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أجヴزة جنم اإヱنان : اﾝوحدة اﾝّرابعة  

 اﾝجヴاز اヴﾝيﾞﾜي : اﾝّدرس اأّول
اﾝّدعا ة واﾝح اية : ヱ(1)شاط   

 .تتﾞوف ガياﾞؿ اﾟمباカي واﾟجسور مف أعمدة  مف اﾟحديد اﾟّص｀ب  .1

 .ترتﾞز اダبカية ع｀ى ガذケ اギﾟياﾞؿ .2

 .حماية ودعامة وترتﾞز ع｀يギا اダبカية .3

 :ヅجابات اダسئ｀ةカﾟقاش بيف اﾟط｀بة وتوجيカ ヴقاشギـ إﾟى تأمؿ اﾟصورة واﾟتوصؿ إتاحة اﾟمجاؿ ؿ -
 .اﾟعظاـ .1
 .اギﾟيﾞؿ اﾟعظمي .2
 .اﾟجمجمة تحمي اﾟدماغ، اﾟقفص اﾟصدري يحمي اﾟق｀ب واﾟرئتيف .3
 .عظاـ طوي｀ة، عظاـ قصيرة، عظاـ ُمسّطحة  .4

 . تعمؿ ع｀ى دعـ اﾟجسـ وتقويتヴببعضمجموعة مف اﾟعظاـ مرتبطة بعضギا : اﾟجギاز اギﾟيﾞ｀ي .5

 .إتاحة اﾟفرصة ﾟ｀ط｀بة ﾟ｀تخيؿ واドستماع إﾟى آرائギـ وفرضياتギـ وتوجيギギـ إﾟى أガمية اギﾟيﾞؿ اﾟعظمي ﾟجسـ اカヅساف- 

 أقنام اﾝجヴاز اヴﾝيﾞﾜي : ヱ(2)شاط 
 أجزاء اヴﾝيﾜل اﾝطرفي أجزاء اヴﾝيﾜل اﾝ حوري

  جمجمةﾟا 
  صدريﾟقفص اﾟا 
  فقريﾟعمود اﾟا 

  ع｀ويةﾟطراؼ اダا 
  سف｀يةﾟطراؼ اダا 

  .اヴﾝيﾜل اﾝطرفي و اヴﾝيﾜل اﾝ حوري: اﾟجギاز اギﾟيﾞ｀ي يقسـ اﾟى قسميف، ガما :  أستカتج أف
 إتاحة اﾟمجاؿ ﾟ｀ط｀بة ﾟمカاقشة سبب تسمية اﾟجギاز اギﾟيﾞ｀ي اﾟمحوري بギذا اドسـ وتوجيヴ اカﾟقاش إﾟى أヴカ محور اﾟجسـ   - 

 .    وترتﾞز ع｀يヴ عظاـ اギﾟيﾞؿ اﾟعظمي
 اヴﾝيﾜل اﾝ حوري : ヱ(3)شاط 

 :اﾝج ج ة: أووً 
 .عظاـ اﾟجمجمة ُمسّطحة .1

 . اﾟفؾ اﾟع｀وي واﾟفؾ اﾟسف｀ي .2

ة .3  . ギカダ ،ドا مرتبطة بشﾞؿ ثابت ド يسمح ギﾟا باﾟح゙ر
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 .ヴカダ ،ド مثبت مع عظاـ اﾟجمجمة  .4

 .ド  أستطيع اﾟمضغ دوف تحريؾ اﾟفؾ اﾟسف｀ي  .5

 .ؾ اﾟفؾ اﾟسف｀ي ﾟمضغ اﾟّطعاـ واﾟقدرة ع｀ى اバﾞﾟـي تحرتساعد ع｀ىحتى  .6

اﾟدماغ، اダذف، : يتأمؿ اﾟط｀بة اﾟشﾞؿ ويسّمي شفويًا اダعضاء اﾟتي تحميギا اﾟجمجمة ﾞما ガو موضح في اﾟشﾞؿ مثؿ - 
 .اカダؼ، اﾟعيف

 :اﾝع ود اﾝف ري:   ثاヱيا
 .ع｀ى اﾟعمود اﾟفقري .1

 .اﾟفقاريات .2

 .يتﾞوف اﾟعمود اﾟفقري مف مجموعة مف اﾟفقرات .3

 .أقراص غضروفية .4

ي .5  .اﾟحبؿ اﾟش゙و

 .カعـ .6

يس في جميع اドتجاガات .7   .ギカダا تتحرؾ باتجاガات محددة ゚و

ي، ويشﾞؿ اﾟدعامة اﾟرئيسة  : اﾝع ود اﾝف ري. 8 س｀س｀ة مف اﾟفقرات بيギカا أقراص غضروفية يمتد داخ｀ギا اﾟحبؿ اﾟش゙و
 . ع｀يヴ اﾟجمجمةترتﾞزﾟ｀جسـ و

 : اﾝ فص اﾝصدري:    ثاﾝثاً 
 . يﾞ｀ؼ اﾟمع｀ـ اﾟط｀بة بوصؼ مﾞاف اﾟقفص اﾟصدري في أجسامギـُ 

 . زوجا مف اダضバع 12 أي ، ض｀عا24 .1

 .عظمة اﾟقص .2

 .اﾟرئتاف  واﾟق｀ب .3

 .ダف شヴ｀ﾞ يشبヴ اﾟقفص .4

  . حماية اﾟق｀ب واﾟرئتيف:  وأガميتヴعظمة اﾟقص و اダضバعاﾟقفص اﾟصدري يتﾞوف مف :           أنتヱتج أن
 اヴﾝيﾜل اﾝطرفي : ヱ(4 )شاط 

 :يﾞ｀ؼ اﾟمع｀ـ اﾟط｀بة بتفحص مجسـ اギﾟيﾞؿ اﾟعظمي واﾟتوصؿ إﾟى إجابات اダسئ｀ة
 .عظاـ اﾟيد و عظمتا اﾟساعد و عظمة اﾟعضد .1

 .عظاـ اﾟقدـ و عظمتا اﾟساؽ و عظمة اﾟفخذ .2
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 .عظاـ اﾞﾟتؼ .3

 .عظاـ اﾟحوض .4

ات اﾟمط｀وبة في اﾞﾟتاب واドستعاカة باﾟشﾞؿ اﾟمجاور ﾟ｀توصؿ معギـ ヅجابات اダسئ｀ة-   : يﾞ｀ؼ اﾟمع｀ـ اﾟط｀بة بتカفيذ اﾟح゙ر
 أستطيع ド. 
 ،بة  .مفصؿ اﾞﾟاحؿ، مفصؿ اﾟرسغ مفصؿ اﾟ゙ر
 أستطيع ド. 
 فخذﾟحوض وعظمة اﾟذي يربط بيف عظاـ اﾟحوض اﾟمفصؿ ا. 

  فاصل جن ي : ヱ(5)شاط 
 カوع اﾟمفصؿ

 اسـ اﾟمفصؿ
ة مفاصؿ ثابتة  مفاصؿ متح゙ر

ة ة مفاصؿ محدودة اﾟح゙ر  مفاصؿ واسعة اﾟح゙ر
 اﾟَدرزات اﾟمسカَカة

✔   

   مفصؿ اﾞﾟتؼ 
✔ 

  مفصؿ اﾟمرفؽ
✔  

  مفصؿ اﾟرسغ
✔  

   مفصؿ اﾟحوض
✔ 

بة    مفصؿ اﾟ゙ر
✔  

  مفصؿ اﾞﾟاحؿ 
✔  
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 صحة جヴازي اヴﾝيﾞﾜي : ヱ(6 )شاط 
 .اﾞﾟاﾟسيـو مف اﾟعカاصر اﾞﾟيميائية اダساسية ﾟبカاء اﾟعظاـ واダسカاف .1

يات، : اﾟح｀يب، اﾟダباف واダجباف، اﾟخضروات اﾟورقية مثؿ  .2 اﾟسباカخ، واﾟم｀وخية، واﾟم｀فوؼ، واﾟقرカبيط، اﾟسمؾ، اﾟبق゚و
 .(اﾟطحيカية  َبذور اﾟسمسـ

 .فيتاميف د .3

 ُ 
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يات ﾟ｀محافظة ع｀ى جギازي اギﾟيﾞ｀ي . 1  : س｀゙و

 سيـو وفيتاميف دﾟاﾞﾟية باカغﾟغذية اダاوؿ اカأت . 
 اـ بأوضاع صحّية مريحة مع استخداـ فراش مريح وصحيカأ . 
 عظاـﾟسور في ا  . أراجع اﾟطبيب عカد حدوث إصابات ゙و
 رﾞباﾟصباح اﾟشمس في اﾟشعة اダ أقـو بتعريض جسمي . 

  0.1يقـو اﾟطاﾟب بقياس ﾞت｀تヴ باﾞﾟي｀و غراـ باستخداـ اﾟميزاف اﾟمカاسب، ثـ يقوـ بضرب اﾞﾟت｀ة في . 2

カفترض ﾞت｀ة اﾟطاﾟب   ﾞغـ30= ゚و
 . ﾞغـX 0.1 = 3غـ ﾞ  = 30ت｀ة اﾟحقيبة اﾟمカاسبة

 :اقتراحات ﾟ｀تق｀يؿ مف وزف اﾟحقيبة اﾟمدرسية. 3
 يوميﾟحصص اﾟامج اカتزاـ ببرﾟドمدرسية واﾟحقيبة اﾟدفاتر في اﾟتب واﾞﾟعدـ وضع جميع ا. 
  حقيبة خفيفةﾟا اギカع مカتي تصﾟمادة اﾟوف اﾞأف ت. 
 صفحة40أستخدـ دفاتر بعدد صفحات ق｀يؿ مثؿ . 
 دفاترﾟتب أو اﾞﾟجاز وبعض اカヅحتفاظ بم｀ؼ اバﾟ صؼﾟة اカف خاصة في خزاﾞف توفير أماﾞبمساعدة مع｀مي يم. 

