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القوة التى تنشأ بين  طيى ى ميي ن  متيميين  رتيى ا جيى اتايس  مجيس ا حتايس  ال ا ي  جتقي  

 . طاع  الايم ال ت اك

  على طىح خشبى مسئ  .  موضوع عاب  بدرن عايتالقوة ال يبب  لجدم ت اك 

 

 االحتكاك

 نوع م  قوى اححتكسك تنشأ ع  حا   ميم جى الهواء .

 كسك ي دث بن  األميسم الصلب  رالهواء .نوع م  أنواع اححت

 

 مقاومة اهلواء

 مقاومة املاء نوع م  قوى اححتكسك تنشأ ع  حا   ميم جى ال سء .

الشك  الخسرمى الذى يتخذ  الصسررخ رالىسئاة رالقىسر رالينسرة لتقلني  قيوة اححتكيسك النس ي   

 ع  مقسرم  الهواء .

 

 الشكل االنسيابى

*************************************************************************** 

 
 

 

 

   حا   الايم . اتاس  عكا  جى اححتكسك قوة تى ا –1

 ال يسج  التى يت ا هس الايم .        زادتقلت قوة اححتكسك  ل س  –2

 . قوة اححتكسكتي ى  مي ن  متيمين  أىالقوة التى تنشأ بن   –3

   . الهواءالهواء بيبب حا   الايم جي  تنشأ مقسرم  –4

      . ال ا  تى ا قوة اححتكسك جي اتاس  مجس ا حتاس   –5

                    . نوع مسدة اليىحر  ميسح  اليىح ال جاض ليحتكسكم  الجوام  التى تتوقف علنهس قوة اححتكسك  –6

    .  مقسرم  الهواءاحنينسبى للصسررخ يقل  م  الشك   –7

    للهواء .  ميسح  طىح مي هيفاد الخفسش منسحنه أ نسء هبوطه لزيسدة ال جاض  –8

   مقسرم  الهواء لهس . تزدادبزيسدة طاع  الينسرة ال ت ا    –9

    قوة اححتكسك . تزدادبزيسدة ميسح  اليىح ال جاض للهواء  –10

     ين  .الاي ن  ال تيم ميسح  طى ىتتغنا قوة اححتكسك بتغنا  –11

 . الدجعتي ى قوة  قوة تأ نا لألمسم ت ت الدرام  تت اك –12

*************************************************************************** 
 

 

 (تزداد)                                                      .قوة اححتكسك تق بزيسدة طاع  الينسرة  –1

 (عكس)                                            .اتاس  حا   الايم  نفاوة اححتكسك جى تى ا ق –2

 (طرديا)                               . عكينستتنسطب مقسرم  الهواء مع ميسح  طىح األميسم  – 3

************************************************************************* 

 
 

 )×(تنشأ قوة اححتكسك بن  األميسم الصلب  جقط .  –1

 )×( . حا تهس اتاس  نفا جى الهواء مقسرم  علنهس تى ا ال ت ا   الينسرة –2

 )×( . بناة بياع  الينسرة تت اك عندمس الهواء مقسرم  تأ نا يق  –3

 () ل ا ته. ه الهواء ل س زادت ميسح  طىح الايم ال جاض للهواء تزداد مقسرم –4

 )×( .الهواء مع اححتكسك قوة تق  البسرا وت ال ظيت رم  يفتح عندمس –5

 () .اححتكسك قوة تزداد الينسرة طاع  بزيسدة –6

 ()  تصنع الصواريخ رالىسئاات ب نث يكون لهس  ك  انينسبى. –7

 )×( تق  قوة اححتكسك عندمس يت اك الايم على طىح خش  . – 8

 )×(ححتكسك رال يسج  التى يقىجهس الايم عيق  طادي  . الجيق  بن  قوة ا – 9

 ()عندمس يفاد الخفسش منسحنه عند الهبوط جإن مقسرم  الهواء تزيد .  –10

 : اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية : 1س 

 

 : أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:  2س 

 

 :صوب ما حتته خط :  3س 

 

 : لىأمام ما ي× ( ( أو عالمة ) ضع عالمة ):  4س 
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 ()آل  التزحلق على الالند تكون مليسء لنيه  انزحقهس .  – 11

 ()تى ا قوة اححتكسك جى اتاس  مجس ا حتاس  ال ا   .  – 12

 )×(ق   بناة رع ل  مجدنن  مجس م  ارتفسع عسل جى نفا الوقت جإنه س تصين مجس لألرض . إذا طقىت رر – 13

 )×( .ال تيمين  الاي ن  طى ى  ك  على اححتكسك قوة تتوقف – 14

 )×( .احتاس  نفا جى احتكسك قوة يقسبله لألمسم ميم أى دجع –15

*************************************************************************** 
 

  
 

 

 قوة الدجع ( – قوة اححتكسك –القوى التى تج   على إبىسء طاع  األميسم ال ت ا   هى ............ ) قوة الشد  – 1

 تبقى   س هى (  –تق   – تزداد)                     بزيسدة طاع  الايم .................. مقسرم  الهواء .  – 2

 م نع مس طبق (  – عكا –جى نفا  –) ع وديس على     تكسك تى ا ................. اتاس  ال ا          قوة احح –3

   ال صنوع م  ال ىسط (      – النسعم –عند دجع بلن  على طىح جإنهس تت اك ميسج  أطول على اليىح  ) الخش   –4

 (   اح نن  مجس   –ميسح  طى ى الاي ن   –وع طى ى الاي ن  ) ن  يتغنا مقدار قوة اححتكسك بتغنا ...............  –5

    (  مكجبس   – انينسبن س –  اري س – اطىوانن س)     ي  ...............       ك ال ت ا   األميسم تأخذ اححتكسك قوة لتقلن  –6

       تنجدم (   -تبقى  سبت   –تق   – دتزدا......  ) ......عندمس يفتح رم  ال ظيت البسرا وت جإن مقسرم  الهواء  –7  

 ............. عيق  الهواء رمقسرم  الهواء جى ال ت اك الايم طىح ميسح  بن  الجيق  –8

 (  ع ودي  – متوازي  –طادي  – عكين )                                                                                               

       تنجدم (   -تبقى  سبت   – تق  –) تزداد     .............عندمس يغلق رم  ال ظيت البسرا وت جإن مقسرم  الهواء  –9

*************************************************************************** 
  

 
 

 

ييييىدى اححتكيييسك إليييى إبىيييسء طييياع  األ ييينسء 

 رتوقفهس ؟

اتاييس  مجييس ا احتاييس  ال ا يي  جتقيي  طيياع  الايييم ألنييه يييى ا جييى 

 ال ت اك .

