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وحدة
المادة والطاقة

Matter and Energy

الوحدة التعلمية األولى: الكهرباء

الوحدة التعلمية الثانية:  الهواء
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الكهرباء الساكنة  
أنواع الشحنات الكهربائية 

البرق والرعد والصاعقة
التيار الكهربائي  
تحوالت الطاقة 

الكهرباء في المنزل

الوحدة التعلمية األولى

الكهرباء
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 مقتربا من البالونينحرف  

 نعم 

 نعم 

 او ينحرف اتجاه البالون يفقد البالون الشحنات وال يجذب 

 ال ينحرف اتجاه الماء 



 تنجذب للساق الزجاجية 

 تودىعند االحتكاك تتكون شحنات 

 لحدوث عملية الجذب  

 ال يحدث جذب للقصاصات الورقية





 يزيد انفراج الورقتين يقل انفراج الورقتين
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 :وقـايـة المباني  -أ 

أو األلمنيوم أو األحمر  بوضع موصالت معدنية من النحاس وذلك المباني حماية 

فوق سطح تلك المباني ومن ثم توصيلها باألرض لكي تفرغ الشحنات  المجلفنالحديد 

 (مانعة الصواعق . ) إليها بسهولة 

 

 :الوقاية الشخصية –ب 

 فورا أوأغلقهال تستعمل هاتفك  -1

 الوقوف تحت شجرة عالية تجنب -2

 الوقوف قرب اعمدة الهاتف او اعمدة الطاقة الكهربائية تجنب –3

 الدخول إلى منطقة مكشوفة وواسعة تجنب –4

 المعادن والحديد ابعاد -4

 االبتعاد عن شاطئ البحر واالماكن الرطبة  –5

 (استخدام االجهزة الكهربائية خارج المنزل عدم –6

 

 



 يكتب فقرة يعبر فيها عن الكهرباء الساكنة 

يوضح –عنها الكشف   -عليها الحصول طريقة  -التفسير)

        (  فيها اختالف الشحنات 

 –التفسير العلمي دقة  –المحاورشمولية )التالي مراعيا  
 (سليمة باللغة العربية صياغة 



 تدل على مرور تيار كهربائي

 العمود الجاف

عن طريق المفتاح الكهربائي/ نعم   
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 االميتر يقيس شدة التيار 

 االميتر ال يقيس شدة التيار 

دقيقة -يسجل قراءة كلية   

 ال يسجل قراءة دقيقة



قراءة غير 

 ثابتة

قراءة 

 ثابتة

توزيع فرق الجهد حسب مقدار 

 المقاومة

فرق الجهد يتناسب طرديا مع : مالحظة

 المقاومة

 له عدة مسارات

 يترك للطالب

 جهاز الفولتميتر ال يقيس فرق الجهد بين نقطتين  ال يسجل قراءة 

يسجل قراءة     جهاز الفولتميتر يقيس فرق الجهد بين نقطتين   

 قراءة الفولتميتر 



 االستخدام اآلمن للكهرباء
وجود عازل لألسالك الكهربائية -1  

عن )الكهربائية  الصعقاتارفاق األجهزة بسلك ارضي يمنع حدوث  -2

( طريق المقبس الكهربائي الثالثي  

لحماية الجهاز عن زيادة التيار( المنصهرات) الفيوزاتاستخدام  -3  

استخدام قواطع الدارة لفصل التيار أوتوماتيكيا عند وصوله الحد االق -4

 صى









 LEDمصباح  الفلورسنتمصباح  المتوهج المصباح وجه المقارنة

غطاء زجاج+ قاعدة التركيب

من  ( فتيلة)سلك + ي

 التنجستنمعدن 

غطاء زجاجي+ قاعدة

غير  غاز ينتج أشعة+ 

 مرئية ينشطها التيار

وحدات + غطاء زجاجي+ قاعدة

تبع صغيرة من أشباه الموصالت

ث الضوء عند مرور التيار        

 (ديودات)

 األكثر توفيرا  متوسطة التوفير غير موفرة توفير الطاقة

 ألف ساعة 20 آالف  10 ساعة عمل 750 المدة الزمنية

تعليمات  اتباعآمنة عند  تسخن مع االستعمال األمان

 السالمة

 تعليمات السالمة اتباعآمنة عند 
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التقويمالتقويم

السؤال األول :
وضح لماذا تنجذب البالونات إلى القطة  في الشكل المقابل.

 ................................................................

السؤال الثاني :
أكمل الفراغ في المخطط اآلتي : 

عند ................ جورب من الصوف وقميص من القطن في جهاز تجفيف المابس.

     تنتقل اإللكترونات  من الصوف إلى ..........................

فيصبح لقطعتي المابس شحنات مختلفة ، لذلك ...................... أحدهما األخرى 

السؤال الثالث :
صل بين كلِّ صورة، والوصف المتعلق بها ، ثم ضع دائرَة حوَل الصوِر التي تبين مصادر التيار

 الكهربائي التي يستخدمها الناس كل يوم .

تفريغ كهرباء ساكنةتيار كهربائي عمود جافكهرباء ساكنة

 
       

 تنشأ قوة جذب األجسام الخفيفة نتيجة احتكاك البالون مع شعر القط

احتكاك 

القطن  

تجذب 
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السؤال الرابع :
اكتب اسم الظاهرة في الرسم ، وفسر سبب حدوثها . 

.....................................................................

.....................................................................
..................................................................... 

السؤال الخامس :
أعد ترتيب حروف الكلمــة إلكمال الجملة، ثم اكتب كل كلمة بعــد ترتيب حروفها في الفراغ 

المقابل للجملِة التي تتعلق بها.

 
تتحول الطاقة الكهربائيــة إىل طاقة ضوئية يف الدارات الكهربائية    -1

.........................وييضء ) ا ص م ب ح ( .

التيار الكهربائي يرسي يف مسار ) ل ة ا د را (  الكهربائية.   -2.........................

الدارة التي يمكن أن تســلك الشحنات الكهربائية فيها مسارات   -3
.........................متعددة خمتلفة  تكون دارة )  ا و ا ل ت ي ز  (.

إذا قطع أحد األساك ، فإن الدارة تكون )  ة م ت و ف ح (.  -4.........................

املادة التي تغطــي القوابس ، واألســاك الكهربائية تكون مادة  -5 
)  ا ل ع ة ز  (. 

.........................

تســمى الدارة التي يتم فيها وصل مجيع األجهزة يف مســار واحد   -6
دارة )  ل و ا ت ل ي ا  (.

.........................

عندما ييضء مصباح كهربائي ، تكون  الدارة  ) غ ل م ة ق (.   -7.........................

مصباح 

الدارة 

التوازي

مفتوحة

عازلة

التوالي

مغلقة

الصاعقة: بسبب التفريغ الكهربائي بين الشحنة الموجودة  على الجزء السفلي
من سحابة قريبة من سطح األرض  وشحنة مخالفة تكونت بتأثيرها عند أعلى

جسم على سطح األرض قريبًا من السحابة 
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السؤال السادس :
افترض أنك تكون دارة توصيل على التوالي باستخداِم بطاريِة صغيرِة ،ومصباحين ، وأن األساك 

لديك قد نفذت . 
ما األشياُء التي تستطيع استخدامها في حياتك اليومية لتوصيل البطارية بالمصباحين ؟

...............................................................................................

السؤال السابع :
ادرس الرسومات التالية ، ثم أجب عن المطلوب : 

1- الرسم المقابل يوضح دارة كهربائية :
2- اكتب ما يمثله كل حرف، ووضح وظيفته ؟ 

 - : ) A ( الحرف 

............................................................

 - : ) B ( الحرف

............................................................

 - : ) C ( الحرف

............................................................

 - : ) D ( الحرف

............................................................

A

C

B

D

مواد موصلة ) مشبك / مسامير / نحاس  .... الخ(

مصباح كهربائي ، دليل على مرور التيار الكهربائي

المفتاح الكهربائي ، التحكم بغلق وفتح الدارة الكهربائية

العمود الجاف ، مصدر الطاقة لتحريك اإللكترونات 

أساك موصلة ، لمرور وتوصيل التيار الكهربائي
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السؤال الثامن :
على كل خط من الخطوط المرقمة، اكتب المصطلح الذي يطابق الوصف .

يمكن أن تكون

أو

يمكن أن تكون 
توصيل على

.....................................1
مادة ال تستطيع نقل الشحنات 

الكهربائية.

...................................4

.....................................2

مادة تستطيع نقل الشحنات الكهربائية.

الدارة الكهربائية مسار يمكن 
للشحنات الكهربائية أن تتدفق خاله.

أو توصيل على

...................................6 ...................................5

...................................3

الموصلةالعازلة  

التواليمفتوحة

التوازيمغلقة
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السؤال التاسع :
قارن بين جهاز األميتر والفولتميتر كما هو موضح بالجدول التالي .