 أﾝون : ヱ(7)شاط 

 . يتقبؿ اﾟمع｀ـ أعماؿ اﾟط｀بة ويشجعギـ ع｀ى ﾟوحاتギـ وت｀ويギカـ 
 تج أنヱات مخت｀فة : أنتカحيوا｀ﾟ عظمّيةﾟؿ اﾞياギﾟاؿ اﾞأش. 
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 اﾝجヴاز اﾝعضﾞي : اﾝّدرس اﾝثّاヱي
 اﾝعضات  : ヱ(1 )شاط 

 .يﾞسو اﾟجギاز اギﾟيﾞ｀ي عضバت  .1

 . カعـ، توجد اﾟعضバت في اダعضاء اﾟداخ｀ية في اﾟجسـ مثؿ اﾟق｀ب واダمعاء  .2

 . اﾟعضバت اギﾟيﾞ｀ية، اﾟعضバت اﾟق｀بية، اﾟعضバت اﾟم｀ساء  .3

 .ギカダا ترتبط بعظاـ اギﾟيﾞؿ اﾟعظمي : اﾟعضバت اギﾟيﾞ｀ية-  .4

 .ギカダا غير مخططة: اﾟعضバت اﾟم｀ساء- 
  . ギカダا توجد في اﾟق｀ب فقط: اﾟعضバت اﾟق｀بية- 

5. 

 カوع اﾟعض｀ة    
 

 وجヴ اﾟمقارカة

 اﾟعضバت اﾟم｀ساء

 
 

 اﾟعضバت اギﾟيﾞ｀ية

 

 اﾟعضバت اﾟق｀بية

 

قカوات اﾟجسـ اﾟمخت｀فة  مﾞاف وجودガا في اﾟجسـ
 .مثؿ اﾟقカاة اギﾟضمية

متص｀ة بعظاـ اギﾟيﾞؿ 
اﾟعظمي مثؿ عضバت 
 . اﾟذراعيف واﾟساقيف واﾟرقبة

 اﾟق｀ب

 مخططة مخططة غير مخططة غير مخططة / مخططة 
تحريؾ اﾟمواد عبر  وظيفتギا

اダعضاء اﾟداخ｀ية في 
 .اﾟجسـ

تحريؾ عظاـ اギﾟيﾞؿ 
 .اﾟعظمي

 ضخ اﾟدـ

 6 . 

 

 

 

 



 

9 

 

 
 عضات إرادّية، وعضات غير إرادّية  : ヱ(2 )شاط 

 و أنتطيع اﾝتحﾜم بヴا أنتطيع اﾝًتحﾜم بヴا اﾝحرﾜة
 . أرفع ذراعي إﾟى أع｀ى 

✔  
 .أحرؾ ﾟساカي 

✔  
 أدفع ساقي إﾟى اダماـ 

✔  
ة أمعائي   .أمカع ح゙ر

✔ 
  أتحﾞـ في ضخ اﾟدـ في اﾟق｀ب 

✔ 
 .عضバت اﾟيد، عضバت اﾟساؽ، عض｀ة اﾟ｀ساف .1

 .عضバت اﾟمعدة، عضバت اダمعاء، عض｀ة اﾟق｀ب .2

عطائギـ حرية اﾟتعبير -  ة ﾟديギـ عف إتاحة اﾟمجاؿ カ｀ﾟقاش بيف اﾟط｀بة وا  أعماؿ ذوي اヅعاقات باﾟرغـ مف صعوبة اﾟح゙ر
 .وضرب أمث｀ة ダشخاص يعرفوガـ

وتوجيギギـ أف اﾟق｀ب ذو اﾟعض｀ة اバﾟإرادية يعمؿ ويضخ اﾟدـ ﾟيバ " عيカي تカاـ وق｀بي ド يカاـ " إتاحة اﾟمجاؿ ﾟ｀ط｀بة ﾟتفسير - 
 .ギカارا وطي｀ة فترة حياة اカヅساف

 عضاتي تع ل : ヱ(3)شاط 
 مカقبضة. 2مカبسطة     . 1(: 1َاﾟشﾞؿ *
 مカبسطة. 2مカقبضة     . 1(: 2َاﾟشﾞؿُ 

ى اヱ باضاﾟعضバت اギﾟيﾞ｀ية تعمؿ ع｀ى شﾞؿ أزواج ، فعカد : أنتヱتج أن  .  اﾟعض｀ة اﾟثّاカية اﾟمقاب｀ة ギﾟاتヱبنط اﾟعض｀ة اダ゚و
 نا ة جヴازي اﾝعضﾞي : ヱ(4)شاط 

 .اカقباض اﾟعض｀ة اﾟذي ド يتبعヴ اカبساط ويسبب آドمًا شديدة: تشカج اﾟعضバت .1

 . عضバت اﾟساؽ .2

 .تعمؿ تماريف اヅحماء ع｀ى تギيئة اﾟعضバت ﾟ｀قياـ باカダشطة وزيادة تدفؽ اﾟدـ ﾟ｀عضバت .3

 : カصائح ﾟ｀محافظة ع｀ى صحة جギازي اﾟعض｀يُ 
 تバعضﾟمو اカﾟ زمةバﾟات اカبروتيﾟية باカاوؿ أغذية غカجيدة وتﾟتغذية اﾟا. 
 اسبةカمﾟرياضية اﾟتماريف اﾟممارسة ا . 
 ؿ مفرطﾞت بشバعضﾟاؽ اガافية وعدـ إرﾞ ـو فترةカﾟراحة واﾟا.  
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 اﾝجﾞد : اﾝّدرس اﾝثّاﾝث
 غطاء جن ي : ヱ(1)شاط 

 .اﾟج｀د .1

 . يظギر ج｀دي تحت اﾟعدسة اﾟمﾞبرة ع｀ى شﾞؿ أجزاء صغيرة متراصة فيギا تعرجات .2

 . أドحظ أف ج｀دي طري مرف ويعود إﾟى وضعヴ اﾟّطبيعي بسرعة .3

ヴ دور في  اヅحساس: اﾟج｀د .4  .عضو يغطي جميع أجزاء اﾟجسـ اﾟخارجية يتميز باﾟمروカة ويعمؿ ع｀ى حماية اﾟجسـ ゚و
 أجزاء اﾝجﾞد : ヱ(2 )شاط 
 . طبقة اﾟبشرة وطبقة اダدمة .1

 . أوعية دموية. د.    بصيバت اﾟشعر. جػ.      غدد دカガية. ب.         غدد عرقية. أ .2

بسبب اختバؼ ﾞمية صبغة اﾟميカバيف اﾟموجودة في اﾟج｀د فギو ﾟدى أصحاب اﾟبشرة اﾟقاتمة أﾞثر مما ガو ﾟدى أصحاب  .3
 .اﾟبشرة اﾟفاتحة

 تعتمد ﾞمية اﾟميカバيف اﾟمカتج في ﾞؿ شخص ع｀ى اﾟوراثة بصفة أساسية ﾞما أف اﾟتعرض ダشعة اﾟشمس يزيد اカتاج :ﾞﾝ ع゙ّم
 . اﾟميカバيف

 وظائف اﾝجﾞد : ヱ(3)شاط 
      اﾟج｀د عضو مギـ جدا في جسـ اカヅساف، يقـو بعدة وظائؼ، حيث يعمؿ ع｀ى إفراز اﾟعرؽ ﾟ｀تخ｀ص مف اﾟماء واダمバح 

اﾟزائدة، وبذﾟؾ يカظـ درجة حرارة اﾟجسـ، ﾞما أف اﾟج｀د يعمؿ ع｀ى حماية اﾟجسـ مف اﾟغبار واダوساخ واﾟجراثيـ اﾟمسببة 
ヴ دور في اヅحساس باﾟمؤثرات اﾟخارجية مثؿ اﾟسخوカة واﾟبرودة   . ヂﾟمراض، ゚و

 نا ة جن ي  ن نا ة جﾞدي  : ヱ(4)شاط 
 :س｀وؾ س｀بي .1

 .اﾟتعرض ダشعة اﾟشمس فترة اﾟظギيرة ﾟمدة طوي｀ة يسبب اﾟضرر ﾟ｀ج｀د:        اﾟسبب
 : س｀وؿ إيجابي .2

 . شرب ﾞميات ﾞافية مف اﾟماء يعوض ما يفقدケ اﾟجسـ مف اﾟماء عف طريؽ اﾟعرؽ ويحافظ ع｀ى مروカة اﾟج｀د :       اﾟسبب
 : س｀وؾ س｀بي .3

 .ترؾ اﾟجرح مﾞشوفا يعرضﾟバﾟ ヴتギاب カتيجة دخوؿ اﾟجراثيـ مف خバؿ اﾟج｀د اﾟمقطوع :        اﾟسبب
 : س｀وؾ إيجابي .4

