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 أالحظ الّصورة وأعّمر الفراغات: (1

   
 

 أكمل اجلدول الّتايل مبا يناسب : (2
 جتويف عظمّي يف اجلمجمة مغّطى بطبقة شحمّية يصون كرة العني .................
 غشاء رقيق وشّفاف حيمي قرنّية العني .................

 .................................................................... اجلفنان
 حيوالن دون احندار العرق من اجلبهة ...................

 .................................................................... األهداب
 صّنف األعضاء الّتالية يف اجلدول: (3

 املشيمّية. -اجلسم البّلوريّ  –الّشبكّية  -اخللط الّزجاجيّ  – اخللط املائيّ  -القرنّية الّصلبة
 األوساط الّشّفافة) الكاسرة للّضوء(  للعني أغشية العني

  
 نسخت رمي الفقرة الّتالية  ولكّنها ارتكبت عّدة أخطاء .أصلحها : (4
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 اإلصالح

 
 الحظ الّرسم الّتايل واكتب األرقام يف مواضعها:  (5

   

 أذكر العناصر اّليت ساعدت الطّفل على قراءة القّصة. (  6

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

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

 القزحّية-1

 احلدقة-2

 غّدة دمعّية-3

 عصب بصريّ -4

 (جسم بّلوري)دسةالع-5

 الّشبكّية -6

 القرنّية الّصلبة-7

 املشيمّية-8

 امللتحمة-9

 اخللط الّزجاجي -10
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 من الّدماغ  اّلذي يفّسرها . ( قال سامح لصديقه : إنّنا نرى األشياء ألّن أعيننا  ترسل أشّعة حنوها تصدر7

 ما رأيك يف قول سامح؟...............................................................

 قّدم تفسريك لعملّية الّرؤية  و دّعمه برسم يف اإلطار اجلانبّ 

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

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

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

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

 مبا يناسب : ( أكمل اجلدول الّتايل8

صورة اجلسم على شبكّية  صورة اجلسم يف الواقع
 العني

 صورة اجلسم بعد أن يؤّوهلااملخ

 
  

 
 

 

  
 

 أمام اإلجابة الّصحيحة: أعلم سامي أابه أنّه مصاب بطول الّنظر ونصحة بزايرة الطّبيب ×(أضع  عالمة ) ( 9

 ألنّه رآه:

 * يقّرب اجلريدة من عينيه ليقرأها )  (

      * يبعد اجلريدة عن عينيه ليقرأها )   (

 * يفرك عينيه ابستمرار )  (
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 ( أالحظ الّصور وأمّسي نوع العدسة مع الّتعليل:10

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

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

  مثّ ابلّتعليل املناسب( اربط كّل عني مصابة بعيب إبصار بطريقة اإلصالح املناسبة 11

 

 

 

 الصور تنطبع احلالة هذه يف 
 و ................................

 ةعدس نستعمل هذا العيب إلصالح
 لألشّعة ةــــالمّ  ........

  

 الصور ستنطبع يف هذه احلالة  
 و ................................

 عدسة نستعمل هذا العيب إلصالح
 لألشعة مفّرقة ..............

  

يف هذه احلالة العني سليمة وال حتتاج 
 ألي  عالج.
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إفراط سلوى يف استعمال احلاسوب و اهلاتف اجلّوال يف إصابتها بقصر يف  ( تسببّ 12
 قّدم هلا الطّبيب عددا من النصائح حول الّتعامل مع احلاسوب واهلاتف اجلّوال الّنظر.

 .أذكر بعضها.والّتلفاز 

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

 اذكر جزء العني اّلذي يوافقها ( الحظ الّصورة و 13

 
 

 الّتالية: األجسامعامت حتت صورة  -شّفاف –( أكتب : شاّف 14

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

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

.غرفة املظلمة=.............ال  

..=.............. الفيلم احلّساس  

 
 

....................عدسة=.ال  
 

....=..........املنّظم الّضوئيّ   
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 :الّشخص اّلذي ميكنه رؤية الّشمعة .فّسر ملاذا؟ حتت )×(وضع عالمة ( الحظ املشهد 15

                                          
                    

                      

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

 ة :( أمّسي يف كّل مّرة الظّاهرة الفيزايئيّ 16

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

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

      

..............                             .........................  
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 ( أرسم العدد كما يظهر على املرآة :17

 

 

:رمثّ أفسّ  يف إطار ةالّصحيح املالحظة ( : أالحظ وأضع 18   

 : يف الّسمكة املشاهد يرى

 احلقيقي موقعها فوق / احلقيقي موقعها حتت / احلقيقي موقعها

 ......................................................ألنّ 

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

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

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

أكتب يف الفراغات املصطلح املناسب:( 19  

 
زاوية االنعكاس  -الّشعاع الوارد -زاوية الورود -الّناظم  –الّشعاع املنعكس   -نقطة الورود  

 ]وم( =..............................................

 ]و ع( =............................................

 "و" =..............................................

 ...........................]وم.ون[=................

 [=............................................ع]ون.و 

 ن ن' =.............................................
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 وأصلح اخلطأ إن وجد: 19( أعتمد الّرسم يف الّتمرين عدد20

 ]وم( و]و ع( ال يكوانن يف نفس املستوى يف "و".

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

 فتحة الّزاوية د >  فتحة الّزاوية س

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

 لّتايل . "يف الّرسم ا1( أرسم الّشعاع املنعكس " ش20

 مثّ أكمل فراغات الفقرة مبا يناسب.

 

 

 

 

 وأمّسي الظّاهرة.ابلّنسبة للّناظر  ( أمّت رسم مسار األشّعة 21

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

 

 

               

 

 سطح مصقول

 حوض بّلوري به ماء
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 ( الحظ الّصورة أكتب أمام كّل مجلة الظّاهرة الفيزايئّية املناسبة:22

 املعروضات بواجهة املغازة بفضل ظاهرة............متّكن الّرجل األّول رؤية 

 متّكن الّرجل الثّاين من قراءة الفاتورة بفضل ظاهرة.........................

 

 ( هل حتدث ظاهرة انكسار الّضوء يف هذه الّتجربة؟............23

 أعّلل  جوايب:....................................................

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

 

 

 أجيب بـــــــــــــ: نعم أو ال( 24

 * يرتسم القلم على املرآة مقلواب............................

