٓٓ 

٘ٓٓٓٓٓٓ 

λ  =ٓ,ٖٓٓٓ   ّ 

 = ى  
   ع

λ 

 =  ى 
ٖٓٓٓٓٓٓٓٓ 

ٔ٘ 

 ٤َٛطِ   ٕٓٓٓٓٓٓٓ =  ى  
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 الّحدٔ  السادسٖ اختبار مقوي
 : اسئلة االختيار من متعدد 

ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ 7 8 

  ؽ ؽ د ؽ أ ى ى ى

 : أسئلة اإلجابات القصيرة 

 ٣ؼَٔ حُٔخء ػ٠ِ طٔو٤ٖ حُـ٤ِي ًٝٝرخٗٚ ، ألٕ حُلَحٍس ٓٞف ط٘ظوَ ٖٓ حُٔخىس حألٓوٖ ) حُٔخء ( ا٠ُ حُٔخىس حألرَى ) حُـ٤ِي (  9

 رخُلَٔ (طَطلغ حٌُظِش حُٜٞحث٤ش حُيحكجش ألٕ ًؼخكظٜخ أهَ ٖٓ ًؼخكش حٌُظِش حُٜٞحث٤ش حُزخٍىس  ) حٗظوخٍ حُلَحٍس  ٓٔ

 ألٕ ٓلَى حُي٣ٍِ ال ٣ل١ٞ ػ٠ِ ٗٔؼش حكظَحم ٝرخُظخ٢ُ ٣ؼَٔ ر٠ـ٢ حُٞهٞى ُيٍؿش ًز٤َس طٌل٢ الٗظؼخُٚ رلـَس حالكظَحم . ٔٔ

 (  َٓس  ٓٓٔطظ٠خػق  حُطخهش  رٔويحٍ  )  ٕٔ

 ٖٓ أؿَ حُظوِٚ ٖٓ حُٜيٟ ٝحٓظٜخٙ ٓٞؿخص حُٜٞص ريٍ حٗؼٌخٜٓخ  ٖٔ

ٔٗ 

 

ٔ٘ 

 

 

 : أسئلة اإلجابات المفتوحة 

ٔٙ 
طـٔغ ػيٓش حُؼ٤ٖ ح٠ُٞء ػ٠ِ حُ٘ز٤ٌش ٖٝٓ ػْ ٣ٔو٢ ػ٠ِ حُوال٣خ حُؼ٣ٜٞش ٝحُٔوخ٢٣ٍ حُظ٢ ريٍٝٛخ طََٓ حُٔؼِٞٓخص ا٠ُ 

 حُيٓخؽ ُظظْ ٍإ٣ش حُـْٔ 

ٔ7 

 ادلوجات الطولية ادلوجات ادلستعرضة وجه ادلقارنة

 أوجه التشابه
 حالٛظِحُ  ػٖ ًَ ٜٓ٘ٔخ ٣٘ظؾ -

 ًَ ٜٓ٘ٔخ ٣لظخؽ ٢ٓٝ ٓخى١ الٗظوخُٚ -

   ًَ ٜٓ٘ٔخ  ال ٣٘ظوَ رخُلَحؽ  -

 أوجه االختالف
 طظٌٕٞ ٖٓ هٔش ٝهخع  -

طظلَى ىهخثن حُٔخىس ػٔٞى٣خ ػ٠ِ حطـخٙ  -

 حٗظ٘خٍ حُٔٞؿش 

 طظٌٕٞ ٖٓ ط٠خؿ٢ ٝطوِوَ  -

ٓغ حطـخٙ حُوِق  ٝطظلَى ىهخثن حُٔخىس ُإلٓخّ   -

  حٗظ٘خٍ حُٔٞؿٚ 

ٔ8 
 ًِٔخ حكظٞص حُٔخىس ػ٠ِ ًٍحص ٓظوخٍرش ًِٔخ  ُحى ًُي ٖٓ َٓػش حٗظوخٍ ٓٞؿش حُٜٞص  -

 ٣ُخىس ىٍؿش حُلَحٍس ط٣ِي ٖٓ َٓػش حٗظوخٍ حُٜٞص  -

 ػ٘يٓخ ٣ٜظِ حُـَّ ٣٘ظوَ حالٛظِحُ ا٠ُ ىهخثن حُٜٞحء ٓئػَح ػ٤ِٜخ رظ٠خؿ٢ ٝطوِوَ ك٤ٔٔغ حُٜٞص حُ٘خطؾ ػٖ حُـَّ   9ٔ