  
وجه المقارنة

 
جهاز األميتر

جهاز
الفولتميتر

......................................................االستخدام

......................................................طريقة التوصيل في الدارة

السؤال العاشر : 
اذكر بعض األجهزة التي يستخدم فيها التيار الكهربائي ، ثم صف تحول الطاقة في كل جهاز .

جهاز : ......................... يحول الطاقة ......................... ......................- 

جهاز : ....................... يحول الطاقة ............................................... - 

قياس شدة التيار

الكهربائية لصوتية وضوئيةالتلفاز

الكهربائية حرارية وضوئيةالمدفأه

التوازي  التوالي

قياس فرق الجهد
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الوحدة التعلمية الثانية

الهواء
كرة فارغة من الهواء

كرة مملوءة بالهواء

الهواء من حولنا
ضغُط الهواء

مكونات الهواء
سعة الرئة 

العوامُل المؤثرُة على الضغط الجوي
نسبة غاز األكسجين في الهواء

مقاومة الهواء
مقياس الضغط
مطافئ الحريق

Tacher's Book 2017.indd   77 8/23/17   2:30 PM

http://www.moe.edu.kw


 األنبوبة بها هواء قبل غمرها بالماء



 ال يدخل الماء الى الكأس

 لم يتبلل المنديل

 يمأل هذه المواد الهواء



 سهولة الدفع في عود المصاص العادي وصعوبة دفع الهواء بعود المصاص المثقب

 سهل
 صعب

 الهواء موجود ونستطيع اإلحساس به

يحتل مساحة ،  نتنفسهيستنتج أّن الهواء الذي 
 .ويمكن نقله ، وأّن تنفّسه أسهل من تنفّس الماء



يتميز بخصائص يمكن أن نبينها نتنفسهيقدم أدلة تثبت أن الهواء الذي   

وتنتفخ البلونهيزداد حجم   

 الهواء له حيز وحجم وهو مادة 



معلمك تشم أو تتذوق أي مواد كيميائية ما لم يسمح لك ال •

 .بذلك 

المواد تخلط أي مواد كيميائية من تلقاء نفسك، فمعظم ال •

 .في المختبر خطيرة أو قد تكون متفجرةالكيميائية 

 

للمقص احذر أالَّ تجرح نفسك أو زماءك عند استخدامك  •

 .المشرط أو 

أو أبلغ معلمك في الحال عند حدوث أي حادث عارض  •

 .في المختبر طارئ 

 

ال تمسك أدوات زجاجية مكسورة بيدك مباشرة وال  •

المختبر، بل تخلص منها في الصندوق تتركها في 

 .المخصص لها 

 

 .مغادرتك للمختبرقم بتنظيف األدوات ومكان عملك قبل  •

كن متأكداً من إطفاء المواقد المشتعلة، وإغاق محابس  •
 .قبل مغادرتك المختبروصنابيرالمياه الغاز 



 خروج الهواء بسهولة



 لم يخرج الهواء ونالحظ شعور االصبع باإلنسحاب إلى داخل الحقنه

 للهواء ضغط ، والضغط هو القوة المؤثرة على وحدة المساحة 

 في المحاولة األولى لم نشعر بضغط الهواء ونشعر به في المحاولة الثانية



B يتحمل أوزان أكبر   الشفاط  
 مساحة السطح للشفاط أكبر



نيوتن   20  
نيوتن   30  

نيوتن   20  
نيوتن   40  

 الشفاط الصغير

محاوالت 3  

 يقل الضغط المؤثر على سطح الجسم بزيادة مساحة سطحه



 اإلطار الصغير

 يتناسب الضغط عكسيا مع مساحة سطج الجسم



 يصعب نفخ الكيس كلما زاد عدد الكتب
 يزداد الضغط بزيادة وزن الجسم المؤثر على السطح

في أماكن الضغط الجوي المرتفع إلى أماكن الضغط الجوي المنخفص( الرياح)يتحرك الهواء   

نسيم البر ونسيم البحر: مثال  



شفاف -ليس له لون   

 يتعكر
 بسبب الغاز الخارج عند النفخ

 غاز ثاني أكسيد الكربون 

 تصبح غير شفافه
 خروج غازات وبخار الماء



1رقم   

 لتعرضها للهواء باستمرار

 االكسجين

 االختناق ومن ثم الموت



 يساعد على االشتعال
 يستخدم في تعبئة إطارات الطائرات والسيارات

 يستخدم كمادة أساسية في بعض أنواع األدوية 
 يستخدم في صناعة الفوالذ المقاوم للصدأ

يستخدم كمادة حافظة لألغذية     
(االحماض االمينية)ضروري جدا للكائنات الحية ، يدخل في تركيب بروتين خاليا الكائن الحي   



الهواء النقي هو الهواء الذي يخلو من الملوثات واالنبعاثات الصادرة من 
 المصانع القريبة وعوادم السيارات 

يسهم الهواء النقي في الحفاظ على صحة اإلنسان وحمايته من اإلصابة 
 باالمراض وأخطرها الربو وحساسية الصدر والسكتة الدماغية



  مخزون الهواء في رئتي  :نشاط 

النشاط وتسجيل النتائج باجراءيقوم الطالب   

الن الجسم يحاول ادخال اكبر كمية من االكسجين لالستفادة منها, ال   



سعة رئتي تتمدد :نشاط    
 يقدم ادلة تثبت ان الهواء الذي نتنفسه يتميز 

. بخصائص يمكن ان نبينها   

 تزداد سعة الرئة بعد التمرين

 تزداد



 نشاط منزلي

االجراء يماثل قياس نسبة السكر قياس سعة الرئة  ، هذا اختبار 

في الدم الذي يجريه مريض السكر بنفسه في المنزل أو قياس 

يشير . ضغط الدم بغرض مراقبة السيطرة على هذه االمراض 

قياس قدرة الرئة إلى كفاءة الرئة وسرعة تدفق الهواء منها 

.ومدى توسع مسالك الهواء فيها   

 

جهاز قياس القدرة اجراء هذا القياس بنفسك باستخدام يمكن 

لمعرفة أعلى معدل لتدفق الهواء ومدى القصوى لنفخ الهواء 

.توسع مسالك الهواء في الرئة   
 



تلف في انسجة العين -  

-  اإلصابة باألمراض القلب والرئة

- تسمم في الجهاز العصبي المركزي -  

-  تسمم في الرئتين
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السؤال األول :
وضع )جمال( تجربتين لمشروع علمي كما هو موضح بالشكل أدناه. 

ترك تجربته في الغرفة المظلمة لبضع ساعات.  ثم الحظ لون ماء الجير قبل وبعد التجربة
 وسجلها في الجدول أدناه.

  
  

بعد التجربة قبل التجربة
لم يتغير شفاف )A( لون ماء الجير في التجربة

يتغير شفاف )B( لون ماء الجير في التجربة

ما الغرض من ماء الجير في تجارب جمال؟- 
.....................................................................................................................................................................................................

لماذا كانت التجربة A ضرورية لمشروع جمال؟- 
.....................................................................................................................................................................................................

السؤال الثاني :
يجلس )دعيج( في مقهى ويطلب كأسين من الماء أحدهما به ماء بارد واآلخر به ماء فاتر من

الصنبور، عند وضعهما على الطاولة بدا كل من الكأسين متشابهين.

كيف يستطيع دعيج أن يميز الكأس الذي يحتوي على الماء البارد دون أن يلمسه ؟
.....................................................................................................................................................................................................

التقويم

غطاء زجاجي

)A( التجربة)B( التجربة

أصيص
ماء الجير

نبات

 لرصد وجود غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء

الكأس الذي يحتوي سطحه الخارجي على قطرات الماء هو البارد

للتأكيد وإثبات تجربته

التقويم
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السؤال الثالث :
وضع )أحمد( بالون غير منتفخ في زجاجة باستيكية، وثبت رأس البالون فوق عنق الزجاجة.

قنينة زجاجية

حاول نفخ البالون، ولكن لم ينتفخ البالون إال قليًا. اشرح لماذا يحدث هذا؟- 
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

ما الذي يســتطيع )أحمــد( فعله للزجاجة حتــى يتمكن من نفخ البالون بنســبة أكبر في- 
      الزجاجة؟ اشرح إجابتك.       .................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

السؤال الرابع :
لديك قنينتان زجاجيتان بنفس الحجم ، إحدهما بها هواء واألخرى بها ماء فاتر ملون، غمرتا 

في حوض به ماء فاتر كما في الشكل التالي:
عند إمالة القنينتين بزاوية 45 درجة.