 *خيال القلم على املرآة أصغر من القلم احلقيقّي.............

 القلم احلقيقّي............. * خيال القلم على املرآة أكرب من

 املقّعرة .–املستوية –( أكمل ابلعبارات الّتالية : احملّدبة 25

+ ترى يف املرآة ......................صورة هلا نفس كرب اجلسم وعلى 
 نفس بعد اجلسم من املرآة.

............ترى صورة أصغر من +أّما يف املرآة......................فرتى صورة أكرب من اجلسم ويف املرآة ...
 اجلسم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرآة مقّعرة
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  ( فّسر الّتجربة الّتالية :26

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

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

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

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

 . ماهو تفسريك هلذا االختالف؟2والعني عدد  1( الحظ االختالف بني العني عدد27

 
 

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

......................................................................................................... 
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 :واذكر أّي الّسمكتني ستعيش مّدة أطول.؟ عّلل إجابتك( الحظ الّصور 1

      
 

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

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

 نتائجها:دالالهتا أو الّتجارب الّتالية  فّسرها وبنّي والّصور و الحظ ( 1

 الستنتاجالّتفسري والّنتيجة أو ا الّتجربة أو املالحظة
 اهلواء تذّوق حماولة

 مفتوح فضاء يف اهلواء شمّ  حماولة
 اهلواء رؤيّة حماولة

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

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

1الحوض  2الحوض    
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.............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

 

 

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

 

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

............................................................ 
............................................... 
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 ( امـّحت من الفقرة الّتالية عبارات عديدة. تكّهن هبا .2

 
 ( أصلح اخلطأ يف نتائج الّتجارب الّتالية إن وجد:3

 

  اهلواء قابل للّتقّلص 

 

  اهلواء قابل لالنضغاط

 

  اهلواء ضروري لالحرتاق

 

  اهلواء قابل لالنتشار

 

اهلواء احلاّر أخّف من اهلواء 
 البارد
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 الّتجربة واكمل مبا يناسب:الحظ ( 4

 

 

 حيتوي اهلواء على ..........................

 

 حيتوي اهلواء على .........................

 

 حيتوي اهلواء على............................

 

 حيتوي اهلواء على ..............................

  :ماهو صحيح  أمام)×( ضع عالمة ( 5

 تنمو الّنبااتت على سطح القمر......         
 اهلواء ضرورّي للبذور املزروعة....    
 يتنّفس اإلنسان اهلواء املذاب يف املاء..... 
 يتنّفس رائد الفضاء هواء القمر..... 
 ..... ّختتنق الّسمكة يف اهلواء اجلّوي 
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 اء( رّتب الغازات الّتالية حسب توّفرها يف اهلو 6
  أكسيجني

 أرغون
 نيرتوجني

 اثين أكسيد الكربون
 ( أكتب يف الفراغات  اسم احد الغازين الّتاليني: هواء/ أكسيجني.7

 غ1.43..................يزن الّلرت منه 
 غ1.3..................يزن الّلرت منه  

 ................. يؤّجج انرا كادت تنطفئ
 ديد الغازات األخرى.................حيتوي ع

 ( جتّف الثّياب املبتّلة ابملاء بسهولة .8
  أّما الثّياب املبتّلة ابلّزيت فإّّنا ال جتّف .

 كيف تفّسر ذلك؟

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

 ( رّتب األجسام الّتالية وفق سرعة احرتاقها :9
 
 

.........      ........       .......        ........     ........          ..... 
 فّسر ملاذا حيرتق ......................أّوال؟

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

 كــــحول نفـــــط

 

 زيــــت

 

ـنبنزيـــ  

 

 شــــــمع

 

 فحــــــم
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 ( أكمل الّرسم الّتايل بكتابة العناصر الّضروريّة حلدوث االحرتاق يف اهلواء:10

 
 ( هل ميكن لرائد الفضاء أن يشعل عود ثقاب على سطح القمر؟ عّلل إجابتك.11

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

 . صفها واذكر نتيجتها .وماذا نستنتج منها.( تعّدد الّتجارب الّتالية ما ينتج عن عملّية االحرتاق12
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( اندلع حريق يف إحدى القاعات فبادر أحد املوّظفني بفتح  الّنوافذ فأشار عليه زميله بعدم فعل ذلك. 13
 أّيهما على حّق؟ ملاذا؟

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

.................................................................................................... 
 ( أثناء قلي البطاطا  ارتفع فوق املقالة هلب .14

 صدر هذا الّلهب؟ماهو م
.................................................... 

 تستعمل املرأة منديال مبّلال إلطفاء الّلهب. هل ستنجح يف 
 ذلك؟ عّلل إجابتك.

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

 ( وجود هذه اآللة إجبارّي يف كّل املؤّسسات ووسائل الّنقل. ملاذا؟15
.......................................................................... 

 ............................................فّسر كيف تعمل؟.............
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 ( أالحظ الّتجارب وأكمل ابلعبارات الّتالية : يف اهلواء /يف األكسيجني/اتّم/غري اتمّ 15

 

 

 احرتاق يف ......................           احرتاق يف.....................      

 

* 

                            

 ............                  احرتاق ........................احرتاق 

 :وأكمل املعطيات الّناقصة يف الّرسم الّتايلأالحظ  (15

 
 ( رّتب مراحل احرتاق الّشمعة:16

احرتاق الغاز الّناتج عن ذوابن احلامض  ذوابن احلامض الّشمعّي مبفعول احلرارة            إشعال الفتيلة 
 الّضوء الّناتج عن اشتعال الّشمعة              .معي             الشّ 
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 ( الحظ الّتجربة وفّسرها :17

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

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

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

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

 ( أكتب الّرقم املناسب أمام كّل فقرة 18

                                                         

 

 

 

 ة الّتالية وأكمل مبا يناسب من العبارات:( أالحظ الّتجرب19
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بعد أسبوع ارتفع مستوى املاء يف  األنبوب و.........................قطع احلديد واحتّل املاء  
 مكان...................

 حجم اهلواء يف القارورة وهو غاز.............................. 1/5الغاز اّلذي عّوضه املاء ميّثل 

 يتغرّي لون الفاكهة إذا قطعت وتركت يف اهلواء الطّلق .  (20

 ما سبب هذه الظّاهرة حسب رأيك؟

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

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

 ( أالحظ الّصورة و أكتب ما يناسب مكان الّنقط .21

 

 ينبغي  ملنع آتكل األشياء احلديديّة مبفعول......................