 . اﾟقفازات تعمؿ ع｀ى حماية اﾟيديف مف اﾟتّأثير اﾟضار ﾟمواد اﾟبカاء ع｀ى اﾟج｀د:       اﾟسبب
اﾟج｀د عضو حساس وド يجوز استخداـ اﾟمراガـ واﾞﾟريمات واダدوية دوف استشارة اﾟمختصيف : اﾟسبب: س｀وؾ س｀بي .5

 . حتى ド تسبب أضرار ومضاعفات 
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يات إيجابية ﾟ｀محافظة ع｀ى سバمة اﾟج｀دُ   : س｀゙و

  ميتةﾟيا اバخﾟج｀د واﾟتخ｀ص مف إفرازات ا｀ﾟ ستحماـドجسـ واﾟظافة اカ محافظة ع｀ىﾟأحرص ع｀ى ا. 
  متوازفﾟصحي اﾟغذاء اﾟاوؿ اカأت. 
  طبيبﾟج｀د وأراجع ا｀ﾟ اتガتشوﾟضرار واダف أف تسبب اﾞتي يمﾟحوادث اﾟحروؽ وا｀ﾟ عبث بما يعّرض جسميﾟب اカّأتج

 .عカد اﾟ｀زوـ

  عدوى أوﾟتقؿ اカت ド داخ｀ية حتىﾟبس اバمﾟقفازات واﾟاشؼ واカمﾟخريف خصوصا اゾﾟ خاصةﾟدوات اダعدـ استخداـ ا
 . أصاب باﾟحساسية

 ج｀دﾟتؤذي ا ド تيﾟظفات اカمﾟصابوف واﾟاسبة مف اカواع مカاستخداـ أ . 

 ﾝوحتي ببص تي: ヱ(5)شاط 
 .        تقبؿ أعماؿ اﾟط｀بة وتشجيعギا 

 :أفﾜر
مجموعة مف اﾟخطوط اﾟموجودة في أطراؼ : اﾝبص ةإتاحة اﾟمجاؿ ﾟ｀ط｀بة カ｀ﾟقاش في أガمية اﾟبصمة カデﾟساف وتوجيギギـ أف - 

ﾞؿ شخص بصمة خاصة بヴ تميزケ عف باقي اダشخاص، تستخدـ ﾟ｀تعرؼ ع｀يヴ، وガي ド تتغير أبداً   . اダصابع، ゚و
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 أنئﾞة اﾝوحدة اﾝّرابعة إجابات
 :اﾝّنؤال اأول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم اﾝّنؤال
 د جػ جػ ب ب أ جػ ب ر ز اإجابة 
 :اﾝّنؤال اﾝثّاヱي

ة .1  .ダف مفصؿ اﾟّرﾞبة مفصؿ محدود اﾟح゙ر

 .بسبب وجود أقراص غضروفية بيف عظاـ اﾟفقرات .2

ة اﾟجسـ .3  .ダف اﾟمفاصؿ تربط اﾟعظاـ بعضギا ببعض وتسギؿ ح゙ر

 :اﾝّنؤال اﾝثّاﾝث
يف اﾟعظاـ في اﾟجسـ .1  .يقؿ امتصاص اﾟجسـ ﾞ｀ﾟاﾟسيـو  مما يؤدي اﾟى ガشاشة ゚و

ة .2  . عدـ اﾟقدرة ع｀ى اﾟح゙ر

 .تعرض اﾟجسـ ﾟ｀غبار واダوساخ  .3

ة واﾟشعور باﾟダـ .4  .صعوبة اﾟح゙ر

 カعـ. カ2 .         ド3 .            ド4عـ        . 1:    اﾝّنؤال اﾝرّابع

 :اﾝّنؤال اﾝخا س
 عضバت ق｀بية عضバت م｀ساء عضバت ガيﾞ｀ية 
 عض｀ة اﾟق｀ب عضバت اダمعاء اﾟدقيقة عضバت اﾟساؽ
ヴوجﾟت اバمعدة عضﾟت اバعض  

  عضバت اﾟمرئ 
 إرادّية. ド6إرادّية     . 5إرادّية       . 4إرادّية     . 3إرادّية        . 2إرادّية       . 1:  اﾝّنؤال اﾝّنادس 

 .(اカّﾟوـفي بعض اﾟحاドت مثؿ رادّيًا  إドعض｀ة اﾟحجاب اﾟحاجز  تتحرؾ : ﾞﾝَ عﾞم
 :اﾝّنؤال اﾝّنابع 

 طبقة اダدمة طبقة اﾟبشرة
 تحتوي ع｀ى بصيバت اﾟشعر أقؿ ُسمﾞاً 

 تحتوي ع｀ى غدد عرقية ودカガية تحتوي ع｀ى مسامات اﾟعرؽ
 تحتوي ع｀ى أوعية دموية تحتوي ع｀ى طبقة مف خバيا ميتة
  تحتوي ع｀ى صبغة اﾟميカバيف
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 اヴﾜﾝرباء اﾝّنﾜوヱّية: ﾝوحدة اﾝخا نةا

اﾝّتヴﾜرب : اﾝّدرس اأول
أﾝعب وأﾜتشف : ヱ(1)شاط 

 .(ﾟـ أドحظ شيئاً  َ: يقـو اﾟط｀بة بتسجيؿ مバحظاتギـ. 1
يستريف باﾟباﾟوف اﾟمدﾟوؾ باﾟصوؼ. 3 . اﾟتصاؽ ﾞرات اﾟب゚و

يستريف إﾟى اﾟباﾟوف؟  :أتناءل ﾟماذا اカجذبت ﾞرات اﾟب゚و
.  ヅجابة اカﾟشاط اﾟثّاカي ﾟ｀تمギيدإتاحة اﾟمجاؿ カ｀ﾟقاش اﾟمفتوح 

 اﾝّتヴﾜرب باﾝّدﾝك: ヱ(2)شاط 

 .(ﾟـ أドحظ شيئاً  َ: يقـو اﾟط｀بة بتسجيؿ مバحظاتギـ. 1
. اカجذاب قصاصات اﾟورؽ أو اﾟّسﾞر اﾟمطحوف ﾟ｀مسطرة اﾟبバستيﾞية. 2
. اカجذاب قصاصات اﾟورؽ أو اﾟّسﾞر اﾟمطحوف ﾟقطعة اﾟصوؼ. 3
. اカجذاب قصاصات اﾟورؽ أو اﾟّسﾞر اﾟمطحوف ﾟقضيب اﾟزجاج. 4
. اカجذاب قصاصات اﾟورؽ أو اﾟّسﾞر اﾟمطحوف ﾟقطعة اﾟحرير. 5

  ّتُج أنヱاف خاصّية  :أنتﾞ｀وؾ يمتﾟمدﾟجزء اﾟؾ واﾟّداﾟجزء اﾟّصغيرة، جذب اﾟّدقائؽ اﾟخاصّية  اﾟا ケذガ ربوُتسّمىヴﾜّتﾝبا  .
اﾝّشحヱة اヴﾜﾝربائّية وأヱواعヴا  ヱ(3:)شاط 

 .موجبة و ساﾟبة. 1
 .اﾟجزء اﾟمدﾟوؾ ع｀ى . 2
3 .

 

 

 

. عم｀ية اﾟوصؼ شفوية ﾟ｀ط｀بة:  احظة ﾞﾝ ع゙ّم .4
ギربَاカتقاؿ اﾟّشحカات اﾟّساﾟبة مف قطعة اﾟّصوؼ ﾟ｀مسطرة اﾟبバستيﾞية カتيجة عم｀ية اﾟّدﾟؾ       ، فتصبح اﾟمسطرة (اﾟت゙ّ

. اﾟبバستيﾞية مشحوカة بشحカة ساﾟبة وقطعة اﾟصوؼ مشحوカة بشحカة موجبة
ギربَ خاصية جذب اﾟّدقائؽ اﾟّصغيرة ااﾟمسطرة اﾟبバستيﾞية وقطعة اﾟّصوؼ فقدت، ﾟـ يحدث شيء. 5 ギرب ダ، (اﾟت゙ّ ّف اﾟت゙ّ

. باﾟّدﾟؾ يحدث ﾟفترة مؤقتة مف اﾟّزمف

اﾝجنم    
 وجカ اﾝ  ارヱة 

 قطعة اﾝّصوف اﾝ نطرة

 بعد اﾟّدﾟؾ قبؿ اﾟّدﾟؾ بعد اﾟّدﾟؾ قبؿ اﾟّدﾟؾ

 موجبة  متساوية ساﾟبة  متساوية  اﾟّشحカة اﾞダثر عدداً 

متعادؿ ギﾞربائيًا  カوع اﾟّشحカة
 (غير مشحوفَ

متعادؿ ギﾞربائيًا  ساﾟبة 
 (غير مشحوف َ

 موجبة 



 

14 

 

:  أヱاقش ز ائي
. اﾟّداﾟؾ واﾟجزء اﾟمدﾟوؾ تﾞوف ساカﾞة カقاش بيف اﾟّط｀بة، وتوجيヴ إجاباتギـ إﾟى أّف اﾟّشحカات اﾟمتو゚ّدة ع｀ى  اﾟجزءإتاحة اﾟمجاؿ ﾟؿ
:  أنتヱتج أنّ 