أيهما سوف يخرج أوالً؟
)ضع عامة صح على مربع واحد فقط(

  الهواء
  الماء الملون

فسر اختيارك:
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

ماء

حوض

قنينة زجاجية بها هواء قنينة زجاجية بها ماء ملون

بالون

الهواء يشغل مساحة داخل القنينة، وعندما نفخ )أحمد( فان البالون انتفخ قليًا بسبب ضغط البالون 
على الهواء داخل القنينة، وال يمكنه نفخ البالون بشكل أكبر

ألن الهواء يحتل مساحة داخل القنينة وصفاته يختلف عن صفات الماء وهو أخف من الماء وكثافته 
أقل فيصعد إلى االعلى

                                                               يجب عليه تكوين بعض الثقوب في الزجاجة حتى يتمكن الهواء 
من الخروج، وجعل البالون يحتل محل الهواء
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السؤال الخامس :
وضعت مريم حقنة بين قطعتين من الخشب، الحقنة تحتوي على بعض الماء والهواء، وتم

وضع أوزان على القطعة الخشبية العلوية كما هو موضح في الرسم أدناه.

خشب

3

2

1

ماء

هواء

قاع المكبس

المكبس

خشب

أوزان

 
ما الذي ســيحدث لحجم كل من الهواء والماء في الحقنــة  عندما يتم وضع أوزان على- 

      الحقنة؟

.....................................................................................................................................................................................................

 إذا أضيفت أوزان أكثر في األعلى، فهل تعتقد بان قاع المكبس المطاطي سوف ينزل إلى- 
       الرقم »1« الذي يشير إلى مستوى الماء؟ اشرح إجابتك. 

.....................................................................................................................................................................................................

قل حجم الهواء في حين ظل حجم المياه كما هو حيث ال يمكن ضغطه.

لن ينزل قاع المكبس إلى الرقم)1( ويمكن أن يتم ضغط الهواء قليًا .
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السؤال السادس :
أرادت نور تســخين بعض مــن األكل، ووضعته في علبة مخصصة محكمــة الغلق مع غطاء 

لتسخينه في المايكروويف.

ماذا سيحدث للهواء في علبة محكمة الغلق إذا سخنتها نور في المايكرويف؟- 
.....................................................................................................................................................................................................

ما الــذي يجب أن تقوم به )نور( في العلبة المحكمة الغلــق لمنع االنفجار كما قالت لها- 
      والدتها؟ اشرح إجابتك.

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

الهواء في العلبة محكمة اإلغاق سوف يتمدد بسبب الحرارة

فتح غطاء العلبة وجعل مساحة كافية لتمدد الهواء في العلبة
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السؤال السابع :
وضع كأسان زجاجيان  بنفس الحجم مقلوبان في حوض مملوء  بماء فاتر من الصنبور،

الكأس )B( به هواء ساخن والكأس )A( به هواء الغرفة كما هو موضح في الرسم أدناه.

ماذا تتوقع أن يحدث لمنسوب الماء في الكأسين )A( و)B( بعد مرور بعض من الوقت؟- 
      اشرح إجابتك.

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

لماذا كان الكأس )A( ضروريًا في هذه التجربة؟ - 
.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

ماء حوض

كأس زجاجي
B A

مســتوى الماء في الكأس )أ( سوف يرتفع أكثر من الكأس )ب(، عندما يتم تسخين الهواء في 
الــكأس )أ( فانه يتمدد، وعندما يبرد الهواء في الكأس فــإن الهواء ينكمش ويرجع إلى نفس 

درجة حرارة ماء الصنبور الفاتر، مما يعطي مساحة أكبر لدخول الماء في الكأس

إلثبات أن الحرارة ومساحة السطح تؤثر على ضغط الهواء
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السؤال الثامن :
اسقطت طائرة أربعة صناديق بها أوزان مختلفة، وكل صندوق له برشوته الخاص.

أي من البروشوتات األربعة سوف تسقط أوالً:

150 نيوتن100 نيوتن75 نيوتن50 نيوتن
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 م 7108/  7107تمخيص العموم لمصف السابع                  الفصل الدراسي األول 

 

 

 تعتبر عممية البناء الضوئي أساس الحياة عمى سطح األرض . -

 عممية البناء الضوئي توفر لمكائنات الحية الغذاء و األكسجين . -

 النبات يصنع غذائو لنفسو و لغيره من الكائنات الحية . -

 . ػهم : انُجبد رو نىٌ أخضشس : 
 جـ : بسبب احتوائو عمى الصبغة الخضراء ) الكموروفيل ( .

 ؟ يب هً ادلكىَبد األعبعٍخ انزً ٌأخزهب انُجبد يٍ انجٍئخ نكً ٌؼٍش و ًٌُىس : 
 ( ثاني أكسيد الكربون . 3( الماء .                7( ضوء الشمس .             0جـ : 

  89؟  صـ  يب انزي ٌذخم إىل انُجبد يٍ اذلىاء اجلىي# 
 ( كما في الشكل : B( و )  Aافحص ورقة النبات في الحالتين )  -     
 ( كيف يمكن التخمص من الصبغة الخضراء لورقتي النبات  ؟0     

 .  ثىضؼهًب يف يبء ٌغهً نمزم ادلبدح احلٍخ صى ٌزى وضؼهًب يف كؾىل          

 ( ضع محمول اليود المخفف عمى ورقتي النبات ، فإذا تحولت لمون األزرق الداكن دل ذلك عمى      7     
 ( . ) الغذاءالنشا وجود          

 :  يالؽظبرك -     
 
 

 ( Bتغير لون الورقة في الشكل )  -     
 . لبيذ ثؼًهٍخ انجُبء انضىئً و كىَذ يبدح انُشب    Bألٌ انىسلخ السبب :         

      

 لون الورقة من النبتة غير المغطاة ) ب ( لون الورقة من النبتة المغطاة ) أ (

 نىٌ أصسق داكٍ ثٍضبء
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A B 



 ( هً انزً دتزض انطبلخ يٍ انشًظ و حتهم ادلبء)    91:  صـ  طجغخ انُجبد اخلضشاء# 
 ( الحظ ورقة نبات من نباتات الزينة المبرقشة مثل الكروتون كما بالشكل :0     
 ( ارسم شكال تقريبيا لتوزيع المون األخضر و األبيض عمى ورقة من النبات :7     

 
 
 

 ( توقع ماذا سيحدث عند إزالة الصبغة الخضراء و وضع اليود عمى المنطقتين الخضراء و 3     
 البيضاء لورقة النبات المبرقش :         

 أرىلغ أٌ ادلُبطك انزً كبَذ خضشاء ٌظجؼ نىَهب أصسق داكٍ ، و ادلُبطك انجٍضبء رظم ثٍضبء .           

 رقة .( اكشف عن وجود النشا في الو 4     
 ( ارسم شكل توزيع المون األزرق الداكن عمى ورقة النبات قيد التجربة .5     

 
 
 

 ما ىي مالحظاتك عمى الورقة ؟ ىل تطابق مع توقعك ؟ -     
 ادلُبطك اخلضشاء لبيذ ثبنجُبء انضىئً و كىَذ انُشب . و رىلؼً طؾٍؼ .        

ن  -       . انُشبنستنتج أن النبات يحتاج إلى الصبغة الخضراء لُيَكوِّ

 90: صـ   ضىء انشًظ و ػًهٍخ طُغ انغزاء يف انُجبد# 
 أيام : 3احجب ضوء الشمس عن إحدى وريقات النبات كما بالشكل لمدة  -     
 وبة عن الشمس.قم بالتخمص من الصبغة الخضراء لمورقة المحج -     
 اكشف عن وجود النشا في الورقة ؟ -     
 . ال ٌزكىٌ انهىٌ األصسق انذاكٍماذا تالحظ عمى لون الورقة ؟  -     
 . انُشبالنبات يحتاج إلى ضوء الشمس لينتج  -     

 يا من التجارب السابقة يتم استنتاج أن النباتات الخضراء تقوم بعممية البناء الضوئي ، و التي في -
 بمساعدة ضوء         CO2 و غاز ثاني أكسيد الكربون   H2Oيتم صنع غذائو من خالل اتحاد الماء    
 الشمس.   
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 ورقة ألمنيوم



 : يكىَبد سئٍغٍخ نهمٍبو ثؼًهٍخ انجُبء انضىئً و هًانُجبد حيزبط إىل أسثؼخ  -
 يدخل الورقة من خالل الفتحات الموجودة عمى سطحييا . : غبص صبًَ أكغٍذ انكشثىٌ( 0     
 : يأخذه النبات بواسطة الجذور ثم ينتقل لمساق ثم لألوراق .   ادلبء( 7     
 : تقوم الورقة بتحويل طاقة الشمس إلى طاقة كيميائية ، و تخزن الطاقة  ضىء انشًظ( 3     

 اء عبارة عن السكر و النشا الذي يتكون من عمى ىيئة غذاء ، الغذ                           
 مجموعة من السكريات .                            

 : و ىي الصبغة الخضراء و التي تساعد عمى امتصاص ضوء الشمس ، و  انكهىسوفٍم( 4     
 يوجد الكموروفيل في تراكيب تسمى البالستيدات الخضراء .                         