 * إزالة ........................عن احلديد بفرشاة معدنّية.

 ..............خاّص.ـــــــــــ* عزل احلديد عن .................................. بطليه ب

 

 

 

 

 الّتأكسد –اهلواء اجلاري –الّصدأ –دهن 

 جّرب....وفّسر                                                 

 ضع ابلوان داخل زجاجة وشّد فوهته إىل فوهة الّزجاجة

 حاول نفخه....لن تنجح يف ذلك ....ملاذا؟
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  ( أكتب مكّوانت اجلهاز الّتنّفسّي عند اإلنسان:22

 

 
 

 ( أجيب عن األسئلة الّتالية:23

 

 

 

 

الّشعبة الّرئويّة  –الّرئة اليمىن  –فتحة أنفّية –بلعوم  –حنجرة  –الّشعبة الّرئويّة اليمىن  –الّرئة اليسرى  –قصبة هوائّية  -زاحلجاب احلاج
 جتويف األنف -فم  -اليسرى
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1. .............................................................................................
........................................................................................... 

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

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

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

5. ..............................................................................................
.......................................................................................... 

6. ......................................................................................... 
......................................................................................... 

 .الفقرة ابلّصورة والعنوان املناسبني  ( أقرأ وأربط 24

 * تقلّص العضالت  التّنفّسيّة *

 * يرتفع القفص الّصدرّي.

 * تتقلّص عضلة الحجاب الحاجز*

* تمّطط الّرئتين و نقص ضغط الهواء 

 ارنة بالوسط الخارجّي*داخلهما مق

 * اندفاع الهواء  الخارجّي إلى الّرئتين*

 

  

 
 

 

 

 

 * ترتخي العضالت التّنفّسيّة*

 *ينخفض القفص الّصدرّي*

 *ترتخي عضلة الحجاب الحاجز*

 * انقباض حجم التّجويف الّصدرّي*

 * يخرج الهواء من الّرئتين*
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 و فّسر نتائجها : ت هواء الّزفريحول مكّوان الحظ الّتجارب الّتالية( 25

 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 هواء الّزفري غيّن بـــــــــــــ.....................وبـــــــــــ.................................

 بعد دقائق:  ( أ/الحظ الّتجربة الّتالية وأصلح اخلطأ إن وجد:25

 2* تزداد كّمّية املاء امللّون يف الّزجاجة 

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

 غيّن ابألكسيجني  1 * هواء الّزجاجة

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

 فّسر نتائج الّتجربة ب/ 
1........................................................................................................:
2:....................................................................................................... 

 

2 1 
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 ( ميّثل الّرسم الّتايل عملّية الّتبادل الغازّي يف مستوى احلويصالت الّرئويّة.26

 أذكر وعّلل ما تالحظ فيه من أخطاء.

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

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

لتلّوث حسب رأيك ما هي االنعكاسات الّسلبّية ( 27
 لى عملّية الّتنّفس :اهلواء ع

 

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

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

  قّدم نصائح مفيدة للمحافظة على اجلهاز الّتنّفسّي:( 28

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

. 

 تضعو ثقوب على جوانب الكانون وملاذا  فّسر ملاذا جتدأ/( 29
 فوقه اسطوانة مفتوحة من اجلانبني) صليحة( ؟

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

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

 ب/ الّلون األسود دليل على أّن احرتاق الفحم.........................................

 ج/ ما هو اخلطر اّلذي ميكن أن ينحم عن البقاء جبانب  الكانون  يف غرفة مغلقة؟

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

.......................................................................................... 
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 (الحظ الّصور مثّ أكمل املخّطط الّتايل مبا بناسب من عبارات :1

  

 

 

 

 

 

 

 

 وأربط كّل واحدة ابجلزء املناسب:( أقرأ الفقرتني الّتاليتني 2

 

 

 

 

 يتكّون جهاز الّدوران من :
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 ( الحظ الّصورة اجملهريّة لقطرة دّم واكتب مكّوانهتا:3 

 
 ( أكتب املعطيات الّتالية يف مواضعها الّصحيحة من اجلدول الّتايل:4

تتحّطم يف  -وظيفتها تنّفسّية -هبا نواة-تتكّون يف خناع العظم األمحر -ليس هبا نواة-مقّعرة الوجهني -عدمية الّلون
تتكّون يف خناع العظم والعقد  -تنخفض يف حال فقر الّدمّ  -تعطي الّدم لونه األمحر -وظيفتها دفاعّية -الّطحال
 -يوما120تعيش  -الّلمفاويّة

 كراّيت الّدّم البيضاء كراّيت الّدّم احلمراء
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 أصلح العبارات اخلاطئة ممّا يلي: (4

 لكراّيت احلمراء عند الّرجل أكثر منه عند املرأة.* عدد ا

...............................................................* 

 * الوظيفة الّرئيسّية للكراّيت احلمراء هي مقاومة اجلراثيم.

..............................................................* 

 للبالزما هي نقل األغذية وفضالت خالاي اجلسم.* الوظيفة الّرئيسّية 

........................................................................* 

 * عدد الكراّيت البيضاء عند الكهل أكثر منه عند الطّفل.

..........................................................* 

 ة هو نقل الغازات الّتنّفسّية.* دور الّصفيحات الّدمويّ 

...........................................................* 

 ( الحظ  املخّطط اجلانّب واذكر 5

 * الّصنف املتربّع العاّم هو......

 *الّصنف اآلخذ العاّم هو........

 ( أكمل مكّوانت كّل دم ابلعبارات املناسبة:6
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 شعريّ -وريديّ  -حظ الّصور واكتب نوع كّل نزيف دموّي : شرايين( أ/ال7

 
 ب/ أّي أنواع الّنزيف أخطر؟ ملاذا؟

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

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

 أالحظ وأكتب العبارة املناسبة يف الفراغ (8

 مستوى ............ يف احمليط و اجليم أعضاء بني الغازي الّتبادل يتمّ 

 ......................ـب غنّيا احلويصلة إىل اهلواء يدخل

 ......................... بـ غنّيا من حلويصلة اهلواء خيرج 

 ...................... بـ غنّيا احلويصلة إىل الّدم يدخل

 ....................... ـ ب غنّيا احلويصلة من الّدم خيرج

 

 

 

 

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

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

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

... 