عند رجع القدم عي  بيدال الدرامي  تقي  طياعتهس 

 تدريانس  ؟

ألن قيييوة اححتكيييسك بييين  طيييىح ا طيييسر ال ىيييسطى للدرامييي  رطيييىح 

 .  حتاس  حا   الدرام  جتق  طاعتهساألرض تى ا جى اتاس  مجس ا 

 .عم  ل س قلت قوة اححتكسك رالجكاألنه  ل س  سن اليىح أملا رنس ؟رمود عيق  بن  اححتكسك رنوع اليىح 

طيياع  البلنيي  علييى اليييىح األملييا أ بييا ميي  

 طاعتهس على اليىح الخش  ؟

ألن قوة اححتكسك بن  البلن  رالييىح النيسعم أقي  مي  قيوة اححتكيسك 

 بن  البلن  راليىح الخش  .

  تغىى منضدة لجب  البلنسردر بىبق  م  القىنفي

  ؟النسع   

 . أطولتت اك الكاة ميسج  راححتكسك  ىقو م  لتقل 

  . ربياع  عسلن بيهول   جتت اكاححتكسك  لتقل  م  قوى ؟مليسء مد ا تكون آل  التزحلق على الالند 

 لومود قوى احتكسك جى ال سء رالهواء .   ح يقتصا اححتكسك على األطىح الصلب  جقط ؟

سرمي  الهيواء عليى اليينسرة قد ح يظها تأ نا مق

 ال ت ا   ؟

  ألنهس تت اك بياع  منخفض  . 

تصنع مقدم  الينسرات رالصيواريخ رالىيسئاات 

 رالقىسرات ب نث يكون لهس  ك  انينسبى ؟

قيي  مقسرميي  الهييواء لهييس تلتقلنيي  ميييسح  اليييىح ال جيياض للهييواء ج

 رتزداد طاعتهس . 

 الخفسش أمن ته جى حسل  هبوطه ؟ يفاد

 رم  ال ظيت البسرا وت عند هبوطه ؟ يفتح

جتزداد مقسرم  الهواء رتقي  ميسح  اليىح ال جاض للهواء  لزيسدة

 .  جنهبط بأمسنطاعته 

قييوة اححتكييسك للخاطييسن  ال بلليي  أقيي  ميي  قييوة 

 اححتكسك للخاطسن  الاسج  ؟ 

 ألن ال سء يقل  م  قوة اححتكسك .

لنيي  ميييسح  طييىح الييي ك  ال جيياض لل ييسء جتقيي  مقسرميي  ال ييسء لتق يأخذ ميم الي ك   كي  انينسبنس  ؟

 جتجوم بيهول  رطاع  .

  ؟ تصنع الغواصست راليف  بشك  انينسبى

 

لتقلنييي  مييييسح  الييييىح ال جييياض لل يييسء جتقييي  مقسرمييي  ال يييسء لهيييس 

 رتت اك بيهول  رطاع  .

*************************************************************************** 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاة:  5س 

 

 :علل ملا يأتى :  6س 
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عنييدمس تت يياك الييينسرة بييياع  عسلنيي  )بسلنيييب  

 ل قسرم  الهواء( ؟ 

 تزداد مقسرم  الهواء .

عنييد طييقوط ع ليي  مجدننيي  رررقيي  ميي  ق يي  بييا  

 القسهاة جى نفا الل ظ  ؟ 

 تص  الج ل  ال جدنن  لألرض قب  الورق  .

عنيييدمس يفيييتح رمييي  ال ظييييت البسرا يييوت أ نيييسء 

 هبوطه ؟ 

 اع  هبوطه ريص  لألرض آمنس لزيسدة مقسرم  الهواء له . تق  ط

 دجع بلن  على طىح األرض ؟

  ؟ع  بدال الدرام  أ نسء حا تهس  القدم رجع

 بقيوة نتناي  لتأ اهيس ال ا   ع  تتوقف  م تدريان س طاعتهس تق 

 .اححتكسك

قلَّييت قييوة اححتكييسك بيين  ميييم مت يياك راليييىح 

 ؟ال يما له م  حنث ال يسج  

 تزيد ال يسج  التى يقىجهس الايم ال ت اك . 

 

 تت اك البلن  ل يسج   بناة . ؟ طىح أملا نسعمعلى دجع بلن  

تق  ميسح  اليىح ال يميا لل يسء جتقي  مقسرمي  ال يسء رتت ياك  تص نم اليف  ب نث تأخذ الشك  احنينسبى ؟ 

 بياع   بناة .

ليييم يأخيييذ  ييي  مييي  الصيييسررخ رالىيييسئاة الشيييك  

  ؟ينسبى احن

رتقيي  طيياع   يي  منه ييس ي   ييس يزيييد  له ييسمقسرميي  الهييواء  تييزداد

 اطتهيك الوقود . 

لم يفتح البسرا وت أ نسء طقوط رمي  مظييت مي  

  ؟الىسئاة 

بييسألرض  هبوطييه جنيياتىمطيياع  لييه رتييزداد تقيي  مقسرميي  الهييواء 

 ريصسب بسألذى.

************************************************************************** 

 

 
 
 

 القوة ال ي ول  ع  ح سيتنس م  التزحلق عند الينا على األرض .

    قوة لهس جوائد رأضاار رح ي ك  الجنش بدرنهس .    /قوة تج   على تآ   األمزاء ال جدنن  بسآلحت 

قوة 

 االحتكاك

 تكون طبق  رقنق  بن  األطىح ال تيمي  لتقلن  اححتكسك .  

ل ييواد الكن نسئنيي  ال يييتخام  ميي  البتييارل رال يييتخدم  جييى تقلنيي  اححتكييسك بيين  األمييزاء الداخلنيي  ا

  لآلحت ال نكسننكن  .