 90؟ صـ   طىسح وسلخ َجبد حتذ اهجمهش و ؽذد يكبٌ وعىد طجغخ انكهىسوفٍم اخلضشاءاحبش يف# 
 
 
 

 . رمىو انذونخ ثضٌبدح انشلؼخ اخلضشاء //ػهم : حيشص انُبط ػهى صٌبدح ادلضسوػبد يٍ ؽىذلى س : 
 ألن النبات ينتج اليواء النقي ) غاز األكسجين ( . و أيضا النبات ينتج الغذاء . جـ :

 97؟ صـ   يبرا ٌُزظ انُجبد أٌضب# 
 خذ ورقة نبات و اغمرىا في الماء المغمي ، ماذا يتكون حوليا ؟ -     

 . ٌزكىٌ ؽىذلب فمبػبد هىائٍخ            
 تنتشر  غبصاد ػهى هٍئخ فمبػبد هىائٍخيخرج منيا  صغىسسطح ورقة النبات يحتوي عمى  -     

 في اليواء من حولنا .         

 97: صـ   عشة أكضش نزؼشف يب ٌُزغه انُجبد نههىاء يٍ ؽىنه# 
 خذ نباتا مائيا مثل األلوديا ) أو القصيع ( كما بالشكل و ضعو مدة مناسبة تحت الضوء . -     

 
 . غبصبوبة االختبار ؟ ماذا تجمع في أعمى أن -     
 . رضداد يف االشزؼبلماذا حدث لمشظية المشتعمة عند تقريبيا من األنبوبة ؟  -     
 . غبص األكغغنيما الغاز الذي ينتجو النبات و ينطمق لميواء من حولو ؟  -     
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 داخل البالستيداتتوجد 



 93:  صـ   ػًهٍخ طُبػخ انغزاء يف انُجبد# 
 معادلة عممية البناء الضوئي : -     

 أكغغني     +   َشب                           صبًَ أكغٍذ انكشثىٌماء  +                 
              H20               CO2                              C6H12O6         O2 

 مواد داخمة في النبات                                مواد ناتجة من النبات                   

 . ػهم : انكبئُبد احلٍخ رجمً اذلىاء اجلىي يزضَبس : 
 جـ : ألن الكائنات الحية تستيمك غاز األكسجين في التنفس و االحتراق ، و يتم تعويضو بواسطة 

 تأخذ النباتات ثاني أكسيد الكربون الناتج من التنفس و االحتراق . أوراق النبات ، كما      

 انزفبػالد انكًٍٍبئٍخ نؼًهٍخ انجُبء انضىئً

 رفبػالد ال ضىئٍخ               رفبػالد ضىئٍخ                                             
 إلى الضوء                                 ال تحتاج إلى الضوء تحتاج          
 CO2مع    H2يتم فييا اتحاد الـ                      O2  ،H2يتم تكسير الماء إلى           
 تتم في الثايالكويدات                              تتم في الستروما          

 تحتوي عمى صبغة الكموروفيل توجد داخل البالستيدات الخضراء . ىي تركيبات -: انضبٌالكىٌذاد* 
 يتم فييا امتصـــــــــــــــاص الطاقة الضوئية و تحويميا لطاقة كيميائية ُتخزن في  -                    

 جزيئات غنية بالطاقة .                          
 الضوئية حيث يتم تكسير الماء إلى غازي األكسجين  يتم فييا مرحمة التفاعالت -                    

 و الييدروجين .                        

 : يتم فييا التفاعالت الالضوئية حيث يتم اتحاد غاز الييدروجين الناتج من تحمل الماء انغرتويب * 
 .مع غاز ثاني أكسيد الكربون إلنتاج مركبات النشا و السكر                  

 

 

 

 مبساعدة ضوء الشمس

 لكوروفيل
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 94:  صـ   لى ثئكًبل خشٌطخ ادلفبهٍى نزجني ألغبو رفبػالد ػًهٍخ انجُبء انضىئً# 
 البناء الضوئي

 تفاعالت ضوئية                                تفاعالت الضوئية                   
 حتذس يف                                                حتذس يف                  

 الثايالكويدات                                       الستروما                   
 احتبد              ركغري                                                        

 CO2ثاني أكسيد الكربون                                  H2Oالماء                     
 إلَزبط                                                                                 

 السكر و النشا                          H2الييدروجين            O2 األكسجين     

                                                                               
 95: صـ  ػذد ثؼض انزذاثري انىلبئٍخ و انؼُبٌخ انزً جيت اختبرهب ػُذ ػًم انزغبسة انغبثمخ اخلبطخ ثبنُجبد يٍ أعم انغاليخ# 

 ( ارتداد البالطو األبيض .0     
  .  المعمل يف قحري طفايات توفير يجب( 7     
   .جيد بشكل واألجيزة واألدوات المعمل بنظافة االىتمام يجب( 3     
 ( الحذر عند استخدام أدوات التشريح و خصوصا المشرط الالزم لعمل القطاع العرضي .4     
 التجربة . انتياء بعد ليا المخصص المكان إلى والكيماويات واألدوات األجيزة إعادة ( يجب5     

ٍ أيبكٍ ؽذوس انزفبػالد انضىئٍخ و رفبػالد انظالو يٍ انجُبء انضىئً# 
ّ
 95: صـ  اسعى ثالعزٍذح خضشاء يغ يكىَبرهب و ثٍ
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 96: صـ  رؼمت دخىل ادلبء إىل انُجبد# 

 

 

 

 عود كرفس يوضع في ماء ذو لون معين تتمون نياية أوراقو بنفس المون دليل عمى دخول  كل     
 الماء لعود الكرفس و انتقالو من الساق لألوراق .     

 97: صـ  اعزكشف كٍفٍخ اَزمبل ادلبء يف انُجبد# 
 ارسم سيما يشير إلى مسار الماء في عود الكرفس . -     
 نتقل الماء خالل النبات ، و وضحو في الشكل المقابل .في أي اتجاه ا -     

 ) من الجذور لمساق ثم لألوراق ( . ٌُزمم ادلبء يٍ أعفم إىل أػهى          

 صف ماذا يوجد في ساق النبات و يساعد عمى انتقال الماء ؟ -     
 . ٌىعذ داخم عبق انُجبد أَبثٍت خشجٍخ دلٍمخ ٌشرفغ فٍهب ادلبء          

 ما وظائف الساق لمنبات ؟ -     
 . محم األوساق و األصهبس و انضًبس( 0           
 .   َمم ادلبء و األيالػ يٍ اجلزس إىل األوساق ، و َمم انغكشٌبد يٍ األوساق إىل مجٍغ أعضاء انُجبد( 7           

 97: صـ  اسرفبع ادلبء يف عبق انُجبد# 
 وضع األنابيب الشعرية مختمفة األقطار في حوض بو ماء ؟ ماذا حدث لمماء عند -     

 . ٌشرفغ ادلبء يف األَبثٍت انشؼشٌخ ثشكم خمزهف           
 ما العالقة بين قطر األنبوبة و ارتفاع الماء ؟ -     

 . ػاللخ ػكغٍخ ، كهًب لم لطش األَجىثخ صاد اسرفبع ادلبء ثهب         
 نابيب المخصصة لنقل الماء في ساق النبات كيف سيكون ؟توقع طول قطر األ  -     

 . لطش األَبثٍت طغري عذا عذا          
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 98: صـ  َمم انغزاء يف انُجبد# 
 : اكزت رمشٌش يظغش ػٍ كٍفٍخ اَزمبل انغزاء يٍ وسلخ انُجبد ألعضاء انُجبد -     

 يتم نقل الغذاء من األوراق ألجزاء النبات عن طريق أنابيب المحاء . -          
 يقوم المحاء بنقل السكريات و النشا إلى أعمى لكي تتغذى البراعم و األزىار و الثمار . -          
 ري .يقوم المحاء بنقل السكريات و النشا إلى أسفل لكي يتغذى الساق و المجموع الجذ -          

 . العروق في ورقة النبات تمثل الحزم الوعائية و ىي التي تنقل الماء و المعادن و المغذيات خالل النبات -

 احلضو انىػبئٍخ

 أَغغخ انهؾبء                                 أَغغخ اخلشت                                  
 تنقل الماء و المعادن                             تنقل السكر و المغذيات              

 من الجذور لمساق ثم لألوراق                         من األوراق إلى جميع أجزاء النبات         

ن حركة الماء ألعمى في النبات تحتاج إلى قوى ضد قوة الجاذبية األرضية ، أنسجة الخ -  شب ُتَكوِّ
 أنابيب دقيقة ذات قطر صغير جدا جدا ، و ىذا يساعد عمى ارتفاع الماء ألعمى باإلضافة إلى    
 التصاق الماء بجدران األنابيب الخشبية .   

 99: صـ  طًى منىرعب ٌجني ػًهٍخ انُمم يف انُجبد نهغزاء و ادلبء ، يٍ خالل اعزخذايك نهًىاد ادلغزههكخ# 

 

 

 

 النبات يفقد الماء الزائد عن حاجتو من خالل تراكيب موجودة عمى سطحي الورقة تسمى الثغور و  -
 تسمى ىذه العممية بعممية النتح .   