 

 من فوائد الّتربّع ابلّدّم:

 الوقاية من خطر اإلصابة أبمراض القلب 
 جتديد كراّيت الّدّم احلمراء 
  ّحتسني تدّفق الّدم 
 تقليل خمزون احلديد الّضاّر يف اجلسم 
 تقليل خماطر اإلصابة مبرض الّسرطان 
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 ت من الفقرة الّتالية عبارات عديدة .حاول ختمينها مستعينا ابلّصور املصاحبة.ــحامّ  ( 9 

 
 لّتعّرف على وظائف اجللد :( أربط كلّ  صورة مبا يقابلها ل10

 

 اإلحساس ابملؤّثرات اخلارجّية 

 

 تنظيم درجة حرارة اجلسم

 

محاية اجلسم من الغبار واألوساخ 
واملواّد الّسائلة  واجلراثيم

 والكيمياويّة...

 

 إفراز العرق للّتخّلص من املاء
 واألمالح الزّائدة

 أعضاء الجسم
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 الّرسم.أصلحها بكتابة األمساء صحيحة يف مواقعها. ( وقع شاكر يف أخطاء عّدة حني نسخ هذا 11

 
 

 ( أقرأ وأكتب حتت اجلمل الّتالية عبارة: البشرة أو األدمة.12

هي القسم العميق من اجللد      
...................... 

متّثل الطّبقة املتقّرنة من اجللد     
....................... 

هبا ّناايت حّسّية                 
....................... 

تتجّدد خالايها ابالنقسام  
.................... 

حتتوي على مساّم      
...................... 

هبا أوعية دمويّة     
....................... 

هبا غدد دهنّية                 
....................... 

 لّشعرهبا بصلة ا 
        ...................... 

 
   ملاذا خيتلف لون البشرة من شخص إىل آخر؟أ/( فّكر ...وأجب...12

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

..ب/ملاذاخيتلف مسك اجللد يف جسم اإلنسان من موضع إىل 
.....آخر؟............................................................

......................................................................
................................................... 
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 ( رّتب املراحل األساسّية ملداواة جرح .13

 
 ( تعّرض أبو علّي إىل جرح يف يده .فقالت له اخلالة صّلوحة .14

 عليك بوضع قليل من النّب على اجلرح وسيشفى سريعا.

 ما رأيك يف ما قالته اخلالة صّلوحة؟ عّلل جوابك

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

 ( أقرأ الفقرة الّتالية مثّ بنّي  درجة كّل حرق من احلروق الّتالية:15
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 جرح درجة.... جرح درجة...

 جرح درجة.... ....جرح درجة

 ضع يف أطار ما ينتمي إىل هذه احلواجز. يتمّتع جسمنا حبواجز طبيعّية عدية ملقاومة اجلراثيم .( 16

الغّذة  -األعصاب -اجلهاز اهلضميّ  –العقد الّلمفاويّة  -العضالت   –اجللد  –يف االنفّي الّتجو  -املفاصل
 الّدمعّية

 ( رّتب أعراض االلتهاب املوضعّي وفّسر سبب حدوث كّل منها:17

 
حيمرّ  موضع اإلصابة بسبب  

....................................................................................................
.................................................................................................. 
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ينتفخ موضع اإلصابة  
بسبب..............................................................................................

................................................................................................. 
الشعور ابألمل يف موضع اإلصابة  

سببه................................................................................................
.................................................................................................. 

اع درجة حرارة العضو املصاب ارتف  
................................................................................................سببه

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

   العبارات من يناسب مبا أكمل(18
 الغذاء ، اجلرثومي التعّفن ، الدفء البيضاء، الكرايت

 اجلروح عرب اجللد داخل إىل اجلراثيم تتسّرب
 و ................ يتوّفر حيث

 يف متسّببة فتتكاثر ..........................
........................................ 

 .ملقاومتها ............................فتدّخل

أصلح ترتيب مراحل عملّية البلعمة مثّ أكمل ( 19
 تسمية املراحل الّناقصة:
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 ( ماهي مكّوانت القيح ؟وعلى ماذا يدّل وجوده؟20
..................................................... 

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

 ( هل تنجح الكراّيت البيضاء دائما يف القضاء على اجلراثيم؟  نعم/ ال21
 -الكريّة البيضاء-اجلرثومة -الحظ الّصورة واكتب العبارات الّتالية  ) الّتسّمم

 يف حالة الفشل:الّتعّفن( يف  الفراغات : 
* تتكاثر........................وتنفجر.................... 
 وينتشر........................وحيدث.....................

 لّون مواقع العقد الّلمفاويّة يف جسم اإلنسان:  (22

 
:مستندا إىل املخّطط الّتايل مقاومة اجلسم للجراثيم فقرة تلّخص ( أكتب 23  
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...........................................................................................................

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

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

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

( تسّربت أخطاء عّدة إىل الفقرة الّتالية .أصلحها: 24  

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

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

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

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

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

التلقيح هو إدخال جراثيم أو مّسنب مضّعفة يف جسم 
مريض , تقوم الكراّيت احلمراء بصنع ضاّدات تبقى 

الّدّم,وعند تعّرض اجلسم إىل مرض جرثومّي فإّن  يف
الّضاّدات تتصّدى له لتتمّكن الكراّيت البيضاء من 

بلعمة اجلراثيم بصعوبة غري أّن هذه الّضاّدات ال تبفى 
 يف الّدم دائما ولذا تقع إعادة الّتلقيح.