 

الشحوم 

 والزيوت

 .اآلحت جى ال ت ا   األمزاء بن  تومد مليسء مجدنن  صغناة  ايست

قلنيي  األضيياار مهييسز يتكييون ميي   ايييست مجدننيي  صييغناة ذات أطييىح مصييقول  رنسع يي  ميي  تقننييست ت

 . النس    ع  اححتكسك

 

 

 البلىروملان 

 

*************************************************************************** 
 
  

   .  اححتكسكقوة  ال نسة ميت نل  بدرن –1

 . إ جسل عود الثقسبر ا ميسك بسأل نسءم  جوائد اححتكسك  –2

   .  تآ لهسر    أمزاء اآلحتطخونم  أضاار اححتكسك  –3

        . الفاام يتم الت كم جى طاع  الينسرة أر إيقسجهس بسطتخدام  –4

    .  الش وم رالزيوت رررل سن البلىم  طاق تقلن  اححتكسك  –5

   جى اآلحت ال نكسننكن  لتقلن  قوة اححتكسك .  ررل سن البلىييتخدم  –6

*************************************************************************** 
 

 

 (أضرار)                             .اححتكسك تآ   األمزاء الداخلن  لآلحت ال نكسننكن  جوائدم   –1

 :ماذا حيدث فى احلاالت اآلتية :  7س 

 

 : اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية : 1س 

 

 : أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:  2س 

 

 :صوب ما حتته خط :  3س 
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 (تقليل)                                           قوة اححتكسك .   زيسدةييتخدم ررل سن البلى جي  –2

 (لتقلل)                                                م  قوة اححتكسك .   لتزيدم الش وم تيتخد – 3

 (الشحوم / الزيوت / روملان البلىبن  األمزاء ال ت ا   لآلحت يقل  اححتكسك .                           ) ال سءاطتخدام  – 4

*************************************************************************** 
 

 

 () .لل شى ضارري اححتكسك –1

    () حبد م  تبايد اآلحت ال نكسننكن  بجد تشغنلهس لفتاة . –2

    () م  أضاار اححتكسك ارتفسع درم  حاارة اآلحت . –3

  () اححتكسك ضاررى للت كم جى الينسرة رمنع انزحقهس . –4

 )×( .اححتكسك قوة زيسدة جى بلىلا ررل سن ييتخدم –5

 () .اححتكسك قوة م  للتقلن  الش وم تيتخدم –6

 () . اححتكسك بواطى  يتم الثقسب عود إ جسل –7

*************************************************************************** 
 

  

 

 

 الياع  (   –ال ا    – اححتكسك –) الىسق                      ..... ..........جاام  الينسرة م  التىبنقست على  تجتبا –1

 اطتخدام ررل سن البلى بن  أطىح األمزاء ال ت ا   داخ  اآلحت ياج  قوى اححتكسك ..................  –2

 (  م نع مس طبق –زيوتالش وم رال –ررل سن البلى  –م  طاق تقلن  اححتكسك ................. ) الشك  احنينسبى  –3

 ح تومد إمسب  ص ن   (  – قلنل  – سبت   –)  بناة                                                    

 م  أضاار اححتكسك ................. –4

 (   الينسرات انتظسم طاع  – اتزان إطسرات الينسرات – طخون  إطسرات الينسرات – باردة إطسرات الينسرات )           

**************************************************************************

* 
 

 

 

حبييد ميي  تبايييد اآلحت ال نكسننكنيي  عنييد 

 ؟ تشغنلهس

 لتقلن  ال اارة النستا  ع  اححتكسك رالتى تيبب تآ   أمزاء اآلحت .

 . : حتى ح تتلف نتنا  حاارة التشغن  أر

 قيوى تقلني  عليى   ونال صي يج ي 

 جيى ال ت ا ي  بين  األميزاء اححتكيسك

 ؟ م ك  قدر أق  إلى اآلحت

ألن قيييوة اححتكيييسك بييين  أميييزاء اآللييي  ال ت ا ييي  رال تيميييي  تاجيييع درمييي  

 ال اارة التى قد تىدى إلى تلف اآلل  رتآ   أمزائهس . 

 .لهس أجض  أداء لت قنق:  أر

حا   الينسرة على الىايق بواطى  اححتكسك بن  ا طسرات راألرض  تنظنمل ؟ حا   الينسرة ت تس  إلى اححتكسك

الت كم جى طياع  اليينسرة أر إيقسجهيس بواطيى  الفاامي  التيى تجت يد أطسط يس ر

 على اححتكسك .

جيييى الشيييتسء نشيييجا بسليييد ء عنيييد دلييي  

 ؟ الندي  عدة ماات

 ألن قوة اححتكسك تولد حاارة تاجع درم  حاارة الندي  . 

 

تخدم الشيي وم رالزيييوت جييى اآلحت تييي

 ال نكسننكن  ؟

ألنهييس تكييون طبقيي  رقنقيي  بيين  اليييى ن  ال تيمييين  تقليي  ميي  تييأ نا قييوة 

لتقلنيي  قييوى اححتكييسك بيين  أمييزاء اآلليي  جييي تاتفييع درميي  :  أراححتكييسك . 

 : لتقلن  اححتكسك أ نسء ال ا   . أر حاارتهس ريق  تآ   أمزائهس .

ليييى بييين  األميييزاء يييييتخدم ررل يييسن الب

 ال ت ا   لآلحت ال نكسننكن  ؟

لتقلن  قوى اححتكسك بن  األميزاء ال ت ا ي  جيى اآلحت ال نكسننكني  إليى أقي  

لتقلن  األضاار النس ي   عي  اححتكيسك :  أرقدر م ك  رلت قنق أداء أجض  . 

: ألنييه عبييسرة عيي   يياات مجدننيي   أر: لتقلنيي  اححتكييسك أ نييسء ال ا يي  .  أر. 

 قول  قوى اححتكسك بننهس تكسد تكون منجدم  .مص

ح ييييتخدم ال ييسء بييدح ميي  الشيي وم أر 

 الزيوت جي تقلن  قوة اححتكسك ؟

 ألن ال سء ح يلتصق بسألمزاء ال جدنن  رينيسب بجندا  عنهس بياع  .

 ************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 : أمام ما يلى× ( ( أو عالمة ) ع عالمة )ض:  4س 

 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاة:  5س 

 

 :علل ملا يأتى :  6س 
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 تيت ن  ال نسة .  ؟قوة اححتكسك  عدم رمود

قييوة احتكييسك بيين  حييذائ  رطييىح  عييدم رمييود

  ؟األرض 

 ينزلق أر يتزحلق الشخص على األرض . 

 تاتفع درم  حاارتهس رتتآ   أمزاؤهس . زيسدة اححتكسك بن  أمزاء اآلحت ال نكسننكن  ؟

 حت ال نكسننكن  رتآ   األمزاء الداخلن  . تلف اآل إه سل تش نم اآلحت لفتاة طويل  ؟

 األمزاء ال ت ا  عدم رضع ررل سن البلى جى  

 ؟  اآلحت ال نكسننكن  جى

قييوة اححتكييسك رتاتفييع درميي  حيياارة األمييزاء الداخلنيي  لآلليي   تييزداد

 رتتلف رتتآ   . 