.  وجبةشحカة   وناﾝبةشحカة  :اﾟّشحカة اギﾞﾟربائّية カوعافُ 
عدد اﾟّشحカات اギﾞﾟربائّية اﾟّساﾟبة، أي = اﾟجسـ اﾟذي تﾞوف فيヴ عدد اﾟّشحカات اギﾞﾟربائّية اﾟموجبة : اﾝجنم اﾝ تعادل ヴﾜربائّياً - 

. غير مشحوف
  .يحمؿ شحカة موجبة أو ساﾟبة اﾟجسـ اﾟذي : اﾟجسـ اﾟمشحوف- 

تﾞوف فيヴ عدد اﾟّشحカات اギﾞﾟربائّية اﾟّساﾟبة أﾞبر مف عدد اﾟّشحカات اギﾞﾟربائّية اﾟموجبة وباﾟتاﾟي يﾞوف اﾟجسـ اﾟذي  :ﾞﾝ ع゙ّم
اﾟجسـ مشحوف بشحカة ساﾟبة، أّما اذا ﾞاカت عدد اﾟّشحカات اギﾞﾟربائّية اﾟموجبة أﾞبر مف عدد اﾟّشحカات اギﾞﾟربائّية اﾟّساﾟبة يﾞوف 

. اﾟجسـ مشحوف بشحカة موجبة

 . ُأوِضُح باﾟّرسـ ﾞيفّية تﾞوف شحカة موجبة ع｀ى قضيب  اﾟزFجاج وشحカة ساﾟبة ع｀ى قطعة اﾟحرير عカد دギﾞﾟما معاُ 
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:  أختبُر ヱفني
:  ُأﾞِمُؿ اﾟجدوؿ اآتي

 شحヱة اﾝجنم  عدد اﾝّشحヱات اﾝّناﾝبة عدد اﾝّشحヱات اﾝ وجبة اﾝجنم

 

 ساﾟبة 3 2

 

3 3 
غير مشحوف 

 (متعادؿَ

 

9 9 
غير مشحوف 

 (متعادؿَ

 

 موجبة 3 4

 تجاذب، تヱافر:ヱ(4)شاط 
 .شريط بバستيﾞيダف اؿساﾟبة . 2
 .مسطرة بバستيﾞيةダف اؿساﾟبة . 3
 .اﾟّشحカات اﾟمتشابギة تتカافر ダفّ ، (تباعد َتカافر. 4
. موجبة. 5
. تتجاذب  ダّف اﾟّشحカات اﾟمخت｀فة،(تقارب َ يحدث تجاذب. 6
  ّتج أنヱة : أنتギمتشابﾟات اカّشحﾟافراヱمخت｀فة تتﾟات اカّشحﾟتتجاذب وا . 
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: ُأفﾜّر وأヱاقش -
مف قصاصات ﾞؿ مف اﾟقضيبيف تقريب واﾟتوصؿ معギـ إﾟى أヴカ يمﾞف إتاحة اﾟمجاؿ ﾟ｀ط｀بة カ｀ﾟقاش ع｀ى شﾞؿ مجموعات، 

 .، ﾞ｀ﾟشؼ إذا ﾞاカا اﾟقضيباف مشحوカاف أـ ドمطحوف أو محاﾞاة اカﾟشاط أعケバاؿّسﾞر اؿاﾟورؽ أو 
  فنيヱ أختبر

:     أﾞتُب تع｀يقًا ع｀مّيًا مカاسبًا ع｀ى اﾟمشاガدات اآتية
 

ギرب  قصاصات ، فإف (اギﾞﾟرباء اﾟّسﾞوカّيةَبسبب خاصية اﾟت゙ّ
 . اﾟمشحوف بشحカة مخاﾟفةﾟ｀باﾟوفاﾟمشحوカة اカجذبت اﾟورؽ 

 

 جذب اﾟباﾟوف، (اギﾞﾟرباء اﾟّسﾞوカّيةَبسبب خاصية اﾟتギﾞرب 
 .شعر اﾟطف｀ةاﾟمشحوف 

 

اﾟمسطرة ت جذب، (اギﾞﾟرباء اﾟّسﾞوカّيةَبسبب خاصية اﾟتギﾞرب 
 .مشحوカة شعر اﾟقطة اؿ

 :أﾝعب  ع اヴﾜﾝرباء اﾝنﾜوヱية
 .تカفيذ خطوات اカダشطة وربطギا بما تع｀مヴ اﾟط｀بة عف اギﾞﾟرباء اﾟسﾞوカية، ومカاقشتギـ في تفسير ガذケ اﾟظواガر

 :ويمﾞف اドستعاカة باﾟرابط اآتي

https://www.youtube.com/watch?v=ViZNgU-Yt-Y&t=18s 
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 اﾜﾝّشاف اヴﾜﾝربائي: اﾝّدرس اﾝثّاヱي
ﾜّشافي اヴﾜﾝربائي  ヱ(1:)شاط 

.  قرص ف｀زي، ساؽ ف｀زي، ورقتاف ف｀زيتاف، عازؿ. 1
 .ﾟـ يحدث شيء. 2
. اカفراج ورقتا اﾞﾟّشاؼ. 3
 تج أنヱربائي: أنتギﾞﾟّشاؼ اﾞﾟجسـ مشحوف أو غير مشحوف: مف استخدامات اﾟشؼ عف اﾞﾟة ، اカشحﾟوع اカ تحديد

 .اギﾞﾟربائية
:  أヱاقش ز ائي- 
اﾟمواد اﾟموص｀ة واﾟمواد اﾟعا゚زة َتـ دراستヴ في اﾟصؼ اﾟّرابع ما ، وتوجيヴ إجاباتギـ حوؿ  بيف اﾟط｀بةتاحة اﾟمجاؿ カ｀ﾟقاشإ

  .، وضرورة أف تﾞوف ガذケ اダجزاء ف｀زية ﾟتوصيؿ اﾟّشحカات بيف أجزاء اﾞﾟشاؼ اギﾞﾟربائي(ギﾞ｀ﾟرباء

( اﾝتّأثير)اﾝّشحن باﾞﾝ س واﾝحث : ヱ(2)شاط 
: أوو اﾝّشحن باﾞﾝ س

 .ساﾟبة. 1
. اカفراج ورقتا اﾞﾟّشاؼ. 2
. ساﾟبة ، مشابギة ﾟشحカة اﾟجسـ اﾟمバمس ﾟقرص اﾞﾟّشاؼ اギﾞﾟربائي. 3
.  تبقى اﾟورقتيف اﾟف｀زيتيف مカفرجتيف. 4
. اﾟّشحف باﾟ｀مس- 
. اカطباؽ ورقتا اﾞﾟّشاؼ اギﾞﾟربائي. 5
. (متعادؿ ギﾞربائياً َغير مشحوف . 6
 :تقبؿ رسومات اﾟط｀بة وتصحيحギا ﾟ｀توصؿ إﾟى اﾟشﾞؿ اﾟمجاور. 7
 
 
 
  ّتُج أنヱأنت  :

وド تزوؿ شحカة  ناﾝبةإذا ドمس جسـ مشحوف بشحカة ساﾟبة قرص اﾞﾟّشاؼ اギﾞﾟربائّي اﾟمتعادؿ، فإヴカّ يﾞسبヴ شحカة   - 
. اﾞﾟّشاؼ بزواؿ اﾟجسـ اﾟّشاحف

     وド تزوؿ شحカة  وجبةإذا ドمس جسـ مشحوف بشحカة موجبة قرص اﾞﾟّشاؼ اギﾞﾟربائّي اﾟمتعادؿ، فإヴカّ يﾞسبヴ شحカة     - 
 .اﾞﾟّشاؼ بزواؿ اﾟجسـ اﾟّشاحف    
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:  (اﾝتّأثير)اﾝّشحن باﾝحث : ثاヱياً 
.  اカفراج ورقتا اﾞﾟّشاؼ اギﾞﾟربائيأドحظ .1

قضيب اﾟبバستيؾ يحمؿ شحカة ساﾟبة وعカد تقريبヴ مف قرص اﾞﾟّشاؼ اギﾞﾟربائي دوف مバمستヴ يعمؿ ع｀ى  :اﾝتفنير
 .  اﾟتي تبقى ع｀ى اﾟورقتيف اﾟف｀زيتيفاﾟّشحカات اﾟّساﾟبةاﾟتカافر مع و إﾟى قرص اﾞﾟشاؼ، جذب اﾟّشحカات اﾟموجبة

 .اギﾞﾟربائي اﾞﾟّشاؼ ورقتا اカفراج: اﾝ احظة .2

 ع｀ى يعمؿ مバمستヴ دوف اギﾞﾟربائي اﾞﾟّشاؼ قرص مف تقريبヴ وعカد موجبة شحカة يحمؿ اﾟزجاج قضيب: اﾝتفنير
  . اﾟتي تبقى ع｀ى اﾟورقتيف اﾟف｀زيتيفاﾟموجبة اﾟّشحカات إﾟى قرص اﾞﾟشاؼ، واﾟتカافرمع اﾟّساﾟبة اﾟّشحカات جذب

 .(اﾝحثّ )باﾝتّأثير تسمى ガذケ اﾟطريقة اﾟّشحف - 
 .اカطباؽ ورقتي اﾞﾟشاؼ .3

ギرب اカّﾟاتج عف تقريب جسـ مشحوف مف جسـ : اﾝشحن باﾝتّأثير .4 غير مشحوف دوف مバمستヴ فُيْشَحف اﾟطرؼ آخر اﾟت゙ّ
 وتزوؿ شحカة ،بشحカة مشابギة ﾟ｀جسـ اﾟمشحوف اﾟطرؼ اﾟبعيد اﾟقريب مف اﾟجسـ اﾟمشحوف بشحカة مخاﾟفة وُيْشَحف