 ( أربط كّل مرض بنوعّية الّتلقيح املناسبة: 25

                                                                                                                                                                       الّتلقيح ضّد الّشلل * 

 الّتلقيح ضّد الّسّل  *

 الّتلقيح ضّد اخلناق *

            التلقيح ضّد الّسعال الّديكّي*           

 الّتلقيح ضّد احلصبة*

 الّتلقيح ضّد الكزاز *

 

 الكشط

 احلقن
 

 الّتجرّع
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 :الّتالية األعراض ضوء يف املرض أشّخص و الطّبيب دور أتقّمص( 26

 :................................. متتالية سعال نوابت ، الّديك بصراخ شبيه شهيق 

 :...................البلع و الّتنّفس ةصعوب األنف، و البلعوم و الّلوزتني إصابة الّرقبة، انتفاخ 

 ...ق:..........عر  مع ليلّية مّحى ابإلرهاق، شعور هزال، الّتنّفس، ضيق الّدم، نفث و الّسعال 

 ........................ جلدي طفح األنف، و البلعوم و الّلوزتني ،التهاب جّدا مرتفعة حرارة 

يؤّمن -يعطى للّسليم-يعطى للمريض-دوره وقائيّ  -ول : دوره عالجيّ ( صّنف املعلومات الّتالية يف اجلد27
 ميثّل اجلزء الّسائل من الّدم املتخّثر -جيب الّتذكري به -يقضي على اجلراثيم مباشرة -املناعة املكتسبة

 الـمصل الّتلقيح
  

  

  

  

 أربط كّل عبارة مبا يناسبها : (28

 * اجللد *

 * الّتالقيح *

 ات احليويّة** املضادّ 

 * ضاّدات تصنعها اخلالاي الّلمفاويّة*

 * األمصال*

 * الكراّيت البيضاء *

 املناعة الطّبيعّية

 املناعة املكتسبة
 

 العالج
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 ( اكمل خمّطط األغذية مبا يناسب من عبارات:29

 
 الحظ الّصورة مثّ أجب عن األسئلة املوالية: (2
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 ؟أعاله� الّصورة يف الّشكل ُنسّمي ماذا* 

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

 ملاذا؟ الغذائّي؟ اهلرم يف غذاء   جمموعة   أكربُ � ما.*

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

 ؟ الغذائي اهلرم يف غذاء   جمموعة   أصغرُ � ما*

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

 معتدلة؟ بكمّيات   نسانُ اإل جسم حيتاجها اليت الغذائّية اجملموعة ما*

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

 ( مىت تكون الوجبة الغذائية متوازنة؟3

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

 وجبة غذاء متوازنة: ) ابلّرسم أو ابلكتابة( ( كّون4
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 فّسر سبب خطئها( يف ما يلي معتقدات غذائّية خاطئة .5

 * أكل البيض طازجا أفضل من أكله مطبوخا

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

 * ال أتكل مسكا وتشرب لبنا

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

 * أكل الّلحم مهّضبا ) مل يشو جّيدا ( أفضل .

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

 *  تناول العجني أفضل من احلليب للمرأة املرضعة ألنّه يساعدها على دّر الّلنب أكثر.

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

 عمريّة فئة لكلّ  املناسبة الغذائّية اجملموعة أكتب (6

 ........................ أغذية إىل أكثر حيتاج الكهل 

 ........................ أغذية إىل أكثر حيتاج الطفل 

 ........................ أغذية إىل أكثر حيتاج الشيخ 

 ( أكتب تعليقا مناسبا لكّل صورة :7

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

..........................                                                              ....................
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 :( أربط كّل مرض أبسبابه 8

 االسقربوط

 

 نقص فيتامني أ يف األغذية   
 

 الكساح

  

 نقص فيتامني ج يف األغذية
 

 العشى الّليليّ 

 

 اإلفراط يف األكل 

 الّسمنة

 

 نقص فيتامني د يف األغذية
 

( تعاين هذه املرأة من مرض سببه سوء الّتغذية حاول معرفته من خالل هذه 9
 األعراض.  مب تنصحها لتجاوز هذا املرض؟

صعوبة الرّتكيز واإلحساس الّشعور ابلّضعف أو اإلرهاق أو الّتعب العاّم. 
بـالّدوخة. األرق، وحصول تشّنجات يف الّساق. ضيق يف التنّفس وصداع، 

خاّصًة أثناء الّتمارين الرايضّية أو بذل جمهود. اجلفاف وتصّلب األظافر. عدم حتّمل اجلو البارد، بسبب نقص 
 ....ل اجلّو احلارخمزون احلديد. الّشعور ابرتفاع يف حرارة اجلسم، وعدم القدرة على حتمّ 

 

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

........................................................................................................ 
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( رافقت جّدتك املريضة إىل املستوصف فقام املمّرض بوخزها 10
 إببرة مثّ استعمل هذه اآللة.

 .....................................ماذا تقيس هذه اآللة؟

 :مثّ قّدم املمّرض جلّدتك نصائح عديدة منها

 

 

 

 

 

 

 

 

 هل عرفت املرض اّلذي تعاين منه جّدتك؟

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

 

 

 

  

 .المحافظة على الوزن المثالي -

 .مثل الحلويات والكيك والعصائر المحالة بالسكرتجنب تناول السكريات  -

 .تناول األغذية الغنية باأللياف مثل الخضروات والفواكه الطازجة والخبز األسمر -

بالدهون المشبعة  وتناول أقل كمية من اللحوم والجبن  الغنيةاالبتعاد عن األغذية  -

 .مالشوكوالتة واألغذية المقلية، وتقليل ملح الطعا و والزبدة

 .االعتناء باألسنان وتنظيفها مرتين يومياً على األقل -

 .ممارسة الرياضة   -

 .كل عامة زيارة طبيب األسنان والعيون مر -

بالقدمين.. العناية - .  
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 ( أالحظ وأمّسي مكّوانت الّزهرة :1

 
 ( أصلح العبارات اخلاطئة ممّا يلي :2

 *  يتكّون الكأس من بتالت                         * عدد الّسبالت اثبت يف الّنوع الواحد

.........................*.....................................*                ......... 

 * يتكّون الّتويج من سبالت                          * عدد البتالت غري اثبت يف الّنوع الواحد

......................................*                    ................................ 