لني  رتتآ ي  رتفقيد قيدرتهس عليى الت  ي  م يس تتلف أمزاء اآللي  الداخ  ؟تبايد أمزاء اآلحت ال نكسننكن  الداخلن   عدم

 يهدر أمواح   ثناة .

**************************************************************************

* 
 

 تقلن  قوى اححتكسك بن  األمزاء ال ت ا   لآلحت . الش وم رالزيوت

   لآلحت .تقلن  قوى اححتكسك بن  األمزاء ال ت ا  ررل سن البلى

 الت كم جى طاع  الينسرة رإيقسجهس مجت دة على قوى اححتكسك . الفاام 

**************************************************************************

* 
 

 االحتكاك أضرار فوائد االحتكاك

 تنظنم حا   الينسرة على الىايق .  – 1

 يقسجهس . الت كم جى طاع  الينسرة أر إ – 2

 منع التزحلق على الىايق . – 3

 ا ميسك بسأل نسء .  – 4

 إ جسل عود الثقسب . – 5

 طخون  رتآ   أمزاء اآلحت ال نكسننكن  ال ت ا   .  – 1

 تلف اآلل  رإهدار ال سل .  – 2

*************************************************************************** 

 

 

 
 

رينقي   إليى م نيع خيييس الاييم رال سءنق  ال واد الغذائن  ال هضوم  راأل يان  يقوم ب مهسز

 .            ال واد ا خاامن  إلى أمهزة ا خاا 

 

 اجلهاز الدورى

يوميد جيى تاوييف الصيدر بين  اليائتن  ميسئي  قليني  نسحني    ثياى الشيك   عضلى أمو  عضو

 ل ظست الج ا درن توقف .          يقوم بضخ الدم جى    ل ظ  م رالنيسر 

 

 القلب

 األذينان   .القلب داخ  الجلويتسن ال ااتسن

 البطينان .القلب داخ  اليفلنتسن ال ااتسن

 األذين أحد تاويفى الازء الجلوى م  القلب ييتقب  الدم م  األرردة .

 البطني أحد تاويفى الازء اليفلى م  القلب ييتقب  الدم م  األذي  .

 الصمام . ريي ح ب ارر الدم جى اتاس  راحد رلنا الجكايومد بن     أذي  ربىن  

 األوعية الدموية  بك  م  األنسبنب يااى جنهس الدم داخ  الايم .

 الوريد  القلب .   إلىالدم م  الايم ي     رعسء دموى

 الشريان الدم م  القلب إلى الايم .ي     رعسء دموى

 :ماذا حيدث فى احلاالت اآلتية :  7س 

 

 لمى الدال على العبارات التالية :: اكتب املصطلح الع 1س 

 

 :اذكر فائدة أو استخدام :  8س 

 

 :قارن بني فوائد االحتكاك وأضراره :  9س 
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س رقنييق تييي ح ب ييارر الغييذاء ال هضييوم ركييسز  ييسنى أ يييند الكابييون أرعنيي  دموييي  مييداره

 راأل يان  بن  خييس الايم رالدم . 

 

 الشعريات الدموية

 الصفائح الدموية مزء م  الدم يج   على تكوي  الالى  الدموي  ررقف نزيف الدم .

 البالزما الايم . ييسإلى خ ال هضوم الغذاء ري    الدم خييس جنه تيبح الدم ي م  اليسئ  الازء

 الدورة الدموية       لايم .   اال يسر الذى ييلكه الدم داخ  

الدورة الدموية  .رالائتن  القلب بن  الدموي  الدررة

 الصغرى )الرئوية(

الدورة الدموية   الدررة الدموي  بن  القلب رم نع أمزاء الايم عدا الائتن  . 

 )اجلهازية( الكربى

 األذين األيسر .الائتن  م  القسدم  األرردة م  الدم تيتقب  لبالق جى حااة

 الدم املؤكسج   ريومد جى الاسنب األييا للقلب .اندم ي    كسز األ ي

 فقر الدم ماض ي دث نتنا  نقص عدد خييس الدم ال  ااء اليلن   جى الدم .

 تصلب الشرايني . ماض تتاا م جنه ال واد الدهنن  على الادران الداخلن  للشااين 

 ضغط الدم املرتفع ماض تكون جنه القوة التي تدجع الدم عبا الشااين  أ د م س علنه جى الوضع الىبنجى .  

 التدخني .ضغط الدم ريضجف الدررة الدموي  ييبب ال شس   للاهسز التنفيى رالقلب رياجع

*************************************************************************** 

 
 

  .  الدمر  األرعن  الدموي ر  القلبيتكون الاهسز الدررى م   –1

 . األرعن  الدموي تي ى  األنسبنب م   بك  داخ  الدم يااى –2

 .لإلنيسن األمااض تيبب التى ال نكاربست البنضسء الدم خييس تهسمم –3

 .الايم داخ  كابونال أ يند ر سنى األ يان  ال  ااء الدم خييس تنق  –4

 .الايم حاارة درم  على الدم ي سجظ –5

 .الاارح الت سم على تيسعد التى الالى  الدموي  الدموي  الصفسئح تكون –6

   .   األييا البىن إلى  الدم جندجع األييا األذي  ينقبض –7

 .الائتن  عدا الايم أمزاء م نع م  الدم األي   األذي  ييتقب  –8

    . سلشااين بـ القلب م  تخا  التى الدموي  ن األرع تجا  –9

 عضو عضلى امو  يضخ الدم إلى م نع أمزاء الايم .    القلب –10

       .       الشجناات الدموي أ ثا األرعن  الدموي  دق  ررق  هى  –11

 األرعن  الدموي  التى تنق بنن س  الشااين هى  م نع أمزاء الايم إلى القلب م  الدم األرعن  الدموي  التى تنق  –12

 . األرردةالقلب هى  إلى الايم م نع أمزاء م  الدم       

   .   البيزمسيي ى  اللون أصفا مسئى طسئ  جى الدم خييس تيبح –13

                  .     األ يان بنن س الدم ال ى يج ي    كسز   سنى أ يند الكابونالدم كنا ال ى يج ي    كسز  –14

    . القلبطايق  ع  الايم أمزاء م نع إلى الدم ضخ يتم –15

 ل نع رموع الدم م  البىن  إلى األذي  . ص سميومد داخ  القلب  –16

 .   الصغاىتجا  الدررة الدموي  بن  القلب رالائتن  بسلدررة الدموي   –17

 . زمسبير  صفسئح دموي ر  خييس دم بنضسء ر خييس دم ح ااءيتكون الدم م   –18

*************************************************************************** 
 

 