 .اﾟجسـ بزواؿ اﾟمؤِثر
  ّتُج أنヱأنت  :
،  وجبةإذا تـ تقريب جسـ مشحوف بشحカة ساﾟبة مف قرص ﾞّشاؼ ギﾞربائّي متعادؿ فإف قرص اﾞﾟّشاؼ يﾞتسب شحカة   - 

. (اﾟجسـ اﾟّشاحفَاﾟمؤِثر ، وتزوؿ شحカة اﾞﾟّشاؼ بزواؿناﾝبةوتﾞتسب ورقتا اﾞﾟّشاؼ اギﾞﾟربائي شحカة 
 

اﾞﾟّشاؼ يﾞتسب شحカة  إذا تـ تقريب جسـ مشحوف بشحカة موجبة مف قرص ﾞّشاؼ ギﾞربائّي متعادؿ، فإف قرص    - 
. (اﾟجسـ اﾟّشاحفَوتزوؿ شحカة اﾞﾟّشاؼ بزواؿ اﾟمؤِثر   وجبة، وتﾞتسب ورقتا اﾞﾟّشاؼ اギﾞﾟربائّي شحカة ناﾝبة

 

  ُتجヱّناب ة أنّ  أنتﾝشطة اヱجساـ : ن اأダطرؽ شحف ا  :
 اﾟّدﾟؾ    .1

 اﾟ｀مس    .2

 .(اﾟحثَاﾟتّأثير  .3
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 ظواケر  رتبطة باヴﾜﾝرباء اﾝّنﾜوヱّية: اﾝّدرس اﾝثّاﾝث
اﾝبرق واﾝرعد : ヱ(1)شاط 

  .متعادﾟة ギﾞربائياً . 1
 .ﾟجزء اﾟسف｀ي، وشحカة ساﾟبة ؿﾟجزء اﾟع｀وي، بشحカة موجبة ؿأصبحت مشحوカة. 2
  . ﾟتتجاذب مع اﾟشحカات اﾟموجبة فيギا فتカتج شرارة ダخرىسحابةمف  اﾟّشحカات اﾟّساﾟبةعカد اقتراب سحابتيف تカتقؿ . 3
. برؽ. 4
. رعد. 5
6  .

 َبْرؽﾟّضوء : اﾟّشرارةَاﾟتيف (اカات بيف سحابتيف مشحوカّشحﾟتقاؿ اカاتج عف اカّﾟا. 
 ّرعدﾟصوت: اﾟتيف اカات بيف سحابتيف مشحوカّشحﾟتقاؿ اカاتج عف اカّﾟا. 

اﾝصاع ة : ヱ(2)شاط 
اﾟى اﾟّشجرة  اﾟّساﾟبة مف اﾟّسحابة اカتقاؿ اﾟّشحカات اギﾞﾟربائّية إعطاء اﾟوقت اﾞﾟافي ﾟ｀ط｀بة ﾟ｀وصؼ شفويا وتوجيギギـ إﾟى أف .1
. اﾟصاعقةتسمى رارة شتﾞّوف فت
. ساﾟبة. 2
.  موجبة. 3
   اﾟّشرارة اギﾞﾟربائّية اカّﾟاتجة عف اカتقاؿ اﾟّشحカات اギﾞﾟربائّية اﾟّساﾟبة بيف اﾟّسحابة واﾟّشجرة اﾟمشحوカة بشحカة موجبة، أّدت إﾟى . 4
. احتراؽ اﾟّشجرة   

. ﾟتاﾟي تمギيدًا カ｀ﾟشاط اإتاحة اﾟفرصة ﾟ｀ط｀بة カ｀ﾟقاش: أتناءل

 اヱعة اﾝّصواعق  : ヱ(3)شاط 
 .ماカعة اﾟّصواعؽ. 1
. ع｀ى أسطح اﾟبカايات. 2
.  ف｀زي، قضيب ف｀زي متصؿ باダرضﾟؾساؽ ف｀زية مدببة، س. 3
.  مカع حدوث اﾟصاعقة وباﾟتاﾟي مカع احتراؽ اﾟبカايات. 4

أحاﾜي اﾝبرق   : ヱ(4)شاط 
 .تﾞّوف شرارة ギﾞربائية. 2
د فاف دي غراؼ . 3 في ف يبيف اﾞﾟرت مشابﾟ ヴحدوث اﾟبرؽ، حيث تカتج شرارة عカد اカتقاؿ اﾟّشحカات اギﾞﾟربائّيةما حدث في م゚و

. ﾟّسحابتيفﾞما يحدث بيف ااﾟمو゚ّد 
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 أنئﾞة اﾝوحدة اﾝخا نة إجابات
:  اﾝّنؤال اأول

 6 5 4 3 2 1 رقم اﾝّنؤال

 أ ب ب ب ب أ ر ز اإجابة 

:  اﾝّنؤال اﾝثّاヱي
ガا فترة مؤقتة مف اﾟّزمف ئاギﾞﾟرباء اカّﾟاتجة عف تّوﾟد اﾟّشحカات اギﾞﾟربائّية ع｀ى اダجساـ بعد دギﾞﾟا وبقا: اギﾞﾟرباء اﾟّسﾞوカّية.1

.  ساカﾞة في مﾞاギカا
ギرب باﾟتّأثير. 2 ギرب اカّﾟاتج عف تقريب جسـ مشحوف مف جسـ : اﾟت゙ّ غير مشحوف دوف مバمستヴ فُيْشَحف اﾟطرؼ آخر اﾟت゙ّ

 وتزوؿ شحカة اﾟجسـ ،بشحカة مشابギة ﾟ｀جسـ اﾟمشحوف اﾟطرؼ اﾟبعيد اﾟقريب مف اﾟجسـ اﾟمشحوف بشحカة مخاﾟفة وُيْشَحف
 .بزواؿ اﾟمؤِثر

:  اﾝّنؤال اﾝثّاﾝث
 
 
 
 
 
 

 

يﾞتسب اﾟقرص شحカات مخاﾟفة : عم｀ية اﾟشحف باﾟتّأثير
 .ﾟ｀قضيب، واﾟورقتيف شحカات مشابギة ﾟ｀قضيب

يﾞتسب جميع اﾞﾟشاؼ شحカات : عم｀ية اﾟّشحف باﾟ｀مس
 .مشابギة ﾟ｀قضيب

:  اﾝّنؤال اﾝرّابع
ﾟى سماع اﾟطقطقة اカّﾟاتجة عف اカتقاؿ إأدى مما  (اギﾞﾟرباء اﾟّسﾞوカّية َجساـ بشحカات مخت｀فة شحف اダ بسبب .1

 . اﾟّشحカات اギﾞﾟربائّية اﾟّساﾟبة

مギカا وبعض  يカتقؿ جزء مف اﾟّشحカات اﾟّساﾟبة ガا وعカد دﾟؾفي اﾟوضع اﾟّطبيعي متعادﾟة ギﾞربائيًا ダف اダجساـ  .2
 اダجساـ تカتقؿ

 .  إﾟيギا فتصبح مشحوカة .3
.  اﾟّشحカات اﾟمتشابギة تتカافر،ギカドما يحمバف カفس اﾟّشحカة .4
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:  اﾝّنؤال اﾝخا س
 اﾟتفسير اﾟمشاガدة

 

مشحوف بشحカة ساﾟبة وقطع اﾟبバستيﾞي  اﾟمشط 
أّدى إﾟى مما ، ةستريف مشحوカة بشحカة موجبﾟياﾟبو

 .ﾟمشطواستريف ﾟي قطع اﾟبوتجاذب

 

  اﾟيد مشحوカة بشحカة مخاﾟفة ﾟشحカة مقبض اﾟباب
 .(ﾞوカّيةاギﾞﾟرباء اﾟّس َ

 

اﾟجسـ مشحوف بشحカة مخاﾟفة ﾟشحカة اﾟسجادة، 
يؤدي اﾟى اカتقاؿ اﾟّشحカات اギﾞﾟربائّية اﾟّساﾟبة 

سعة  . فカشعر بطقطقة ゚و

 
 .اカفراج ورقتا اﾞﾟّشاؼ اギﾞﾟربائي カتيجة اﾞتسابة اﾟّشحカة اﾟموجبة: اﾝّنؤال اﾝّنادس
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اﾝّثروات في فﾞنطين: اﾝّنادنةاﾝوحدة   

ثروات بادي: اأولاﾝّدرس   

اﾝّثروات اﾝّطبيعية: ヱ(1)شاط   

 .مزارع カخيؿ، مراعي ماشية، محجر، ثروة سمﾞّية، ギカراダردف، حقؿ غازطبيعي .1
カما خ｀قギا اه تعاﾟى  .2  .(موجودة في اﾟّطبيعةギカドَا ثروات ﾟيست مف ُصカع اカヅساف وا 

 .اカّﾟخيؿ، اﾟماشية، اダسماؾ: ثروات حّية. أ .3

 محجر، ギカر اダردف، اﾟغاز اﾟّطبيعي: ثروات غير حّية. ب

 .ダف اﾟبيض واﾟعسؿ مカتج مباشر مف ﾞائカات حّية .4

ُتسخدـ في اﾟمباカي، ٌتستخدـ في اﾟصカاعات، في اﾟمجاؿ مصدر ﾟ｀غذاء، : تقبؿ إجابات اﾟط｀بة اﾟّصحيحة مثؿ .  5
 ...اﾟعسﾞري، اﾟسياحة