 الّتويج أعضاء خارجّية واقية .             * اندرا ما يكون لون الّتويج أخضر * الكأس و 

.......................................*           ........................................ 
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 الحظ األزهار الّتالية وأحط عضو الّتذكري فيها خبّط مغلق:( 3

   

   
 ت الّسداة وأمتّم رمسها.(  أقرأ مكّوان4

 
 ( أصلح األخطاء الواردة يف الّرسم الّتايل:5
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 أربط بسهم بني العبارة وتفسريها : (6

 * حتتوي الّزهرة على األسدية واملدّقة               * زهرة منفصلة اجلنس   *     

 على األسدية أو على املدّقة. * حتتوي الّزهرة إّما             * زهرة خنثويّة اجلنس *          

 * إذا كانت الّزهرة الذّكرة والّزهرة املؤنّثة على نبات واحد                * نبات أحادي املسكن*      

 * أذا كانت األزهار املذّكرة على نبات واملؤنّثة على نبات آخر               *نبات ثنائّي املسكن *         

 حرف)م( حتت الّنبااتت منفصلة اجلنس وحرف )خ( حتت الّنبااتت خنثويّة اجلنس :الحظ الّصور واكتب  (7

   

   

   

   
 ( الحظ الّصورة وحاول تفسري سبب صعود الفاّلح إىل أعلى الّنخلة وليس مثّة متور ليجنيها؟8

 

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

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

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

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

............................................................................................. 
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 احلشرات ابلّنسبة إىل الّزهرة؟ الحظ الّصور وبنّي ماهي العملّية اّليت تساهم فيها هذه( 9

          
 تساهم هذه احلشرات يف حصول عملّية......................

هل هناك عوامل أخرى تساهم يف حتّقق هذه العملّية؟ 
 اذكرها:................................................................................................

 فّسر :أأالحظ و  (10

 
 ( أّيهما أكثر انتشارا؟ الّتأبري اخللطّي أم الّتأبري الّذايت؟ ................................................11

 هل تعرف نوعا اثلثا من الّتأبري؟.........................................................................

 عبري عن حدوث عملّية اإلخصاب .( أكمل الّرسم للتّ 12

 

1.........................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................... 
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( الحظ الّصورة واكتب " ث" يف الّدائرة اّليت تدّل على 13
 اجلزء اّلذي يتحّول إىل مثرة 

   واكتب " ب" يف الّدائرة اّليت تدل على اجلزء اّلذي يتحّول 

 إىل بذرة.

 حتت صورة اخلضر اّليت ميكن اعتبارها مثرة ممّا يلي :)×( ( ضع عالمة 14

 
 جلّبان زرج

 
   خيار

  فلفل
     

     
     

 بكتابة الكلمات الّناقصة حمّل الّنقاط. أكمل( 15

 

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

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

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

............... 
 مرحلتان من مراحل منّو زهرة التّـّفاح
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  خلطّيا -بذرة -مثرة -إخصاب -زهرة -أخرى زهرة -ذاتيا -احلشرات :يلي مبا مستعينا ااستنتاج أصوغ ( (15

 نقل متّ  إذا ...............أبريالتّ  يكون أن وميكن اإلنسان أو والرايح ......................بواسطة أبريالتّ  يتمّ 
 من الطلع حبات نقل مت إذا .......................أو الّزهرة نفس داخل امليسم إىل املئرب من الطلع حبات

 أي البويضات ................. أبريالتّ  إثر حيدث ........................ ميسم إىل .........................
 املبيض ويتحّول .......................... إىل خمّصبة بويضة كلّ  فتتحّول طلع حبّبة بويضة كلّ  احّتاد
 . .............إىل

 ( الحظ الّتجارب الّتالية وضع عالمة حتت الّزهرات اّليت ميكن أن تعطينا مثرة مع الّتعليل 16

 

 نتيجة الّتجربة
.......... 

 ........................الّتعليل :...............
................................................ 

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

 

 نتيجة الّتجربة
.............. 

 الّتعليل :.......................................
................................................ 

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

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

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

 

 نتيجة الّتجربة
............... 

 ............الّتعليل :...........................
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
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 نتيجة الّتجربة:
.............. 

 الّتعليل :.......................................
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

 

 نتيجة الّتجربة:
.............. 

 الّتعليل :.......................................
................................................ 
................................................ 
................................................ 

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

 ( أكتب الكلمات املناسبة يف الفراغات 17
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 ( أكمل خمّطط دورة احلياة عند نبات زهرّي ) اعتمد الّتمرين الّسابق(18

 
 ( أكتب "ح" حتت الّنبااتت  ذات دورة احلياة احلولّية و"د" حتت الّنبااتت ذات دورة احلياة الّدائمة.19

 
   

    

   

 

 
 

    
 ر فاّلح يف حّل للرّتفيع من إنتاج حقله .فقّرر استعمال املبيدات الكيمياويّة للقضاء على احلشرات .( فكّ 20

 ولكّنه تفاجأ برتاجع منتوجه .

 ماهو سبب ذلك اي ترى؟

...................................................................................................... 
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 أكمل خمّطط الوسط احلّي مبا يناسب من عبارات: (21

 
 ( أكتب : منتج / مستهلك / مفّكك   حتت  صورة كّل كائن ممّا يلي :22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

    
     

 ( أمأل الفراغات مبا يناسب:23

 



  

 
 
 

  عربيّة 2** كتاب مجانّي*** سالم بلغيث : متفقّد أّول للمدارس االبتدائيّة*** دائرة النّفيضة أستعدّ للمناظرة في اإليقاظ العلميّ 

53 
 

 ة العبارات ساعده على إصالحها.نسخ ربيع هذا الّرسم ولكّنه أخطأ يف كتاب( 24

                     
 ( الحظ هرم الطّاقة وحاول تفسري سبب نقصان عدد الكائنات كّلما انتقلنا إىل القّمة.25

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................  
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 ( أربط بني الكائنات الّتالية بسهم لتكوين عالقة:  غذاء لــــــ.........26

 
 نسان مستهلكا :سالسل غذائّية يكون فيها اإل 4( كّون 27

 * من الّدرجة األوىل:

 

 * من الّدرجة الثّانية:

 

 * من الّدرجة الثّالثة: 

 

 * من الّدرجة الّرابعة:
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 ( شاهدت تقوى يف إحدى الربامج الواثئقّية 28

  أسدا يفرتس محارا وحشّيا فقالت:

 " ما هي فائدة هذه احليواانت املفرتسة؟ 

 تنقرض كي تعيش بقّية احليواانت يف سالم"ليتها 

 ما رأيك يف قول تقوى؟ عّلل جوابك.

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

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

 اّلحا يطمر حتت تربة حقله جثث بعض شاهدت ف( 29

  احليواانت والّنبااتت .