 (الشرايني)                                   .  األرردةاألرعن  التى تنق  الدم م  القلب للايم تي ى  –1

 (األذين األيسر)                                           الدم ال ى يد م  الائتن  .  البىن  األيياييتقب   –2

 (كريات الدم البيضاء)                 هى ال ي ول  ع  ح سي  الايم ضد ال نكاربست .   ايست الدم ال  ااء –3

 (البالزما).                                                   الصفسئح الدموي الازء اليسئ  م  الدم هو  –4

 :صوب ما حتته خط :  3س 

 

 : أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:  2س 
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  () ألرردة هى أرعن  دموي  ت    الدم م  الايم إلى القلب .ا –1

                 )×(األمااض .   م  الايم ت  ى ال  ااء الدم خييس –2

  ( ) ال  ااء على نق  الغذاء راأل يان  . الدم تج   خييس –3

 ()تجا  الدررة الدموي  بن  القلب رالائتن  بسلدررة الدموي  الصغاى .  –4

            ()الدم .   جقا ب اض ا صسب  م  ت  ن  بسل ديد كنن  أطج   تنسرل –5

  )×(الدم يت اك م  تلقسء نفيه داخ  األرعن  الدموي  .  –6

  )×(مدار البىن  األييا اق  ط كس  م  مدار البىن  األي   .  –7

    ()يتكون القلب م  أذينن  ربىننن  .  –8

*************************************************************************** 
 

  
 

 هو  ................. القلب إلى الدم ي    ىالذ ىالدمو الوعسء –1

  األررطي (    ايسن –الدموي   الشجناات – الوريد –الائوي  ) الشايسن                                                        

  (    الدموي  الشجناات – األرردة –) الشااين     ................. هى مدرهس جي ررق  دق  الدموي  ألرعن ا أ ثا –2

 طت  (  –خ ا  – أربع –)  يث                      .حااات ................ م  ا نيسن قلب يتكون –3

 البنضسء (  الدم خييس – ال  ااء الدم خييس – الدموي  الصفسئح – البيزمس)   هو ...............  الدم م  اليسئ  الازء –4

  .الائتن   م  القسدم ال ى يج الدم ا نيسن بقلب ................ حااة ييتقب  –5

 األي   (  األذن – األييا األذي  – األي   البىن  – األييا ) البىن                                  

 هو ................ الايم أمزاء م نع إلى القلب م  الدم ي    الذى الدموى الوعسء –6

 اليفلي (  األمو  الوريد – الجلوي األمو  الوريد – الائوى الشايسن – األررطى الشايسن)                                  

 هو  ............... الدموي  الالى  تكوي  جى درر له الذى الدم مكون –7

 البيزمس (  – الدموي  الصفسئح –البنضسء  الدم خييس – ال  ااء الدم ) خييس                                 

 ............... هى األ يان  ت    التى الدم مكونست –8

 زمس (البي – الدموي  الصفسئح –البنضسء  الدم خييس – ال  ااء الدم خييس)                                   

   خلنىس (   -به جضيت  –كنا مى يج  – مى يجالاسنب األييا م  القلب ي    دم ...............     )  –9

 (    72 – 62 – 45 – 50عدد دقست القلب جى الشخص اليلنم جى ال سل  الجسدي  حوالى ............ جي الدقنق  . )  –01

**************************************************************************

* 
  

 

رال ييسء ألنييه يقييوم بنقيي  ال ييواد الغذائنيي  ال هضييوم  راأل يييان   يي ى الاهسز الدررى باهسز النق  ؟

 . الغذاء رنواتج احتااق

 .تى تجىنه القوة اليزم  لضخ الدم: ح أر لضخ الدم إلى الايم . الادر الجضلن  للقلب ط نك  ؟

 حتى تيئم رظنف  دجع الدم إلى ال يسج  ال نسطب  .  للقلب مختلف  الي   ؟ الادر الجضلن 

 : ألنه يضخ الدم إلى منسطق الايم ال ختلف  . أر

يزداد عيدد ضيابست القليب بجيد م سرطي  الت اينيست 

 الايسضن  ؟

 مداد خييس الايم بك ن  أ بيا مي  الغيذاء راأل ييان  اليزمين  

 لتولند الىسق  .

 لني ح ب ارر الدم م  األذي  إلى البىن  رح يي ح بسلجكا .  م بن     أذي  ربىن  ؟رمود ص س

 : ل نع الدم م  احرتداد للخلف . أر

 لومود ص سم بن     أذي  ربىن  . يتدجق الدم جى اتاس  راحد جقط داخ  القلب ؟

 رمود مدار يفص  بن  مسنبى القلب ؟ 

 األييا ؟مسنب القلب األي   مفصول ع  مسنبه 

 ل نع اختيط الدم ال ومود جى الاسنبن   . 

 : ل نع اختيط الدم ال ى يج ركنا ال ى يج . أر

ح ينتق  الدم م  الاسنب األي   إلى الاسنيب األيييا 

 للقلب ؟

 لومود مدار عضلى بن  الاسنبن  . 

 ايم .لكى تي ح بتبسدل ال واد بن  الدم رخييس ال مدر الشجناات الدموي  رقنق  ؟

 :علل ملا يأتى :  6س 

 

 : أمام ما يلى× ( ( أو عالمة ) ضع عالمة ):  4س 

 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاة:  5س 
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 يتكون جى مكسن الااح ملى  دموي  ؟

 

ألن الصفسئح الدموي  تيسعد جى تكوينهس ليد مكسن الااح جنقيف 

 النز  .

مدار البىين  األيييا أ ثيا طي كس  مي  ميدار البىين  

 األي   ؟

( أميس يدجع الدم ل يسجست طويلي  )الاييمألن مدار البىن  األييا 

 ايبتن  م  القلب .البىن  األي   جندججه إلى الائتن  الق

 : ألنه يدجع الدم ل يسج  أطول . أر

تلجييب خييييس الييدم البنضييسء دررا هسمييس جييى ح سييي  

 الايم م  األمااض ؟ 

 ألنهس تقضى على الااا نم رال نكاربست التى تصنب الايم . 

 ألنهس تتم بن  القلب رالائتن  جقط.  تي ى الدررة الدموي  الصغاى بسلائوي  ؟ 

 ألنهس تتم بن  القلب رم نع أمهزة الايم مسعدا الائتن  . دموي  الكباى يىلق علنهس الاهسزي  ؟ الدررة ال

يييي ى الييدم جييى الاسنييب األييييا ميي  القلييب بسلييدم 

 ال ى يچ ؟ 

 ألنه ي    األ يچن  .