 : ىي تراكيب )فتحات( موجودة عمى سطحي ورقة النبات تسمح بعممية عممية النتح . انضغىس* 

 لنبات من خالل الثغور .: ىي عممية خروج الماء الزائد عن حاجة ا انُزؼ* 
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 ؟ يبرا حيذس ػُذ رغطٍخ انُجبد ثغطبء شفبفس : 
 جـ : يتكون عمى الغطاء من الداخل قطرات من الماء ناتجة عن قيام النبات بعممية النتح .      

 011: صـ  انرتاكٍت ادلىعىدح ػهى عطؾً وسلخ انُجبد# 

 

 

 

 ( عمى سطحي ورقة النبات العموي و السفمي . صغىس)  فزؾبد( توجد 0:  يالؽظبرً     

 . ػهى انغطؼ انغفهً أكضش( أين توجد ىذه  التراكيب بكثرة ؟ 7                   

  يؼذلشزالد يٍ َجبد انفىل يزغبوٌخ يف احلغى ، مت وضؼهب يف عهبص ٌمٍظ  صالسيف انشكم انزبيل  -
 010( : صـ  انجىرىيٍرت)  بدانُزؼ يف انُج      

 

 

 دقائق كما ىو موضح بالرسم البياني التالي : 01و كانت النتائج لنقصان الماء من الجياز بعد      

   

 

 ( قارن بين فقدان الماء في ثالث حاالت ؟0        
 انشٌبػ رضٌذ يٍ كًٍخ ادلبء ادلفمىدح ) انُزؼ ( و انضىء أٌضب و نكٍ ثُغجخ ألم يٍ              
 انشٌبػ ، أيب صٌبدح انشطىثخ فزمهم يٍ كًٍخ ادلبء ادلفمىد ) انُزؼ ( .                 

 ( حدد العوامل التي تساعد عمى عممية النتح :7        
 . دسعخ احلشاسح –َغجخ انشطىثخ  –شذح انضىء  –عشػخ انشٌبػ               
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 حدوث عممية النتح في النبات تساعد عمى نقل الماء من أسفل إلى أعمى عكس الجاذبية األرضية  -
 حيث يرتفع الماء بسبب عممية فقدانو ، حيث يتم تبخير الماء من خالل الثغور فتنتج قوة تعمل    
 مى خالل أوعية الخشب .  عمى سحب الماء ألع   

 : ىي فتحات صغيرة موجودة عمى سطحي ورقة النبات ، و تسمح بتبادل الغازات من و إلى  انضغىس* 
 النبات .              

 يحيط بالثغر خميتان حارستان تحتويان عمى بالستيدات خضراء . -

 عدد الثغور في الطبقة السفمية لمبشرة أكثر من عددىا في الطبقة العموية لمبشرة . -

 .ىي عممية خروج الماء الزائد عن حاجة النبات من خالل الثغور:  ُزؼان* 

 ( : انُزؼ)  انؼىايم انزً رؼزًذ ػهٍهب ػًهٍخ انزجخري يف انُجبد -
 ( درجات الحرارة العالية .0     
 لرياح المحيطة بالنبات .( سرعة ا7     
 ( مدى توفر الرطوبة في اليواء و التربة .3     
 ( مموحة التربة .4     
 ( نوع النبات .5     

 013: صـ  طًى و َفز منىرعب نهضغىس و اخلالٌب احلبسعخ ذلب# 

 

 

 014: صـ  لى ثؼًم يششوع نزُمٍخ اذلىاء يف يُضنك يٍ خالل انُجبربد# 

      

 

 

 

 

 

 

رخس نبات شهير يتميز بأوراق صغيرة متفرعة ــــنبات الس

للزينة في المنازل، باإلضافة لدوره جميلة لذا يستعمل بكثرة 

اص غاز ثاني أكسيد الكربون من ــــفي تنقية الهواء وامتص

جين، وهو ما يعمل على تنشيط ـــــــالجو وإطالق غاز األكس

 . المخ والجسم في اإلنسان ويحسن الدورة الدموية

 9 

ibrahim ali 



 ضىئً و دسعبد احلشاسح يٍ اجلذول انزبيل اسعى انُزبئظ ثٍبٍَب و وضؼ انؼاللخ ثني ػًهٍخ انجُبء ان# 
 014: صـ  ادلخزهفخ يف انٍىو انىاؽذ     
 

 

 

 

 

 015: صـ  األنىاٌ اخلفٍخ يف أوساق انُجبربد# 
 اذكر األلوان الناتجة في ورقة الكروماتوجرافي : -     

 أطفش  /  ثشرمبيل  /  األخضش ادلضسق /   األخضش ادلظفش            
 ما فائدة ىذه الصبغات الممونة ألوراق النبات المختمفة ؟ -     

  ايزظبطهب A  ،B األشؼخ انضىئٍخ انزً ال ٌغزطٍغ كهىسوفٍمرؼًم ػهى ايزظبص          

 -: حتزىي انجالعزٍذح اخلضشاء ػهى ػذح طجغبد يُهب -
 : لونو أخضر مزرق و يساعد باقتناص ضوء الشمس . Aانكهىسوفٍم ( 0     
 . A: لونو أخضر مصفر بسبب اختالف تركيبو عن الكموروفيل  Bانكهىسوفٍم ( 7     
 : تعمل عمى امتصاص األشعة الضوئية التي ال  طجغبد يغبػذح رغًى كبسورٍُىٌذاد( 3     

 امتصاصيا ، ثم  Bو  Aيستطيع الكموروفيل                                                         
 ،  و  ذلك   Aتنتقل طاقتيا إلى الكموروفيل                                                         
 لتحفيز التفاعالت الكيميائية لمقيام بعممية                                                         
  انكبسورنيناء الضوئي ، و منيا نوعان : الب                                                        
 . صفراأل انضاَضىفٍمو  برتقاليال                                                        

 

 016: صـ  احبش يف انشجكخ انؼُكجىرٍخ ػٍ يغًٍبد ثؼض انُجبربد انزً ذلب أوساق يهىَخ# 
 اخيا  /  فيوتونيا  /  ىيبوستس  /  مارينتاكالثيا  /  كروتن  /  كوليس  /  ديفنب     

 

يزداد معدل عممية البناء الضوئي باالرتفاع في درجة الحرارة ) عالقة طردية ( ، و ذلك 
 إلى حد معين لو زادت الحرارة بعده تقل عممية البناء الضوئي لتصبح العالقة عكسية .
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 017: صـ  ؽذٌمخ ػهى عطؼ ادلُضل# 
 ما االحتياجات الخاصة لبناء محمية مصغرة عمى سطح المنزل ؟ -     

 انغجت اؽزٍبعبد انُجبد يف احملًٍخ
 حتى يحصل النبات عمى المعادن تربة خصبة

 لتتم عممية البناء الضوئي و لينمو النبات التخمص من الماء الزائد كمية ماء مناسبة ،
 لحفظ الحرارة و لدخول الضوء غطاء زجاجي شفاف

حتى يجد النبات الغازات الالزمة لمتنفس و  رطوبة مناسبة و ىواء متجدد 
 لمبناء الضوئي 

 

 : انؼىايم ادلؤصشح ػهى منى انُجبد -
 ( درجة حرارة مناسبة .     0     
 ( توافر كمية الماء بنسب محددة .7     
 ( توافر تربة خصبة .3     

 ؟ يىت ركىٌ انرتثخ خظجخس : 
 جـ : عندما تحتوي التربة عمى العناصر الغذائية بصورة متوازنة و كافية إلنتاج المحصول .