: أختبر カفسي  

 ثروات طبيعية غير حّية ثروات طبيعية حّية
اﾟحبوب، اﾟثمار، اﾟسﾞر،  َاカﾟباتات، مカتجات カباتية 

، اﾟحيواカات، مカتجات حيواカّية  (...اﾟعصائر، اダخشاب،
(...ﾟحـ، ح｀يب، ﾟبف، اﾟصوؼ،َ  

 ケمياﾟجوفيةَا ケابيع، برؾ، مياカار، بحار، يギカأ)  ،
...اﾟّصخور، اﾟمعادف، اカّﾟفط واﾟغاز، اダمバح،  

اﾝّثروات اﾝصヱاعّيةヱ(2 :)شاط   

 .صカاعة اダدوية، اﾟصカاعات اﾟبバستيﾞية، صカاعة اﾟزجاج، صカاعة اカﾟسيج، صカاعة اﾟمカظفات .1
 .آギカا مف صカع اカヅساف .2

 ...خزؼ، اﾟفخار، اﾟدガاカات، اドسمカت، اﾟبرامج اﾞﾟドتروカية، اﾞﾟドتروカيات،اؿ .3

ـ تﾞف موجودة في اﾟّطبيعة: اﾟّثروات اﾟصカاعّية .4  .اﾟّثروات اﾟتي صカعギا اカヅساف ゚و

ケدية اأرضヱ( 3 :)شاط  

َطケُバَ : َمْعَدَف اカَヅِاءَ  َتﾞ｀يؼ اﾟط｀بة باستخداـ إحدى معاجـ اﾟ｀غة اﾟعربية واﾟتوصؿ معギـ إﾟى أف معカى اﾟمعدف  .1
 .(ق｀ع:  ، معدفِبَمادEٍة ِمْف َمْعِدٍف،

 .في باطف اダرض، تحت سطح اﾟماء، في قيعاف اﾟبحار واﾟمحيطات .2

أعِط اﾟّط｀بة فرصة ﾟتفحص أカواع مخت｀فة مف اﾟّصخور واﾟمعادف وتحديد صفاتギا ثـ اカドتقاؿ إﾟى اカﾟص اﾟوارد في  .3
يز ع｀ى اﾟصفات وباﾟتاﾟي اﾟمفギوـ  .اﾞﾟتاب واﾟت゙ر
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ギا )غير عضوّيةヴカダَ مادة ص｀بة، ﾟيس ﾞ｀ﾟائカات اﾟحّية أي دخؿ في تﾞويギカا .4 ، وتتواجد في اﾟّطبيعة بشﾞؿ حر، ゚و
يب ﾞيميائّي محّدد، وترتيب مカتظـ ﾟ｀ّذرات  .)شﾞؿ ب`ّوري( ت゙ر

 .ダف اﾞダسجيف يوجد في اﾟّطبيعة ع｀ى شﾞؿ غاز .5

بات اﾟحديدダَف خاـ اﾟحديد  .6 فتوجد حرة وثابتة في اﾟّطبيعة وتカطبؽ ع｀يギا صفات اﾟمعدف اダخرى، أما  (م゙ر
بات カما ع｀ى شﾞؿ م゙ر  .عカصر اﾟحديد ド يوجد في اﾟّطبيعة بشﾞؿ حر وا 

 ...تدخؿ في اﾟصカاعة، واﾟدガاカات، واﾟزراعة، ومياケ اﾟشرب، وم｀ح اﾟّطعاـ، واﾟزيカة،: أガمية اﾟمعادف .7

 ...خامات اﾟダومカيوـ، خامات اﾟفوسفات، خامات اカّﾟحاس، اダمバح، .8

اﾟّطبيعة  بشﾞؿ حر، ، ويتواجد في )غيرعضوّية( مادّة ص｀بة، ﾟيس ﾞ｀ﾟائカات اﾟحّية أي دخؿ في تﾞويヴカ :اﾝ عدن. 9
يب ﾞيميائّي محّدد، وترتيب مカتظـ ﾟ｀ّذرات ヴ ت゙ر  .)شﾞؿ ب`ّوري( ゚و

 أヱواع اﾝ عادنヱ( 4 :)شاط
 .تتﾞوف اﾟمعادف مف عカصر واحد أو أﾞثر مف عカصر.  ُ 1

 .مف أمث｀ة اﾟمعادف اﾟتي تتﾞوف مف عカصر واحد معدف اﾟّذガب     ُ 

 .مف أمث｀ة اﾟمعادف اﾟتي تتﾞوف مف أﾞثر مف عカصر معدف اギﾟيماتيت     ُ 

 ...اﾟّذガب، اﾟفضة، اﾟماس، اﾞﾟبريت: معادف تتﾞوف مف عカصر واحد.  2

 ... خاـ اﾟحديد، م｀ح اﾟّطعاـ، خاـ اﾟダومカيوـ: معادف تتطوف مف أﾞثر مف عカصر

 :أختبر カفسي 
 اﾟمادة

 اﾟتصカيؼ
خاـ  اカّﾟحاس اﾟّذガب اﾟダماس

 اﾟダومカيوـ
غاز  اﾟماء

 اﾞﾟ｀ور
م｀ح 
 اﾟّطعاـ

 اﾞﾟبريت اﾟفضة

 √ √ √   √  √ √ معدف

    √ √  √   ﾟيس معدカا

 : أヱاقش ز ائي

 إتゅحる المجゅل لヤنقゅش بΑن الطヤبヱ るتヱجュヰヰΑ إلヴ أهمるΑ معゅلجる المعゅدن بعد استخراجゅヰ من اأرض، حΑث  تكヱن غΑر        
るΑمヱΑال ゅتنゅΑح ヶف ゅヰاستخدام ゅヰتΑتنقヱ ゅヰヤفصヱ ゅヰلجتゅاا بعد مع るعゅالصن ヶف ゅヰمكن استخدامΑ اヱ ،るΑنق     . 
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 صخور  ن حوﾝيヱ( 5 :)شاط
ع｀ى اﾟّصخور اﾟتي جمعギا اﾟط｀بة فبعضギا يتشابヴ في اﾟ｀وف  (2 و 1َيカفذ اﾟمع｀ـ カشاط اﾞﾟتاب حيث تعتمد إجابة اﾟفقرة 

 .واﾟحاﾟة واﾟم｀مس ويخت｀ؼ بعضギا اآخر
 .ُجِمَعت اﾟصخور مف طبقة اﾟقشرة اダرضية. 3    

 خصائص اﾝّصخورヱ( 6 :)شاط
 .ド تتشابヴ بؿ تخت｀ؼ أﾟواف اﾟّصخور بسبب اختバؼ اﾟمعادف اﾟمﾞوカة ギﾟا .1

 .اﾟحجر اﾟجيري يمتص اﾟماء أﾞثر مف اﾟرخاـ واﾟجراカيت .2

 .تتفاعؿ اﾟّصخور مع اﾟحمض بカسب مخت｀فة، أسرعギا مع اﾟحجر اﾟجيري ويتﾞوف غاز ع｀ى شﾞؿ فقاعات .3

 :تتميز اﾟّصخور بعدد مف اﾟخصائص مギカا : أنتヱتج أن
｀وريؾ. 3.      اختバؼ امتصاصギا ﾟ｀ماء. 2.    اختバؼ أﾟواギカا. 1    .اختバؼ تفاع｀ギا مع حمض اギﾟيدر゙و
 أヱواع اﾝّصخورヱ( 7 :)شاط

 . اﾟّصخور اカﾟارية، اﾟّصخور اﾟمتحّوﾟة، اﾟّصخور اﾟرسوبّية .1

 . ダف أصؿ اﾟّصخور اカﾟارية مف اﾟّصخور اﾟمカصギرة في باطف اダرض بفعؿ اﾟحرارة واﾟّضغط اﾟّشديديف .2

 . اﾟّصخر اﾟم｀حي، اﾟّصخر اﾟطيカي، اﾟّصخر اﾟّرم｀ي، اﾟّطباشير .3

 . يカتج اﾟّرخاـ عف تحّوؿ اﾟحجر اﾟجيري، ويカتج اカﾟايس عف تحوؿ اﾟجراカيت .4

 شاケد عﾞى تاريخ اورضヱ( 8 :)شاط
 .يترّسب اﾟتراب باﾟتدريج في أسفؿ اﾞﾟأس .1

 .يتـ اﾟتخ｀ص مف اﾟماء بفعؿ اﾟّضغط وت｀تصؽ جزيئات اﾟرمؿ واﾟتراب ببعضギا. 4

 .ويتﾞوف مف طبقات (يشبヴ اﾟّصخر َيカتج قاﾟب متماسؾ مف اﾟتراب واﾟرمؿ . 5

ما حدث في اﾞﾟأس يشبヴ ترسب اﾟفتات واﾞﾟائカات اﾟميتة في أسفؿ اﾟمحيطات واﾟبحار ع｀ى شﾞؿ طبقات وبفعؿ . 6
 .اﾟّضغط تتص｀ب ع｀ى شﾞؿ صخور