 

يي ى الدم جى الاسنب األي   م  القليب بسليدم كنيا 

 ال ى يچ ؟ 

 ألنه ي     سنى أ يند الكابون .

 

 لجدم التجاض للنز  رتجاض ص تنس للخىا .   ياب تانب التجاض لإلصسبست رال وادث ؟

 لتقوي  عضل  القلب رتنشنط الدررة الدموي  . ياب ال واظب  على أداء الت اينست الايسضن  ؟

تتاطب على مدران الشيااين  مي  اليداخ  جتيىدى لإلصيسب   هسألن عدم ا جااط جى تنسرل الدهون ؟

 لشااين  رالي ن  التى ت ث  عب س  على عضل  القلب .بتصلب ا

 حتى ح نصسب بفقا الدم . تنسرل األميح ال جدنن  الغنن   بسل ديد ؟

 حتى ح نصسب ب اض ارتفسع ضغط الدم . تنسرل األطج   التى ت توى على القلن  م  ال لح ؟

هسز التنفيى رييبب ضارا  بسلغيس  ألن التدخن  ييبب ال شس   للا البجد ع  التدخن  رال دخنن  ؟

 للقلب رياجع ضغط الدم ريضجف الدررة الدموي  .

 *************************************************************************** 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 أ جا بدقست القلب .  رضع يدك على صدرك ؟

 د   ن  أ با م  الىسق  اليزم  للقنسم بسلنشسط الزائد.تولن إمداد الخييس بك ن  أ با م  الغذاء راأل يچن  ؟ 

 يختلط نوعس الدم ال ى يچ ركنا ال ى يچ بجضهس ببجض. عدم رمود مدار عضلى يفص  بن  مسنبى القلب ؟

 عدم رمود ص سم بن     أذي  ربىن  مقسب  له ؟

 

يتاامييع الييدم ميي  البىيين  أ نييسء انقبسضييهس إلييى األذييي  جييى 

 ل يسر  الىبنجى . احتاس  الجكيى 

 ح ي دث تبسدل ال واد بن  الدم رخييس الايم .  زيسدة ط   الشجناات الدموي  ؟

 يصسب ا نيسن بسألمااض نتنا  هاوم الااا نم . اختفسء خييس الدم البنضسء م  الدم ؟

يييييت ا نيييز  اليييدم عنيييد الاييياح رتجييياض صييي   ا نييييسن  عدم رمود صفسئح دموي  جى الدم ؟ 

 .للخىا

 عدم احتواء الدم على البيزمس ؟ 

 

يصجب نق  الدم م  مكسن آلخا داخ  األرعن  الدموي  ي   س 

 ح تنق  ال واد الغذائن  رال واد ا خاامن  .

 يى ا على ص   ا نيسن ريضا بسلاهسز الدررى رالتنفيى  مس   مغلق  مع األ خسص ال دخنن  ؟التوامد جى أ

 يصسب ا نيسن ب اض ضغط الدم ال اتفع . ائدة ال لوح  لفتاات طويل  ؟ ا  ثسر م  تنسرل اطج   ز

 ينتق  الدم م  األذي  إلى البىن  .  انقبسض األذي  رانبيسط البىن  ؟

 يصسب ا نيسن بفقا الدم . قل  عدد خييس الدم ال  ااء بايم ا نيسن ؟ 

 ا صسب  بتصلب الشااين . تاا م ال واد الدهنن  على الادران الداخلن  للشااين  ؟

 تج   على تقوي  عضل  القلب رتنشنط الدررة الدموي  . م سرط  الت اينست الايسضن  بسنتظسم ؟ 

************************************************************************* 
 

 

 

 

 

 :ماذا حيدث عند :  7س 
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الايم رنقي  الفضييت ا خاامني  خييس  ىإل ءال هضوم راأل يان  رال س ءنق  الغذا الاهسز الدررى

 ا خاا .  ءأعضس ىإل

 يضخ الدم إلى منع أمزاء الايم. القلب

 الايم. ءنق  الدم م  القلب إلى أمزا الشااين 

 القلب. ىنق  الدم م  خييس الايم إل األرردة

الايم رميارر خيييس  ىمي  اليدم إلي ءيان  رال يس ال هضوم راح ءتي ح بسنتقسل الغذا الشجناات الدموي 

 ا خاا .  ءلنقلهس إلى أعضس لدمالفضيت م  خييس الايم إلى ا

 اطتقبسل الدم م  األرردة. األذينن 

 ااين .شدجع الدم م  القلب إلى أمزاء الايم ع  طايق ال البىننن 

 تاج  الدم يينا جى اتاس  راحد جقط. ص سمست القلب

 الاسنبن .منع اختيط الدم جى  الادار الفسص  بسلقلب

 نع أمزاء الايم. نق  الدم م  القلب إل م الشايسن األررطى

 تن .ئنق  الدم م  القلب إلى الا الشايسن الائوى

 القلب. ىتن  إلئنق  الدم ال ى يج م  الا األرردة الائوي  األربج 

ابيون مي  الخيييس  يسنى أ ييند الكرنقي  خيييس الاييم إليى  تن نق  األ يان  م  الائ  ايست الدم ال  ااء

 إلى الائتن  للتخلص منه .

 . رتهسمم ال نكاربست التى تدخ  الايم ت  ى الايم م  األمااض  ايست الدم البنضسء

 تكوي  الالى  الدموي  التى توقف النزيف رتج   على الت سم الاارح . الصفسئح الدموي 

رنقيي  الفضيييت إلييى الايييم  ميي  الييدم إلييى خييييس الغييذاء ال هضييوم راأل يييان نقيي   البيزمس

 أعضسء ا خاا  .

 ال فسظ على ص   الايم ع  طايق تقوي  عضل  القلب رتنشنط الدررة الدموي  . م سرط  الت اينست الايسضن 

 . ب اض جقا الدم عدم ا صسب  الجنسصا ال جدنن  ) ال ديد (

 . ب اض ارتفسع ضغط الدم عدم ا صسب  الىجسم ىتقلن  ال لح ج

 37على درم  حاارة الايم عند  رال  سجظ نق  الغذاء راأل يان  رالفضيت  مالد
5
            . 

*************************************************************************** 
  

 

 الشعريات الدموية الوريد الشريان
ينق  الدم م   ىرعسء دمو

 . أمزاء الايمم نع القلب إلى 

ينق  الدم م   ىدمورعسء 

 .          الايم إلى القلب

الغذاء حتى تي ح ب ارر   قنقر مدرهس

 م  الدم إلى خييس الايمال هضوم راأل يان  

الدم م  خييس الايم إلى  الفضيترمارر 

  .                   أعضسء تتخلص منهسلننقلهس إلى 

يتفاع إلى جارع أصغا جأصغا 

 .وي  بسلشجناات الدم ىتنته

يبدأ بتا ع الشجناات الدموي  

 . لنجود بسلدم منهس إلى القلب

 هى نهسيست الشااين  ربدايست األرردة . 