 ٓويحٍ حُطخهش حُظ٢ ٣ؼط٤ٜخ حُ٘وٚ ُِـَّ ٖٓ هالٍ ِٛ حُـَّ روٞس أٝ رَكن  ٕٓ

ٕٔ 

 ألٕ أ١ٞحٍ حُٔٞؿخص حُٜٞط٤ش ٣ٔخػَ أرؼخى حُـْٔ كظٔظط٤غ ٓٞؿخص حُٜٞص حالٗؼطخف ٖٓ هالٍ ظخَٛس حُل٤ٞى  -

أٓخ حَُإ٣ش كظؼظٔي ػ٠ِ ٓٞؿخص ح٠ُٞء ٝٓٞؿخص ح٠ُٞء ًحص ١ٍٞ ٓٞؿ٢ ه٤َٜ ؿيح ً ٓوخٍٗش ٓغ حرؼخى حُ٘ـَس كال  -

 ٣ٌٜٔ٘خ حالٗؼطخف كٍٞ كٞحف حُ٘ـَس ٝرخُظخ٢ُ ال ٣ٌٖٔ ٍإ٣ش حُ٘وٚ 

λ  = 
   ع

  ى
= 

ٖٖٗ 

ٖ7,٘ 
 =9,ٔٗٙ    ّ≈ 9,ٔ٘  ّ 

 = ى  
   ع

λ  
= 

ٖٓٓٓٓٓٓٓٓ 

ٔٓ 
 ٤َٛطِ   ٖٓٓٓٓٓٓٓ= 
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ٕٕ 

 : حُطخهش حُلَح٣ٍش ٛٞ حٗظوخٍ حُطخهش حُلَح٣ٍش ٖٓ هالٍ حٗظوخٍ ىهخثن حُٔخىس ٖٓ ٌٓخٕ ألهَ ٗخهِش ٓؼٜخ الحمل الحراري 

 

 احلمل احلراري القسري احلمل احلراري الطبيعي وجه ادلقارنة

 التعريف
ٛٞ ٗوَ حُطخهش حُلَح٣ٍش رٌَ٘ ١ز٤ؼ٢ ػ٘يٓخ 

٣ٜؼي حُٔخثغ حُٔخهٖ حألهَ ًؼخكش ا٠ُ أػ٠ِ 

 ٣ٝلَ ٓلِٚ ٓخثغ رخٍى أػ٠ِ ًؼخكش

ٛٞ ٗوَ حُطخهش حُلَح٣ٍش ٖٓ ٌٓخٕ ٥هَ ػ٘يٓخ طئػَ 

ٓخثغ كظلًَٚ ٢ٌُ ٣٘وَ حُطخهش هٞس هخٍؿ٤ش ك٢ 

 حُلَح٣ٍش

 طٔو٤ٖ ٓخء ىحهَ حر٣َن - ادلثال

 ٤ْٔٗ حُزَ حُزلَ -
 ػَٔ حَُٔٝكش ىحهَ ؿٜخُ حُلخٓٞد

 

 رٔزذ أٜٗخ طل١ٞ ػ٠ِ اٌُظَٝٗخص كَس ، أ١ إٔ حٍطزخ١ٜخ رخُ٘ٞحس ٟؼ٤ق ؿيح ً  ٖٕ

ٕٗ 

 ٣زَى ٣ٝظلٍٞ ا٠ُ ؿخُ ك٤٘ولٞ ٟـطٚ ٣َٝٔ ػزَ ٛٔخّ حُظٔيى   -

 ٣َٜ ح٠ُ كـَس حُظـٔي ك٤ٔظٚ حُطخهش حُلَحٍس ٖٓ  حُطؼخّ  -

 ٣٘ظوَ ح٠ُ ح٠ُٔوش ح٠ُخؿطش حُظ٢ طوّٞ ر٠ـطٚ ك٤ٔوٖ  -

 ٣َٜ ح٠ُ ِٓلخص حُظٌؼ٤ق ك٤لوي حُطخهش حُلَح٣ٍش ح٠ُ ح٢ُٓٞ حُوخٍؿ٢ ٣ٝظلٍٞ ُٔخثَ ٝطؼخى حُيٍٝس ٖٓ ؿي٣ي  -

 

 

 

 

 