 ؟ كٍف َضٌذ يٍ خظىثخ انرتثخس : 
 أسمدة عضوية من مخمفات الحيوانات و النباتات .( استخدام 0جـ : 
 ( استخدام األسمدة الكيميائية .7     
 ( استخدام النفايات العضوية من بقايا الطعام أو المخمفات الزراعية كسماد طبيعي .3     

 يمكن زراعة النبات في أي مكان عند توافر البيئة المناسبة . -

 و في أحواض فوق سطح المنزل ، و قد تم مراعاة وجود الحاجات الصورة التالية لنبات تم زراعت -
 األساسية لمنبات و مسار الماء الزائد عن حاجة النبات حتى ال ينغمر بالماء و يموت .    
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 018: صـ  اسعى رزبثغ انظجغبد ادلغزخهظخ يٍ وسلخ انُجبد و ادلزكىَخ ػهى وسلخ فظم األطجبؽ# 

 

 

 

 

 019: صـ  ؽذد أهًٍخ إػبدح انزذوٌش يف خظىثخ انرتثخ# 

تدمير خصوبة التربة وتمويث مصادر المياه بالعناصر السامة التي يؤدي إلى النفايات بالبيئة  وجود
 .  تحتوييا بعض المنتجات المصنوعة من البالستيك

  . تحويل النفايات العضوية إلى سماد خصب لمزراعةو بإعادة التدوير أمكن 
جة بخميط الجياز األساسي ىو آلة التسبيخ األسطوانية حيث يتم تقميب النفايات العضوية الممزو  و

 . عيترون الحدودية المبنانية. و أولى المناطق التي فعمت ذلك ىي بمدة  إنزيمي لتسريع االختمار
 

   019: صـ  بؽ انجالعزٍذاد اخلضشاء ثشعى ػًم فًُػرب ػٍ طشق اعزكشبف أطج# 
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 ـ 7108/  7107تمخيص العمـك لمصؼ السابع                  الفصؿ الدراسي األكؿ 

 

 

 التغذية الجيدة ىي جزء ميـ مف نمط الحياة الصحي . -

 النظاـ الغذائي ك النشاط البدني يساعداف لمكصكؿ ك الحفاظ عمى كزف صحي مف خالؿ تناكؿ  -
 مف المغذيات .كميات مناسبة     

 ؟ ِا هٍ اٌؼىاًِ اٌرٍ ذؼرّذ ػٍُها وُّح ادلىاد اٌغزائُح اٌرٍ حنراظها وً َىَس : 
 ( التكازف4( مستكل النشاط             3( الجنس            7( العمر           0جػ : 

 ؟ ِارا حيذز ػٕذِا ٔرٕاوي ادلغزَاخ تشىً صؽُػس : 
 . مزمنة مثؿ أمراض القمب ك السرطافيقؿ خطر اإلصابة بأمراض جػ : 

 مجمكعات مختمفة .  6تـ تقسيـ األطعمة التي نتناكليا في   -
 ك الشكؿ المقابؿ ) ىـر الدليؿ الغذائي ( يكضح ذلؾ :  

 007؟  صػ  تاألِظ غزائُحععً ِارا ذٕاوٌد يف وظثح #  
 ماء -تيف  – ليمكف –خبز – بيض - بطاطس –لحـ  – أرز     

 ؟  اٌغزائُح الؼظ األطؼّح اٌرٍ لّد ترغعٍُها ، هً طؼاِه َشًّ مجُغ اجملّىػاخ# 

 008صػ   -ىؿ كجبتؾ الغذائية متنكعة ؟ لمعرفة ذلؾ صنؼ طعامؾ السابؽ بالقكائـ التالية :    
 

 ِصادس أخشي             ثاذُح                    ٔ                  ؼُىأُح                             
 ماء          أرز                   -خبز                           لحـ              
 ليمكف -بطاطس  بيض                                  
 ) فكاكو (  تيف                                          
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 009صػ   -: تاعرخذاَ اٌىىاشف اٌىُُّائُحاٌىشف ػٓ ادلغزَاخ # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 009ص  -: ػًٍ األٔاتُة و أغٍمها شُ عخٕها حبّاَ ِائٍ و الؼظ ِا حيذز ضغ واشف اٌثٕذود# 

 : ظيكر ألكاف مختمفة باستخداـ الككاشؼ دليؿ احتكاء األطعمة عمى مغذيات مختمفة .  اعرٕراظٍ   
 يتككف الحميب مف مغذيات منيا البركتيف ك السكر . -                 
 تتككف البطاطس مف مغذيات منيا النشا . -                 
 يتككف بياض البيض مف مغذيات منيا البركتيف -                 
  الماء سائؿ شفاؼ عديـ المكف ك الطعـ ك الرائحة . -                 

 لمحصكؿ عمى غذاء متكازف يجب أف تحتكم كجبتؾ عمى ما ُيعرؼ بالمغذيات . -

 المغذيات ضركرية جدا لمصحة الجيدة . -

 كفؽ أنكاع المغذيات ك الكميات التي يحتكم عمييا .يتنكع الطعاـ  -

 ادلغزَاخ

 ِغزَاخ ال ػضىَح                         ِغزَاخ ػضىَح                                         
 مكاد ال تنتجيا الكائنات الحية -             مركبات أساسية مكجكدة في الكائنات الحية   -   
 الماء ك األمالح المعدنية -                       الكربكىيدرات ك الدىكف ك الزيكت ك -   
 البركتينات ك الفيتامينات ك األلياؼ      

 

 ماء عصير ليمكف بياض البيض بطاطس / نشا

 لكف أزرؽ داكف

--- 

--- 

 ظيكر لكف بنفسجي

--- 

--- 

--- 

--- 

--- --- 

--- 

 ظيكر راسب أحمر
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 070صػ   . احبس يف اٌشثىح اٌؼٕىثىذُح ػٓ آَاخ لشآُٔح ذىضػ فىائذ اٌغزاء# 

 

 

 

 

 

 

 

  ط : ػًٍ : دساعح اٌؼٍىَ و اٌرغزَح ِهّح ٌإلٔغاْ .
 جػ : ألنيا تساعد اإلنساف عمى اتخاذ القرارات الصحية السميمة في اختيار قائمة طعامو .

 . ظغُ اإلٔغاْ حيراض ٌٍّغزَاخ ادلخرٍفح ط : ػًٍ :
 ألف المغذيات ميمة جدا لجسـ اإلنساف ك ليا فكائد كثيرة . جػ :
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 ك تركيب النخاعيف . خ: تدخؿ في بناء الم اٌذهىْ* 

 ( عزؿ األلياؼ العصبية الكيربية .0كظائؼ الدىكف :  -
 ( إرساؿ الرسائؿ العصبية أسرع .7                     
 ( تحتكم عمى فيتامينات أ ، د ، ؾ ، ق في صكرة ذائبة .3                     

 : أىـ مكاد البناء لجسـ اإلنساف . اٌربوذُٕاخ* 

 تكجد البركتينات في خاليا العضالت ك الجمد ك الشعر في صكرة إنزيمات ، ىذه اإلنزيمات تُعجؿ -
 يمات .التفاعالت الكيميائية ، ك ال تستطيع الخاليا أف تعمؿ بدكف ىذه اإلنز 

 : تعتبر مصدر رئيسي لمطاقة المخزنة في الغذاء الذم يستيمكو اإلنساف . اٌىشتىهُذساخ* 

 : ىي مركبات عضكية ميمة لمكائف الحي بمثابة مغذيات حيكية بكميات محدكدة . اٌفُرإُِاخ* 

 ( تنظيـ نمك الخاليا ك األنسجة .0كظائؼ الفيتامينات :  -
 مضادات لألكسدة . (7                         

 077: صػ  أِصٍح ألطؼّح حتىٌ ادلغزَاخ اٌراٌُح# 

 الدىكف الكربكىيدرات البركتينات
 
 
 

  

 

 ىي االختيار الغذائي األكثر ذكاء . -: اٌربوذُٕاخ* 
 ىي جزيئات كبيرة ك معقدة مف كحدات صغيرة تسمى األحماض األمينية . -                
 تكفر مكاد البناء الرئيسية لنمك الجسـ . -                
  بركتينات كاممة ك بركتينات غير كاممة . ، نكعاف اك يكجد مني -                
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 اٌربوذُٕاخ

 تشوذُٕاخ غري واٍِح                            تشوذُٕاخ واٍِح                                       
 تحتكم عمى جميع األحماض األمينية               تفتقر إلى حمض أك أكثر مف األحماض األمينية  
 تكجد في الحبكب ك الثمار ك الحبكب الجافةالبيض ك المحـ                  الجبف ك تكجد في   
 مثؿ الفاصكليا ك الفكؿ .                               ك السمؾ ك الحميب    

 ط : ِارا حيذز ػٕذ ذٕاوي اٌفىي و احلثىب ِؼا .
ف بركتينات كاممة .  جػ : تتحد ك ُتَككِّ

 ) البطاطا المخبكزة / الصمصة الجاىزة /الفشار ( .تكجد في األطعمة الخفيفة  -: اٌذهىْ اخلفُح* 
 تحتكم عمى نسبة عالية مف الدىكف . -                     

 دلائك ؟ 01ط : ِارا حيذز ػٕذ عىة وظثح خفُفح ػًٍ وسلح ٔشاف و ذشوها دلذج 
 جػ : الحدث : تترسب كمية كبيرة مف الدىكف عمى كرقة النشاؼ .