                 حا س ( .   أصغا األرعن  الدموي )

*************************************************************************** 

 الدموية الكربى  الدورة  الدورة الدموية الصغرى
 مس عدا الائتن  . هى الدررة الدموي  بن  القلب رم نع أن سء الايم . هى الدررة الدموي  بن  القلب رالائتن 

 تشغ  الاسنب األييا م  القلب . تشغ  الاسنب األي   م  القلب .

 تجا  بسطم الدررة الاهسزي  . تجا  بسطم الدررة الائوي  .

 

 :اذكر فائدة أو وظيفة :  8س 

 

 :قارن بني كل من :  9س 
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 تنق  األ يان  م  الائ  إلى  خييس الايم .  ● ءخاليا الدم احلمرا

 تنق   سنى أ يند الكابون م  الخييس إلى الائتن  للتخلص منه .

 ت  ى الايم م  األمااض . ● خاليا الدم البيضاء

 : ي نط بسلااا نم لنقضى علنهس . البعض منها ●

 .        : يفاز مواد تقت  هذ  الااا نم بعضها اآلخر ●

 . تيسعد على رقف نز  الدم عند ا صسب  بااح م  الخييس أمزاء صغناة مدا   ● ئح الدمويةالصفا

 . د  ريتوقف النزيفــاح لتيـ  جى مكسن الاـ  الدمويـ  الالىـسعد جى تكويـتي ●
 

 البالزما
 .  خييس الدم تيبح جنهسر ي م  ال سء تكون أطسطس  رلونهس أصفا ت الازء اليسئ  م  الدم ●

 إلى أعضسء خسص :  الفضالت رم  األمجسء إلى خييس الايم :  الغذاء املمتصنق   ت ●

     .     بسلايم للتخلص منهس    

*************************************************************************** 

 جستح لونه أح ا  يومد جى القلب جى الاسنب األييا م    بغسز األ يان  الدم املؤكسج

 لونه أح ا  كسمق يومد جى القلب جى الاسنب األي  . م    بغسز  سنى أ يند الكابون الدم غري املؤكسج

*************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 
 

النستاي  عي  هيدم ال يواد الغذائني  داخي  خيييس  الفضييت م  الايم تخلص األعضسء م  ما وع 

 خيييس م نيع إلى رال سء راأل يان  ال هضوم  الغذائن  ال واد نق  ع  ال ي ول الاهسزالايم / 

/  إخاامهيس عي  ال يي ول  عضيسءاأل إليى الخيييس داخي  الغيذاء جضييت مي  يتكون مس رنق   الايم

  مهسز يش   الالد رالكبد رالائتن  رالكلنتن  .

 

 

 اجلهاز االخراجى

ال واد الضيسرة التيى ييتخلص منهيس /  أر احتااقههدم الغذاء  نتنا تنتاهس خييس الايم التى  واد ال

 .  منهس صيتخل أن رحبد علنه ضار ي دث الايم داخ  رمودهس ال واد التى بسطت اار/ الايم 

 

 املواد االخراجية

 اإلخراج  تخلص الايم م  ال واد الضسرة النستا  ع  هضم الغذاء جى الخييس رذل  بىادهس خسر  الايم 

 : اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية : 1س 

 

 أهم الرسوم

 
 األذين األمين

 األذين األيسر

  صمام

  صمام

 البطني األمين البطني األيسر

      خلية دم محراء

 

 

خاليا نوع من  

الدم البيضاء   

 صفيحة دموية

 

 

 

 شعريات دموية

 وريد  شريان 

 القلب

 ةاألوعية الدموي

 الدم
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 الزائيدة األمييح مي  اليدم ينقيى مهيسزمهسز مي ول ع  تخلص الايم م  ال واد الننتارمننني  / 

 .البولن  رح ض رالبولننس

 

 اجلهاز البوىل

 الكلية .بول صورة جى رطادهس الدم م  الننتارمننن  ا خاامن  ال واد اطتخيص ع   ي ولال الجضو

 احلالب تنق  البول م  الكلنتن  إلى ال ثسن  البولن  .أنبوب    /البول جنهس ري ا بسلكلن  تتص  رجنج  أنبوب 

 املثانة البولية  نا عضلى يختزن البول ل ن  خارمه م  الايم .

 .بسلايم ضسرة مواد على ي توى الكلنتسن لصهتيتخ طسئ 

 ٪ مواد أخاى ) بولننس ي ح ض البولن  ي أميح ( . 2٪ مسء ي  98يتا ب م  

 

 البول

 الشريان الكلوى .الكلنتن  إلى كنا النقى الدم ي    دموى رعسء

 الوريد الكلوى .إلى القلب الكلنتن  م  النقى الدم ي    دموى رعسء

 الرئتان . الايم م  الكابون أ يند  سنى إخاا  ع  ال ي ول الجضو

 الغدد العرقية . ع  طايق الجاقكدد تومد بسلالد رتتخلص م  األميح الزائدة  

 *************************************************************************** 

 
 

 

 . البارتننستتنتج الفضيت الننتارمننن  نم تكينا  –1

   .   الاهسز البولى طايق ع  الننتارمننن  ا خاامن  ال واد م  الايم يتخلص –2

 .  ال ثسن  البولن ر  ال سلبن  ر الكلنتن  م  البولي الاهسز يتكون –3

 . ال ثسن  البولن  إلى البول ريوص  بسلكلن  ال سلب يتص  –4

  .البولى الاهسز جى الائنيى الجضو الكلنتسن تجتبا –5

 . الالدر  الائتسن ر نسالكلنت ء ا خاا  جى الايم هى أعضس –6

 . بخسر ال سء ر  سنى أ يند الكابون ي توى هواء الزجا على –7

 أنبوب  رجنج  .  ملنون ت توى     لن  على –8

   .   بول هن   على ال سء جى ذائب  الفضيت الكلن  تخا  –9

   موي  بسل ثسن  البولن  .  جي تدمنا الشجناات الد البلهسرطنسيتيبب ماض  –10

 جى ملد ا نيسن تخلص الدم م  األميح الزائدة ربجض ال واد ا خاامن  األخاى .  الغدد الجاقن  –11