 ترى ما تفسريك لذلك؟

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

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

 ( صّنف أتثريات  اإلنسان الّتالية يف الوسط البيئي  يف اجلدول:30

 الّرعي اجلائر -الّراحة البيولوجّية –إدخال أنواع جديدة يف الوسط البيئي  -القضاء على بعض الكائنات احلّية

 -الّصيد غري املقّنن -الّتشجري -احلرائق -إنشاء حممّيات -استعمال املبيدات -محاية الرّتبة من االجنراف
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 أتثريات سلبّية أتثريات إجيابّية
  
  
  
  
  
  
 تلّوث حبرّي املنشأ –الحظ الّصور واكتب : تلّوث بّري املنشأ ( 31

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

           
..................................       ...........................     ........................... 
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 ( أربط كّل تلّوث حبرّي املنشإ  مبصدره:32

 * تلّوث كيميائّي *                       * مثل طرح مياه  تربيداملعامل

 *تلّوث إشعاعّي *                         * طرد مياه جماري املدن 

 * تلّوث بكتريّي *                         * إلقاء فضالت املعامل الّدرّية

 * طرح مياه وفضالت املصانع           *تلّوث حرارّي*                

 عضويّة كثرية عرب اجملاري*  تلّوث عضوّي*                         * طرح مواد 

 حتت املاء غري الّصاحل للّشرب :)×( ضع عالمة أ/( 33
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 للحصول على مياه صاحلة للّشرب اتّباعهاب/ صف الّطرق اّليت ميكن 

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

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

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

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

 ج / ماهي األمراض اّليت ميكن أن تصيب اإلنسان إذا شرب املياه اّليت وضعت حتتها العالمة؟

.............................   ......................................      ............................ 
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-ميّثل الّرسم الّتايل حمّطة تطهري للمياه املستعملة . اكتب يف الفراغات العبارات املناسبة ممّا يلي ) هتوئة (34
 ترسيب( .-تعقيم-ترشيح

 
 أربط كّل مرض ينتج عن شرب مياه ملّوثة أبعراضه (35

 ....مّحى وصداع وآالم يف األمعاء  الكولريا    

 والعينني+فقدان الشهّيةاصفرار اجللد   التيفية احلّمى
 رغبة يف الّتقّيؤ +مّحى...

 آالم شديدة يف الّظهر واألطراف البوصّفري 
 ...تقّيؤ وإسهال متكّرر
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 ( ما هو الّسبب الّرئيسّي لألمراض الّسابقة.36

 قّدم مجلة من الّنصائح للوقاية منها:

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

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

 ( الحظ الرسوم واكتب العرب املستفادة منها:37

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

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

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

.......................................................................................................... 
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 (أكمل اجلدول الّتايل مبا يناسب :1

 

 
  

 سم املناسب يف الفراغات :( أكتب اال2

 .........................ينقل التّـّيار الكهرابئيّ 

 ........................تفتح الّدارة الكهرابئّية وتغلقها

 ......................تزّود الّدارة ابلكهرابء

 ......................تقطع التّـّيار يف حالة حدوث الّدارة القصرية

 .......يضيء عندما تكون الّدارة مغلقة.............
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 :الكهرابئية الّدارة غلق عند املناسب واملصباح دواتاأل بني أصل�( 3

 
 ( أمّت الّناقص يف  الّرسم الّتايل للّداللة على املفعول احلرارّي للتّـّيار الكهرابئيّ 4

 
 ( الحظ الّصورة واذكر ماذا سيحدث أللياف احلديد ؟ ملاذا؟5

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

............................................................................................... 
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 ( وردت أخطاء يف هذه الفقرة أصلحها .6

 
 اإلصالح:

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

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

 )×(( ضمن هذه الّصور آالت ال يظهر فيها الّتأثري احلرارّي للتّـّيار الكهرابئّي .ضع حتتها عالمة 7
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 مع الّتعليلحتت الّتجربة اّليت يظهر فيها الّتأثري الكيميائّي للتّـّيار الكهرابئّي ّ )×( عالمة ضع ( 8

        
 

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

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

              
 

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

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

 عبارات املناسبة مكان الفراغات؟ ( أكتب ال9

 هيدروجني -أكسيجني–حلكبة  -مهبط–حملول الّصودا -حمالل -مصعد
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 ( أمّت الفقرة الّتالية مبا يناسب من عبارات:10

 عند حتليل املاء إىل عنصريه ينطلق غاز اهليدروجني عند املسرى املّتصل ابلقطب ...................

.............وينطلق غاز األكسيجني عند املسرى املّتصل ابلقطب و يسّمى هذا املسرى......
 ...................... ويسّمى هذا املسرى ..................

املاء جسم...........................حيّلله التّـّيار الكهرابئّي 
 ................إىل......................................وإىل............................

 ( الحظ كّل جتربة .صفها وبنّي نتيجتها.11

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

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

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

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

......................................... 
 ا.ما وبنّي نتيجته. فّسرمهالحظ الّتجربتني  الّتاليتني ( 12

 

 

 
 حتت صورة األشياء اّليت ميكن طالؤها ابملفعول الكيميائّي للتّـّيار الكهرابئّي: ×(ضع عالمة)(13

    

    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... 
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 أقرأ القّصة مثّ أجيب: (14

 
 :املغانط أنواع  � أكتبُ �و الّسابق ، املُخّطط   ّمل أأت�( 15

 
 هل تعرفه؟ ارمسه يف اإلطار .( سّم  كّل نوع من أنواع املغانط اإلصطناعّية الّتالية. هناك نوع آخر.16

 

كى  ( ماغنيس) ويحدعى تركيا قرب   غريةص بلدة   يف راعيا   أن   ُيح
 احلديدي   الط رف ذات عصاه أن   الحظ   غنا، لأل  رعيه وأثناء

 احملتوي حذاءه أن   كما السوداء   احلجارة   بعض حنو   تنجذبح 
 بدايةح  هذه وكانت احلجارة  هبذه يلتصقح  كثرية   مسامري   على

 . العجيب احلجر اكتشاف
 ...................... احلاضر؟ وقتنا يف احلجر هذا على نحْطل قح  ماذا
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 ( أربط بسهم بني املغنط واألجسام اّليت جيذهبا:17