 دورة اﾝّصخورヱ( 9 :)شاط
مف خバؿ حت اﾟّصخور وتفتيتギا ثـ カق｀ギا وترسيبギا فوؽ بعضギا تتﾞّوف طبقات بفعؿ اﾟّضغط وباﾟتاﾟي صخور  .1

 .رسوبّية
 .حرارة عاﾟية جدا .2
ダف ガذケ اﾟتحّوドت تحدث بشﾞؿ دوري حيث تتحّوؿ اﾟّصخور اﾟرسوبّية إﾟى متحّوﾟة ثـ إﾟى カارية ثـ تعود إﾟى رسوبّية  .3

 ...وﾞガذا
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 .(تفتت اﾟّصخور بفعؿ اﾟماء أو اﾟّرياح يحتاج إﾟى آドؼ اﾟسカيف ﾞمثاؿ ダَف اﾟتحّوドت ع｀ى اﾟّصخور بطيئة جدًا  .4

 : أヱاقش ز ائي
إتاحة مجاؿ اﾟمカاقشة ﾟ｀ط｀بة واﾟتوصؿ معギـ إﾟى أف اﾟصخور اカّﾟارية عカدما تتعرض ﾟ｀حرارة واﾟضغط اﾟشديديف وعدـ 

ة مباشرة  .تعرضギا ﾟ｀عوامؿ اﾟجوية اダخرى تتحوؿ إﾟى صخور متح゚و
 . أما اﾟصخور اﾟرسوبية فعカد تعرضギا إﾟى حرارة عاﾟية جدًا تتحوؿ إﾟى ماغما ثـ تبرد وتﾞّوف اﾟصخور اカﾟارّية مباشرة

  حاجر باديヱ( 10 :)شاط
 ...دخؿ قومي مギـ، بカاء اﾟمカازؿ، استصバح اダراضي: اآثار اヅيجابية. 1   

 ...تغيير طبيعة اダرض، ت｀وث اﾟبيئة بفعؿ اﾟغبار ومخ｀فات اﾟّصخور، إتバؼ اダراضي اﾟزراعية: اآثار اﾟس｀بية. 2   
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 اﾝ ياヮ في فﾞنطين: اﾝّدرس اﾝثاヱي

 اﾝ ياヮ اﾝّنطحّيةヱ(1 :)شاط       
1. ケمياﾟيابسة  و اﾟبراﾞأ ケمياﾟا ،. 
 .اﾟبحار، واﾟمحيطات، واﾟبحيرات، واギカダار، واﾟبرؾ، واﾟجداوؿ، واﾟمستカقعات، وآبار اﾟجمع .2

 .(ماء ماﾟحドَ، غاﾟبيتギا غير عذبة بسبب وجود ﾞميات ﾞبيرة مف اﾟم｀ح  .3

 .اギカダار، واﾟبحيرات، واﾟيカابيع، واﾟجداوؿ، وبرؾ اﾟجمع، واﾟسدود، وآبار اﾟجمع، واﾟمياケ اﾟجوفية .4

 .ギカر اダردف، وبحيرة طبريا، واﾟمياケ اﾟجوفية .5

اﾟمياケ اﾟتي تغطي جزء مف سطح اダرض واﾟمتجمعة عف طريؽ اギﾟطوؿ أو اﾟيカابيع مثؿ : اﾟمياケ اﾟسطحّية .6
 .اﾟمحيطات واﾟبحار واギカダار واﾟبرؾ واﾟمستカقعات

 .تتوزع ع｀ى تجمعات اﾟمياケ اﾟسطحّية وبتسرب جزء مギカا إﾟى باطف اダرض ﾟيﾞوف اﾟمياケ اﾟجوفية .7

 .إتاحة اﾟمجاؿ ﾟ｀ط｀بة واﾟتفﾞير بﾞيفية اドستفادة مف مياケ اギﾟطوؿ وتخزيギカا ﾞتمギيد カﾟشاط حصاد اﾟمياケ : أفﾜر
 حصاد اﾝ ياヱ(2 :)ヮشاط      

 .カقص اﾟماء .1
 .آبار اﾟجمع، وبرؾ اﾟجمع، واﾟسدود: إカشاء مشاريع حصاد اﾟمياケ مثؿ .2

3 .ヮيا ﾝرابّية :حصاد اFتﾟّصخرّية أواﾟُمسّطحات اﾟازؿ أو اカمﾟّسيوؿ مف أسقؼ اﾟمطار واダا ケعم｀ّية تجميع ميا  

وتخزيギカا في آبار اﾟجمع أو ِبَرؾ خاّصة، أو خ｀ؼ اﾟّسدود قبؿ أف تصؿ إﾟى اآبار اﾟجوفّية، ﾟتوفير اドحتياجات 
 .اﾟمائّية في اﾟمカازؿ، واﾟّزراعة واﾟّصカاعة

 ...حراثة اダرض قبؿ اﾟمطر، اﾟضباب، . 4

5 . ケميا｀ﾟ ؿバحتドة سرقة ا｀ﾞتغ｀ب ع｀ى مشﾟة، اカسﾟاعة ع｀ى مدار اカصﾟزراعة واﾟشرب وا｀ﾟ ケتوفير ميا 

 ...     اﾟجوفية، توفير اﾟمياケ في اﾟمカاطؽ اカﾟائية واﾟصحراوية
 :أヱاقش ز ائي

 るقشゅلمن るبヤطヤل لゅالمج るحゅطن اأرض؟: "                   إتゅب ヴإل ゅヰل بعد تسربヱطヰه الゅΑحدث لمΑ ذاゅم " 

  ヴتصل إل ヴطن اأرض حتゅب ヴإل るΑمゅالمس るخال الترب ゆه تتسرゅΑأن الم ヴش إلゅه النقΑجヱتヱ                   

 .                 طبقる صخرるΑ غΑر مسゅمヱ るΑتتجمع فヱقゅヰ لتشكل خزان مゅء

 اﾝ ياヮ اﾝجوفيةヱ(3 :)شاط   
 .يتسرب اﾟماء خバؿ اﾟرمؿ واﾟتراب ويカزؿ مف اﾟجزء اﾟع｀وي مف اﾟقارورة. 3             
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 .カعـ يカزؿ اﾟماء، بسبب وجود مسامات في اﾟرمؿ واﾟتراب تسمح بمرور اﾟماء. 4             

 ..يتجمع اﾟماء فوؽ طبقة اﾟجبس أو اﾟمطاط، ギカドا طبقة غير مカفذة ﾟ｀ماء. 5             

 .يتجمع اﾟماء صافيًا فوؽ طبقة اﾟجبس، ダف اﾟرمؿ واﾟتراب يعمバف ع｀ى تカقية وترشيح اﾟماء اﾟعﾞر. 6             
 :بعد دراسة اﾟّشﾞؿ           ُ  

 . تتجمع مياケ اダمطار فوؽ طبقة صخرية غير مカفذة .1

 . تﾞوف اﾟطبقات اﾟّصخرية صماء غير مカفذة ﾟ｀ماء .2

مياケ موجودة في مساـ اﾟّصخور اﾟرسوبّية تﾞوカت عبر أزمカة مخت｀فة قد تﾞوف حديثة أو : اﾝ ياヮ اﾝجوفية  .3
 وتتسرب اﾟمカصギراダمطار أو اギカダار اﾟدائمة أو اﾟموسمية أو اﾟج｀يد ガا  مصدر،قديمة جدًا ﾟمバييف اﾟسカيف

 .اﾟمياケ مف سطح اダرض إﾟى داخ｀ギا

 : أفﾜر    
 ヶف ゆشرヤل るلحゅه الصゅΑتجمع الم るΑفΑل كヱح ゆゅالكت ヶد فヱجヱالشكل المヱ طゅن النشΑالّربط ب るبヤالط ヴヤع

المゅΑه خال المرヱر من  (تنفるΑ)الخزانれゅ الجヱفるΑ، بヱجヱد التراヱ ゆالرمل الヤذان Αعمان عヴヤ ترشΑح 

ゅヰتゅمゅمس. 

  ياヮ اﾝجوفية في فﾞنطينال: ヱ(4)شاط      
 . أحواض، يفضؿ ﾞتابة أسمائギا6  .1

2.  ケذガ يف مف سحب واستخداـカف｀سطيﾟع اカجوفية ويمﾟا ケمياﾟسرائي｀ي يسيطر ع｀ى أحواض اヅؿ اバحتドف اダ
اﾟمياバﾟ ケستفادة مギカا، أو حفر آبار جديدة، ﾞما يحـر جدار اﾟفصؿ اﾟعカصري واﾟمستوطカات اﾟف｀سطيカيف مف 

 .استغバؿ اﾟمياケ اﾟجوفية اﾟموجودة في أراضيギـ

 اأ احヱ(5 :)شاط 
 .مバّحات اﾟبحر اﾟميت، اﾟّصخور اﾟم｀حّية، مصائد اﾟم｀ح في باطف اダرض .1
 .، وترسب اﾟم｀ح ومف ثـ ضغطヴ بفعؿ اﾟّطمر(اﾟبحارَتﾞوカت بعد جفاؼ اﾟُمسّطحات اﾟمائية  .2

ُتسحب مياケ اﾟبحر إﾟى برؾ يتـ تعريضギا ﾟ｀ّشمس، وعカد تبّخر جزء مف اﾟماء تترسب بعض اダمバح، ثـ يتـ  .3
ة أخرى وُتَعّرض ﾟ｀شمس مف جديد، فيترسب م｀ح جديد، وتتﾞرر اﾟعم｀ية حتى يترسب اﾟم｀ح  カقؿ اﾟماء إﾟى ب゙ر