 اٌذهىْ

 ٔثاذُح دهىْ غري ِشثؼح                                         ؼُىأُحدهىْ ِشثؼح           
 زيت السمسـ / زيت الزيتكف /      زيت السمؾ / زيت السممكف / زيت كبد الحكت            
 زيت دكار الشمس / زيت الذرة      المحـك / الحميب / الزبدة / صفار البيض                 

 دسظح احلشاسجصَىخ عائٍح ؼغة                      صٍثح يف دسظح ؼشاسج اٌغشفح                

 يحصؿ جسـ اإلنساف عمى الطاقة التي تنتج مف النشكيات . -

ف السكريات ) سكر المائدة : السكركز ( . -  عندما تنكسر النشكيات إلى جزيئات أصغر فإنيا ُتَككِّ

 خالؿ عممية اليضـ ينقسـ السكركز إلى جمكككز ) سكر العنب ( ك فركتكز ) سكر الفاكية ( . -

 لخاليا يتحد الجمكككز مع األكسجيف خالؿ عممية التنفس الخمكم فتنطمؽ الطاقة المخزنة .داخؿ ا -
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 Cn(H2O)n.  ىي مغذيات عضكية مككنة مف الكربكف ك الييدركجيف ك األكسجيف:  اٌىشتىهُذساخ* 
 C6H12O6      .             مثؿ مركب النشا الذم يتككف مف جزيئات كبيرة                       

 ( تكفر الطاقة خاصة لمدماغ ك الجياز العصبي .0فكائد الكربكىيدرات :  -
 ( تساعد في عممية اليضـ .7                       
 ( تنظـ اإلخراج .3                       
 نسبة الككليستركؿ .( تعمؿ عمى تخفيض الدىكف بالدـ ، ك بالتالي خفض 4                       

 األطعمة النشكية مثؿ البطاطا بيا نسبة عالية مف األلياؼ التي تجعمؾ تشعر بالشبع ، ك لكف  -
 اإلكثار منيا يسبب السمنة .   

 075صػ   -:  أوًّ خشَطح ادلفاهُُ اٌراٌُح وفك فهّه ألٔىاع اٌىشتىهُذساخ# 

 

 

 

 

 

 . أثبتت الدراسات أف لألطعمة فكائد عدة لمجسـ ال تقتصر عمى البناء ك النمك ك لكنيا أيضا غذاء لمفكر -
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 076صػ  -: اٌشعُ اٌثُأٍ اٌرايل و ععً تؼثاساخ ػٍُّح أهُّح ادلغزَاخ ٌٍعغُ الشأ# 

 

 

 

 

 

 ط : جية احلزس و اٌرمًٍُ ِٓ اٌىظثاخ اٌغشَؼح .
 ك ىك السبب الرئيسي  جػ : ألف الكجبات السريعة تحتكم عمى أطعمة مصنعة مف الدىكف المشبعة

 النسداد الشراييف ك أمراض القمب .      

 077صػ  -: سمسا ختطُطُا َثني فائذج اٌغزاء جلغُ اٌىائٓ احلٍ  A4اسعُ ػًٍ وسلح # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تستخدـ لبناء 
خاليا جديدة 
لتساعد عمى 
النمك ك بناء 

 العضالت

تستخدـ إلنتاج 
الطاقة الالزمة 
 لمحركة ك النمك

، كما يستخدميا 
 الدماغ

تستخدـ بنسب 
قميمة في  

انتاج الطاقة ك 
 حركة العضالت
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 078صػ  -: اورة ذمشَشا ذىضػ فُه اٌرذاتري اٌىلائُح ٌٍىلاَح ِٓ أِشاض اٌمٍة# 

 لمكقاية مف أمراض القمب يجب عمينا اتخاذ التالي :     
  االمتناع عف التدخيف( 0       
 اتباع نظاـ غذائي صحي( 7       

 التخمص مف الكزف الزائد كعالج السمنة( 3       
 ممارسة الرياضة نصؼ ساعة يكميان ( 4       

 الّدـ عالج ضغط الّدـ المرتفع كارتفاع الككلستركؿ في( 5       

 031صػ  -: صُّ ػشضا ذمذميُا ػٓ أهُّح ادلغزَاخ جلغُ اإلٔغاْ تٍغح ػشتُح عٍُّح# 

 يقـك الطالب بتصميـ عرض بكربكينت عمى الككمبيكتر عف أىمية المغذيات ك يقدميا لممعمـ .      

 : ىك الغذاء الذم يحتكم عمى جميع المغذيات التي يحتاجيا الجسـ . اٌغزاء ادلرىاصْ* 

 : غزَح حترىٌ ػًٍ وشتىهُذساخأ -
 الذرة ك البطاطا ك األرز البني ك األبيض ك الخبز ك المعكركنة .      

 : تشوذُٕاخأغزَح حترىٌ ػًٍ  -
 ، الحبكب ك الثمار ك الحبكب الجافة مثؿ الفاصكليا  الجبف ك البيض ك المحـ ك السمؾ ك الحميب      
 . ك الفكؿ      

 : دهىْأغزَح حترىٌ ػًٍ  -
 زيت السمؾ ك زيت السممكف ك زيت كبد الحكت ك الزبدة ك صفار البيض ك زيت السمسـ ك       
 زيت الزيتكف ك زيت دكار الشمس ك زيت الذرة .       

 : فُرإُِاخأغزَح حترىٌ ػًٍ  -
 راكات ( .البرتقاؿ ك البابايا ك الكيكم ك الفراكلة ك البرككمي ك القرنبيط ) الفاكية ك الخض      
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 031؟ فسر   صػ  و اِْ هً طؼاِه َٕاعة اٌشَاضُني# 
 تُترؾ اإلجابة مفتكحة حسب رأم كؿ طالب .     

 إلى طاقة ك أنسجة حية . الفيتامينات تساعد عمى تنظيـ التفاعالت الكيميائية التي تحكؿ الغذاء -

 لكي يتمتع بصحة جيدة . الفيتاميناتالجسـ يحتاج إلى كميات صغيرة مف كؿ  -

 عند نقص أم فيتاميف في غذاء اإلنساف فإف ذلؾ يؤدم إلى إصابتو باألمراض . -

 جسـ اإلنساف ال يمكنو إنتاج أغمب الفيتامينات االثني عشر التي يحتاجيا . -

 زائه .ػًٍ : َصاب اإلٔغاْ تادلشض إرا مل َىٓ ٌذَه اٌمذس اٌىايف ِٓ اٌفُرإُِاخ يف غط : 
 جػ : ألف جسـ اإلنساف ال يمكنو إنتاج أغمب الفيتامينات االثني عشر التي يحتاجيا .

 : اجلذوي اٌرايل َىضػ أهُ األغزَح اٌرٍ حترىٌ ػًٍ أهُ اٌفُرإُِاخ -

 

 

 

 

 

 

 

 مغذيات مختمفة ، ك ذلؾ لمتمتع بصحة جيدة  4يجب أف يحتكم طبقؾ اليكمي عمى ما ال يقؿ عف   -

 يجب التأكد مف غسؿ الخضراكات ك الفكاكو جيدا قبؿ تناكليا . -
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 030: صػ  احبس تاٌشثىح اٌؼٕىثىذُح ػٓ األطؼّح اٌرٍ َرٕاوذلا اٌشَاضُىْ لثً و تؼذ إظشاء اٌرّشَٓ اٌشَاضٍ# 

 .ككب مف المبف الرائب مزيف بالقميؿ مف الفكاكو كالمكز : لثً اٌرّشَٓ -   

 .قطعة مف خبز التكست مدىكنة بزبدة الفكؿ السكدانيأك                        

 البطاطا المشكية بالفرف - مع الحميب المنزكع الدسـ الخبزكعاء مف أك                        

 .شطيرة بمحـ الدجاج أك التكنة مع الحمص كالخضارك  عصائر الفاكية:  تؼذ اٌرّشَٓ -   

 . حساء الدجاج أك السمؾ مع الخضارأك  شكربة العدسك  عصائر الفاكيةأك                       

 ط غزائٍ ؟رط : ِارا جتذ ػٕذ ششائه أٌ ِٕ
 جػ : أجد عمى العمبة معمكمات عف محتكل المغذيات بداخمو ك كميتو .
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 ىي مركبات عضكية ضمف عائمة الفحـك الييدركجينية ) الكربكىيدرات ( . -: اٌغىشَاخ* 
 تتميز بطعـ حمك ، لذلؾ تستخدـ في األطعمة ك األشربة لمتحمية . -               
 صمبةىك مف السكريات الثنائية ك لو بنية بمكرية  السكر الذم نستخدمو ىك السكركز ك -               
 ُيستخرج السكركز مف قصب السكر أك مف الشمندر السكرم . -               
 الجمكككز )سكر العنب( مف السكريات األكلية ك ىك المصدر الرئيسي لمطاقة في  -               

 الجسـ ، ك يكجد بكثرة في الفاكية ، ك يستخدـ مباشرة لتحرير الطاقة .                  

 تركيز سكر الدـ نتيجة انخفاض ىرمكف األنسكليف . ينتج مف ارتفاع -: ِشض اٌغىش -
 يؤدم لمضاعفات خطيرة ك قد يؤدم لمكفاة المبكرة في بعض الحاالت .  -                   
 مريض السكر يمكنو أف يتخذ خطكات لمسيطرة عمى المرض ك عدـ حدكث مضاعفات  -                   
 يعاني مريض السكرم مف مشاكؿ تحكيؿ الغذاء إلى طاقة ) التمثيؿ الغذائي ( . -                   

 زيادة في عدد مرات التبكؿ ، ك زيادة اإلحساس بالعطش . -: أػشاض ِشض اٌغىش -
 تعب شديد ك فقداف لمكزف . -                           
 شفاء الجركح ، تغييـ لمرؤية .شيية أكبر لمطعاـ ، تباطؤ  -                           

 تقؿ حدة ىذه األعراض إذا كاف ارتفاع تركيز السكر في الدـ طفيفا .              
 أم أف ىناؾ تناسبا طرديا بيف ىذه األعراض ك سكر الدـ .              