 
 ( الحظ الّتجارب الّتالية وفّسرها لتبنّي خاّصيات املغنط18
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  عربيّة 2** كتاب مجانّي*** سالم بلغيث : متفقّد أّول للمدارس االبتدائيّة*** دائرة النّفيضة أستعدّ للمناظرة في اإليقاظ العلميّ 

70 
 

 ماء، به كأس   داخلمشبك ورق  أضعُ  (20

  .املغناطيس إخراجه ابستخدام� أحاول�و 

 ..........................................حيدث؟ ماذا أصفُ 

   احلديد، من ُعلبة   يف الورق   مشبك   أضعُ 

 .املغناطيس ابستخدام إخراجه أحاول�و

 .................................................حيدُث؟ ماذا أصفُ 

 )حناس خشب، ورق،( :مثل أخرى� مواد على املشبك   وضع   أجّربُ 

 :أنّ  أستنتجُ 

 ............................املواد خترتقُ  وال ، .................املواد خترتقُ  املغناطيس قّوة  

 

 

 الّتايل: الّشكل يف املغانط أقطاب  � ألّونُ  (19

.  
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 :أكتب ) ت( حتت كّل بوصلة تنحرف إبرهتا  الّتجارب الّتالية أ/ (20

     

           
الّتجارب  ماذا تستنتج منب/

 الّسابقة:........................................................................................

 ( الحظ الّصورة واكتب الكلمات الّتالية : نواة/ كهرمغنطيس/ وشبعة  يف مواضعها 20

 

 

 ( ماذا حيدث يف حال غلق الّدارة يف الّتجربة الّتالية؟ عّلل جوابك .21
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...........................................................................................................
.......................................................................................................... 

 الكهرمغنطيس يف الّتجربة الّسابقة ؟(ماذا نفعل  إذا أردان زايدة قّوة جذب 22

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

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

 حتت املسمار اّلذي ميكن أن يتحّول إىل مغنط دائم×( ( أضع عالمة)23

 
  ( فّسر كيف تعمل الرّافعة الّتالية:24

. 

 

 

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

......................................................................................................... 
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 ( الحظ وأكمل بكتابة بقّية أقطاب الوشيعتني واإلبرتني25

 
 حتت اآلالت اّليت وّظف فيها الّتأثري املغناطيسي للتّـّيار الكهرابئيّ )×( ( ضع عالمة 26
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 � :ّيار الكهرابئيّ لتّـ تية وأقّدم نصائح تتعّلق ابلّتعامل مع ااآل الّسلوكّيات على أعّلق(27�

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

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

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

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

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

.......................................................................................................... 
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 اّليت تراها. ( الحظ الّتجربة الّتالية  وانتبه إىل الّنقص يف  الّرسم مثّ اكتب أنواع أتثريات التّـّيار الكهرابئيّ 28

  
 إبرة ممغنطة-مرتكز-بّلورة –غالف -ميناء( أكتب مكّوانت البوصلة يف الفراغات :29

 
 ( أصلح العبارات اخلاطئة ممّا يليّ 30

 * تشري إبرة البوصلة دائما إىل اجلنوب.

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

 لبوصلة لتحديد االجّتاهال يستعمل سائق سّيارة الّسباق ا *
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........................................................ 

 * تصنع علبة البوصلة من الفوالذ

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

 على البوصلة الّتالية :والّدرجات ( أكمل حتديد بقّية االجّتاهات 31

 

 

 

 

 تمد البوصلة املصاحبة للّرسم لتحديد االجّتاهات اّليت تبعها نور يف سريه من الّنقطة "أ" إىل الّنقطة "ب"اع( 32

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

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

135°……………

… 
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 إانء مثّ فتحة كّل زاوية يكّوّنا خيط املطمار مع سطح املاء الّساكن . أرسم سطح املاء يف كّل ( 32

 
 على األرض .احلّر  ( أرسم املنحى اّلذي تّتبعه هذه األجسام يف سقوطها 33 

 ..........................................ماذا نسّمي هذا املنحى؟.....

 
 ينتج عنها أمتّم الّتجربة برسم ما س أ/(34
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 ب / أشطب اخلطأ :اّلذي تسّبب يف استطالة الّلولب هو: 

 

 ( أصلح العبارات اخلاطئة :35

 * تسّلط األجسام قّوة جذب على األرض .

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

 * تتبع األجسام الّساقطة سقوطا حّرا منحى من األسفل إىل األعلى .

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

 * الوزن هو كّمّية املاّدة اّليت تتكّون منها األجسام .

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

 ( ارسم يف كّل مّرة منحى سقوط التّـّفاحة.36

 
 لّون ابألمحر االرتفاع اّلذي تكون فيه الطّائرة أكثر ثقال وابألخضر االرتفاع اّلذي تكون فيه أقّل ثقال. (37

 

 حجم اجلسم وزن اجلسم كتلة اجلسم
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 أمام ماهو صحيح×( ( الحظ الّصورة وأضع عالمة)38

 اجلاذبّية األرضّية رائد الفضاء خارج اجملال 

 تنقص كتلته )....(   وزنه  ).....( ينقص     ....(أصغر حجما ).-

 تزداد كتلته )....(   يزداد وزنه )....(     أكرب حجما )....(    -

 حيافظ على وزنه )....(    حيافظ على كتلته )....(    حيافظ على حجمه )....( -

 ( أكتب خاّصيات الكتلة والوزن يف اجلدول.39

 اّليت حيتويها اجلسم.                * نقطة الّتاثري هو مركز اجلسم* تتمّيز بكّمّية املاّدة 

 * منحاه شاقويل.                                        * وحدة القياس الّنيوتن

 * قّوة مسّلطة من األرض على اجلسم                 * مرتبط مبوقع اجلسم

 * ال تتغرّي بتغرّي املوقع                           * هي من ممّيزات اجلسم ذاته

                                     * وحدهتا الك * يقاس ابلّدينامومرت
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 الوزن الكتلة
  
  
  
  
  

 -ميزان راسم– دائريّ  ديناموميرت -أوتوماتيكيميزان  -:  ميزان ذوكّفتنيعلى كّل ميزان نوعه(  أكتب  40

 ميزان ذايتّ  -دينامومرت خّطي-زان روماينمي -ميزان ذو كّفة واحدة

     

       

    
 (الحظ وأكمل املعطيات الّنافصة.41
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