 .اﾞダثر ذائبية

 ...اﾟّطعاـ، حفظ اダغذية، اﾟتعقيـ، دباغة اﾟج｀ود .4
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 اヱّﾝفط في بادي: اﾝّدرس اﾝثّاﾝث

 ...أسود، ヴﾟ رائحة ﾞريギة تشبヴ رائحة اﾟسوドر واﾟبカزيف: ﾟوف اﾟمزيج. 2

ة اﾟمزيج بطيئة . 3      .(ﾟزج カسبيا َح゙ر

 .ド يذوب اカّﾟفط في اﾟماء، يﾞوف أﾞثر مف طبقة. 4    

 .مزيج، أسود، رائحتﾞ ヴريギة، ﾟزج، ド يذوب في اﾟماء: خصائص اカّﾟفط: أنتヱتج أن
 . ﾞثيؼ، قابؿ バﾟشتعاؿ، أسود يميؿ إﾟى اヅخضرار، يوجد في اﾟّطبقة اﾟع｀يا مف اﾟقشرة اダرضية سائؿ: اカّﾟفط. 5 

بات  .     ويتﾞوف اカّﾟفط مف خ｀يط معقد مف اﾟم゙ر
 :أヱاقش ز ائي

            إتゅحる مجゅل النقゅش لヤطヤبる عヴヤ شكل مجمヱعヱ れゅالتヱصل إلヴ أهمるΑ النفط فヶ حゅΑتنヱ ゅمجゅاれ استخدامه،    
 .          ヱأهمるΑ المردヱد ااقتصゅدヵ العゅلヶ استخراج النفط

 تﾜون اヱّﾝفط: ヱ(2)شاط 
 .بقايا اﾞﾟائカات اﾟحّية اﾟبحرية اﾟمّيتة في قيعاف اﾟبحار واﾟمحيطات .1
 .اﾟّطمر اﾟسريع، اﾟّضغط اﾟعاﾟي، اﾟحرارة اﾟعاﾟية .2
 .ُيحتجز اカّﾟفط واﾟغاز اﾟّطبيعي في طبقة صخور مسامّية بيف طبقتيف مف اﾟّصخور غير اﾟمカّفذة:  صيدة اヱّﾝفط .3
 .مف اカّﾟفط فيطفو فوقヴ (أقؿ ﾞثافة ダَف اﾟغاز أخؼ  .4

 تﾜرير اヱّﾝفط: ヱ(3)شاط 
سف｀ت، وديزؿ. 1 يروسيف، وبカزيف، وغاز اﾟّطبخ(سوドر َزفت، وا   .، ゙و
 .ダف اﾟغازات خفيفة ودرجة غ｀ياギカا مカخفضة، بعﾞس اﾟّزفت ثقيؿ ودرجة غ｀ياヴカ مرتفعة. 2
 فصؿ مﾞّوカات اカّﾟفط اﾟخاـ إﾟى مشتقاتヴ باドعتماد ع｀ى اドختバؼ في ﾞثافتギا ودرجة غ｀ياギカا باستخداـ    : تﾞرير اカّﾟفط. 3    

 .       برج اﾟتﾞرير
    4. 

 مشتقات اカّﾟفط مجاドت استخدامギا

 اﾟغاز اﾟمカ゚زي اﾟّطギي، اﾟّتدفئة

 اﾟبカزيف وقود اﾟسيارات

 ﾞيروسيف، وقود اﾟطائرات اﾟّتدفئة، وقود ﾟ｀طائرات

 ديزؿ وقود ﾟ｀سيارات واﾟشاحカات

 اﾟّزفت اドسف｀ت تعبيد اﾟشوارع
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  اﾝّنادنة أنئﾞة اﾝوحدةإجابات 
 : اﾝّنؤال اأول

 7 6 5 4 3 2 1 رقم اﾝّنؤال
 د جػ د جػ جػ أ أ ر ز اإجابة 

:  اﾝّنؤال اﾝثاヱي
 (ب )اﾝع ود  (أ  )اﾝع ود 

 .سائؿ أسود ﾟزج ヴﾟ رائحة ﾞريギة، يستخَرج مف باطف اダرض  (6 َاカﾟفط 
 .اﾟح｀يب واﾟخشب واダزガار: اﾞﾟائカات اﾟحّية وما يカتج عギカا مف مشتّقات مخت｀فة مثؿ   (5 َاﾟّثروات اﾟّطبيعّية اﾟحّية 

ﾞؿ اﾟمياケ اﾟتي تقع تحت سطح اダرض وتوجد في مساـ اﾟّصخور اﾟّرسوبّية تﾞّوカت عبر   (2 َاﾟمياケ اﾟجوفّية 
 .أزمカة مخت｀فة، مصدرガا غاﾟبًا مف مياケ اダمطار أو اギカダار أو اﾟج｀يد

يب صخري يتجّمع فيヴ اカّﾟفط واﾟغاز اﾟّطبيعي تع｀وケ طبقة صخرّية غير مカّفذة  (3 َمصيدة اカّﾟفط   .ت゙ر
゙ّؿ في ظروؼ (غير عضوية  َمواد ص｀بة، ﾟيس ﾞ｀ﾟائカات اﾟحّية أي دور في تﾞويギカا  (1 َاﾟمعادف  ، تتش

يب ﾞيميائي محّدد، وترتيب مカتظـ ﾟ｀ّذرات  ギا ت゙ر مثؿ اﾟّذガب  (شﾞؿ ب｀وري َطبيعّية، ゚و
 .واﾞﾟاﾟسيت

:  اﾝّنؤال اﾝثّاﾝث
 .جمع اﾟماء عف أسطح اﾟمカازؿ واﾟّساحات اカﾟظيفة باستخداـ قカوات وأبابيب بバستيﾞية متص｀ة باﾟبئر: اآبار اﾟمカ゚زية .1

 .جمع اﾟماء مف اダراضي اﾟمحيطة باﾟبرؾ عف طريؽ قカوات أو تغطية سطح اダرض باカّﾟاي｀وف: برؾ اﾟماء .2

 . حجز وجمع مياケ اダمطار واギカダار وراء اﾟّسدود اﾟتي تُبカى في مカاطؽ جرياف اﾟماء: اﾟّسدود .3
:  اﾝّنؤال اﾝرابع

 ثروات  صヱعة ثروات طبيعّية
 بバستيؾ تراب، صخور
 زجاج اﾟفوسفات

 أحذية معادف
 أثاث カفط خاـ
  رماؿ اﾟبحر
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: اﾝّنؤال اﾝخا س
.  اّدعاء عمر خاطئ، ف｀يس ﾞؿ ما ي｀مع ذガبًا، واﾟّذガب ﾟوヴカ أصفر، قد تحتوي ع｀ى مجموعة مف اﾟمعادف مギカا اﾟّذガب .1
 .يتﾞّوف مف عカصر أو عدة عカاصر: اﾟمعدف ُ  .2

 .يتﾞوف مف معدف واحد أو خ｀يط مف اﾟمعادف: اﾟّصخر    ُ 

 ...  م｀ح اﾟّطعاـ، اﾟّذガب، خاـ اﾟحديد، خاـ اﾟダومカيوـ، خاـ اカّﾟحاس، اﾞﾟبريت،  .3

تﾞّوカت ガذケ اﾟّصخور بسبب ترسب اﾟفتات اﾟّصخري واダتربة واﾟّرماؿ واﾞﾟائカات اﾟحّية ع｀ى فترات زمカّية  :اﾝّنؤال اﾝّنادس
 .متباعدة ع｀ى شﾞؿ طبقات ثـ تعّرضت ﾟ｀ّطمر واﾟّضغط

:  اﾝّنؤال اﾝنابع
  ثال طري ة اﾝّتﾜّون ヱوع اﾝّصخر

 صخور カارّية
تحت  (اﾟّصخور اﾟمカصギرة  َعカدما تبرد اﾟماغما 

 .سطح اダرض أو فوقギا
 اﾟجراカيت، اﾟبا゚زت

 صخور رسوبّية
ترّسب اﾞﾟائカات اﾟحّية اﾟفتات اﾟّصخري واダتربة 

 .واﾟّرماؿ ثـ طمرガا وضغطギا
 اﾟّطباشير، اﾟّصخور اﾟم｀حّية

 صخور متحّوﾟة
تعّرض اﾟّصخور اカّﾟارية أو اﾟّرسوبّية إﾟى حرارة 

 اﾟّرخاـ، اカّﾟايس .وضغط شديديف

 
  :اﾝثّا ناﾝّنؤال 

:  اﾝتانعاﾝّنؤال 
 .بقايا اﾞﾟائカات اﾟحّية اﾟبحرية اﾟمّيتة في قيعاف اﾟبحار واﾟمحيطات: أصؿ اカّﾟفط
قبؿ مバييف اﾟّسカيف ترّسبت بقايا اﾞﾟائカات اﾟحّية اﾟبحرية اﾟمّيتة في قيعاف اﾟبحار واﾟمحيطات واカطمرت سريعًا : تﾞّوف اカّﾟفط

 .باﾟّرمؿ واﾟّطيف وتعرضت ﾟ｀ضغط واﾟحرارة اﾟّشديديف مما أدى إﾟى تح`ّ｀ギا وتحّوギﾟا إﾟى اカّﾟفط
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:  اﾝعاشراﾝّنؤال 
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