 مف المراكز العممية المتخصصة في عالج مرض السكر ىك معيد دسماف لمسكرم في منطقة شرؽ  -
 ك ييدؼ إلى تشجيع البحث العممي لمرض السكر ك تعميـ ك تدريب العامميف في مجاؿ الصحة ك    
  تطكير الخدمات الصحية .   

 035ص  : ؼذد ادلغزَاخ تاٌىظثح اٌغزائُح اٌراٌُح# 

 

 

 

 
 

 فيتامينات

 بركتينات
 دىكف

 كربكىيدرات

 بركتينات
 فيتامينات -دىكف 
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 030: ص  ٔفز اعرثأح ٌٍّرؼٍّني تاٌفصً ، شُ ؼذد ذىافش اٌىشتىهُذاساخ و اٌربوذُٕاخ و اٌذهىْ يف أطؼّرهُ# 
 ستختمؼ إجابات التالميذ .    

 036.   ص  الرتغ ٔظاِا غزائُا دلشضً اٌغىش# 

 : بيضة مسمكقة جيدان أك مئة غراـ مف جبف قريش، أك ثالث مالعؽ مف الفكؿ، وظثح اإلفطاس -    
 كالقميؿ مف الزيت كالميمكف، كرغيؼ مف الخبز، كككب مف الشام أك قيكة دكف سكر.                        

  قطعةن مف المحـ المشكم، أك المسمكؽ، أك  قطعة: طبؽ مف السمطة الخضراء، وظثح اٌغذاء -    
 مف الدجاج منزكع الجمد، كطبؽ مف الخضار المطبكخة مع رغيؼ مف الخبز.                        

 : تفاحة أك برتقالة.  وظثح ِا تني اٌغذاء واٌؼشاء -    

 بيضة مسمكقة، كرغيؼ  : ككب مف المبف الزبادم، أك لبف رائب منزكع الدسـ، أكوظثح اٌؼشاء -    
 .الخبز، كحبة مف الفاكيةمف                        

 036: ص  شاسن يف محٍح ذىػىَح ٌٍرؼشَف تٕظاَ اٌرغىق اٌزوٍ ٌٍّىاد اٌغزائُح# 

 تعريؼ الجميكر بالطرؽ السميمة لشراء المكاد الغذائية بطريقة التسكؽ الذكي لممكاد الغذائية ىك     
 -:لتسكؽ السميـ يتـ باتباع خطكات محددة مف أىميا ا ، ك  تضمف سالمة األغذية    

 . الفصؿ بيف الطعاـ الجاىز لألكؿ كالطعاـ غير الجاىز لألكؿ( 0       
 . إبعاد كؿ أصناؼ الطعاـ عف مكاد التنظيؼ كالمكاد الكيميائية (7       
 . يجب شراء المكاد الغذائية المبردة كالمجمدة في نياية التسكؽ (3       
 . كتبريد المكاد الغذائية التي تحتاج إلى تبريد في أسرع كقت ممكف (4       

 : ؼفظ اٌطؼاَ -

 ساعد حفظ الطعاـ في جعؿ الحياة أكثر يسرا .      

 يجب تكفير مكاف في كؿ بيت لحفظ الطعاـ ك ذلؾ تفاديا لمحاالت الطارئة .      
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 ِا اٌزٌ لذ َرتذة ػًٍ ػذَ لذسج اإلٔغاْ ػًٍ ؼفظ اٌطؼاَ ؟ ط :
 ( معظـ األفراد سيقكمكف بزراعة الغذاء الخاص بيـ .0جػ : 
 ( ال يمكف نقؿ الغذاء مف الريؼ إلى المدف بدكف أف يتعرض لمفساد ك التمؼ بفعؿ اآلفات .7     
 ييا .( ال يمكف إنشاء مدف جديدة لعدـ ضماف كصكؿ الغذاء إل3     
 ( تنتشر المجاعات في أماكف كثيرة مف العالـ .4     

 ط : ػًٍ : ػٕذ ػذَ ؼفظ اٌطؼاَ ذٕرشش اجملاػاخ .
 جػ : ألنو بدكف حفظ الطعاـ يتعذر حفظ الكميات الفائضة مف الطعاـ لالستخداـ في الحاالت الطارئة .

 037: ص  ختضَٓ اٌطؼاَ تادلطثخ# 

 

 

 

 

 

 
 

 ؟ ذٍف اخلثض أو اٌرىعد يف ِٕضٌه يف أؼذ األَاَ ؟ ِا اٌغثة يف اػرمادن ط : هً الؼظد
 ، مما أدل لزيادة نشاط البكتيريا .جػ : نعـ  .  لعدـ كضع الخبز أك التكست في الثالجة أك الفريزر 

 038: ص  و األخشي يف ِىاْ ظاف( ذرؼفٓ  )افؽص لطؼرٍ ذىعد أؼذهّا يف ِىاْ سطة و ِظٍُ و دافئ  # 
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 ط : ِا اٌزٌ َغثة ذٍف ٌألطؼّح اٌرٍ مل َرُ ؼفظها تشىً ظُذ ؟
 جػ : البكتيريا ك الفطريات  .

 تنتشر البكتيريا ك الفطريات في كؿ مكاف ، ك تنشطا عند تكفر الحرارة المناسبة ك الرطكبة . -

 فيتمؼ ك يصبح فاسدا غير صالح لألكؿ .تتغذل البكتيريا ك الفطريات عمى الطعاـ بتحميمو  -

 -: أعثاب ذٍف األطؼّح -

 ( ترؾ الطعاـ دكف كضعو في الثالجة يجعمو يتحمؿ ك يتمؼ بفعؿ البكتيريا ، ك يتـ التعرؼ عمى 0     
 الطعاـ الفاسد مف تغير لكنو أك رائحتو أك طعمو .         

 ( ترؾ الطعاـ مكشكفا لمحشرات مما يعرضو لمتمكث بالميكركبات العالقة بأجساـ الحشرات .7     

 ( قد يتمكث الطعاـ بالمبيدات الحشرية التي تستخدـ في مقاكمة الحشرات المنزلية .3     

 041:  ص  يف ادلشتغ ادلماتً فىش واٌؼٍّاء و اؼفظ ذفاؼره ِٓ اٌرٍف تىضغ ػالِح  # 

 

 

 

 

 ألنو يحتكم عمى : يعمؿ عصير الميمكف عمى منع عممية األكسدة  فغش عثة اخرُاسن         
 حامض الستريؾ الذم يعمؿ كمضاد لألكسدة . كما أف السكر أيضا                                    
 يعمؿ كعازؿ بيف اليكاء ك بيف اإلنزيمات المسببة إلسكداد التفاح .                                   

 : ىك المحافظة عمى األطعمة مف الفساد حتى يمكف االستفادة منو ألطكؿ مدة ممكنة  ؼفظ اٌطؼاَ* 
 ـ ك ىي المكف ك الطعـ ك الرائحة ك مع المحافظة عمى الصػػػػػػػػػػػػفات الطبيعية لمطعا                    
 القيمة الغذائية .                    
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 :  طشق ؼفظ اٌطؼاَ# 
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 047: ص  اخرت ِا َٕاعة ِٓ اٌثطالاخ ادلشفمح و اورثها أِاَ اٌطشَمح ادلٕاعثح حلفظ ادلٕرط اٌغزائٍ# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌرعُّذ

 ٍُّػاٌر

 رغىرياٌ

 الخرالف أٔىاػها

 

 عرخرٍف إظاتاخ اٌطالب

 047ص 
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 043: ص  اورة ذمشَشا خمرصشا ػٓ اٌطشَمح احلذَصح حبفظ األطؼّح# 

 المعالجة -0تشمؿ أىـ طرؽ حفظ األغذية الكسائؿ التالية: 

 التعميب -7                                              

 التخزيف عمى درجات حرارة منخفضة أك التبريد -3                                              

  التجميد -4                                              

 لتجفيؼ ا -5                                              

                                        التجفيؼ بالتجميد  -6                                              

 إضافة المكاّد الحافظة -7                                              

 التعبئة بالتعقيـ  -8                                              

 اإلشعاع.  -9                                              

 التمميح -01                                             

 التسكير  -00                                             

 كالتبخير باإلضافة إلى ذلؾ فإف بعض طرؽ الحفظ األخرل، مثؿ التعقيـ )البسترة( كالتخمير             

 .كالتخزيف في ظركؼ بيئية محككمة تساعد عمى حفظ بعض األغذية            
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