 . الكلنتسن  اب ال سء بك نست  سجن  لل  سجظ  على ص   الاهسز ا خاامى رخسص   –12

*************************************************************************** 

 
 

 (البوىل)                يخلصنس م  الفضيت الننتارمننن .   الهض ىالاهسز  –1

 (املثانة البولية)                     ل ن  خارمه م  الايم . ال سلبيخزن البول جي  –2

 (ليتنيالك)                             . الائتن يتخلص الايم البولننس ع  طايق  –3

 (الرئتني)        . الكلنتن يتخلص الايم م   سنى أ يند الكابون ع  طايق  –4

 (الكليتني)                   ه س الجضوان الائنينسن جي الاهسز البولى . الائتسن –5

 (مليون)             أنبوب  دقنق  تا ح رتنقى الدم .مسئ  ت توى الكلن  على  –6

 (الكليتني)                           التا نح . ررق  بج   لقلبا ي ك  ت ثن  ع   –7

 (اجللد)                                               . الكبدالغدد الجاقن  تومد جى  –8

*************************************************************************** 

  
 () خاا  .تجتبا الائتسن م  أعضسء ا  –1

 )×( ماض البلهسرطنس يدما الشجناات الدموي  بسل جدة . –2

 )×(ال سلبسن ه س الجضوان الائنينسن جي الاهسز البولى جي ا نيسن .  –3

     )×(.  الايم خسر  تفايغه يتم حتى البول بسختزان ال سلب يقوم –4

 :صوب ما حتته خط :  3س 

 

 : أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:  2س 

 

 : أمام ما يلى× ( ( أو عالمة ) ضع عالمة ):  4س 
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 (. ) البول تخزي  ع  ال ي ول  هي البولن  ال ثسن  –5

   )×(تبا البااز م  ال واد ا خاامن  . يج –6

  () يجتبا الالد م  أعضسء ا خاا  . –7

      ( ) يومد جى ملد ا نيسن كدد عاقن  . –8

 ()  الائتسن رالالد رالكلنتسن تج    أعضسء إخاا  .  –9

     )×(يدخ  الدم إلى  لن  ع  طايق رريد ريخا  منهس ع  طايق  ايسن .  –10

   () هم رظسئف الكلنتن  جص  البول ع  الدم . م  أ –11

 ( ياب ال اص على نظسج  الالد راحطت  سم . ) –12

*************************************************************************** 

 
  

 (  القلب – الالد –لكلنتن ا – الائتن )          ......... طايق ع  ال سء ربخسر الكابون أ يند  سنى إخاا  يتم –1

 ( القلب – الالد –الكلنتن  – الائتن )                               يتم التخلص م  البولننس ع  طايق ............. –2

  الالد (  – الكلنتسن –) ال سلبسن                     الجضوان األطسطنسن جى الاهسز البولى ه س ............. –3

      الجصبى (  – البولى –التنفيى  –) الهض ى   ز ينقى الدم م  األميح الزائدة رالبولننس رح ض البولن  .........مهس –4

     (  ال ثسن  البولن  –ال سلب  –) الكلن                              .............عضو يشبه الكنا ريختزن به البول  –5

     (  ملنون –ألف  –) مسئ    ....... دقنق  لتا نح رتنقن  الدم رعددهست توى     لن  على انسبنب  –6

 الدهون (  – البارتننست –) الكابوهندرات                           .............الفضيت الننتارمننن  تنتج م  تكينا  –7

    (   ايسن ررريد –رريد  –)  ايسن                                                              ..........يتص  بسلكلن   –8

   كدد هض ن  (  – كدد عاقن  –) كدد دهنن      ..........           الالد يتخلص م  ال واد ا خاامن  ع  طايق   –9

     (  البااز –ال سء  –) البولننس  ..........                          ال واد اآلتن  مواد إخاامن  مس عدا  –10

   ال ثسن  (  – األذينسن –) الكلنتسن   ..........                     الجضو الذى ح يومد جى الاهسز البولى  –11

   (  ٪ 89 – ٪ 98 – ٪ 2)                                      ..........نيب  ال سء جى تا نب البول  –21

 ا طكسرس ( –األمنبس  – البلهسرطنس)         ... ضارا بسل ثسن  البولن  .            تيبب ديدان ............ – 13

**************************************************************************

* 
  

ألنييه يخلييص الايييم ميي  ال ييسء راألميييح الزائييدي  عيي   حسميي   الالد م  أعضسء ا خاا  ؟

الغدد الجاقن  بسلالد تخلص الايم م  األمييح : ألن  أرالايم . 

 الزائدة جي صورة عاق يخا  م  ميسم الالد .

 ألنهس تخلص الايم م   سنى أ يند الكابون ربخسر ال سء . م  أعضسء ا خاا  ؟ الائتسن

 لتاا م ال واد الننتارمننن  اليسم  جى الدم . إذا تلفت الكلنتسن جإن الشخص يتجاض لل وت ؟

 ألنه ي توى على أميح ذائب  . اق مذاق مسلح ؟للج

يتبييول ا نيييسن قلييني  جييى جصيي  الصيينف عيي  جصيي  

 الشتسء ؟

 ألن الجاق يزداد صنفس  ريخلص الايم م  ال سء الزائد .

 : ألن الجاق صنفس أ ثا الجاق  تسء. أر

تارمنننيي  ميي  الييدم جييى ألنهييس تقييوم بإزاليي  ال ييواد ا خاامنيي  النن ي ك  تشبنه الكلن  بورق  تا نح ؟

صييورة بييول حنييث ت تييوى  يي   لنيي  علييى ملنييون أنبوبيي  تا يينح 

 دقنق  .

 ألنهس تتكون بواطى  خييس الايم نتنا  هدم الغذاء بداخلهس   ؟تجتبا ال واد الننتارچننن  م  ال واد ا خاامن  

  كنهس بقسيس الىجسم كنا ال هضوم ألن الخييس لم تكونهس ي رل ؟ح تجتبا جضيت البااز م  ال واد ا خاامن  

  ألن البااز عبسرة ع  كذاء كنا مهضوم .:  أر

   ؟ي توى الالد على كدد عاقن  

 

حمتصسص األميح الزائدة مع ال سء مع مواد إخاامن  أخاى م  

 الدم جى صورة عاق . 

س رجى حسل  ص ن     ؟ضاررة الجنسي  بنظسج  الالد   مندة .لل  سجظ  على الالد طلن  

 تانب النزرل جى منس  التاع ؟

 ينصح بتانب ا صسب  بسلبلهسرطنس ؟ 

ا الشيييجناات نتيييدمقيييد تييييبب سلبلهسرطييينس التيييى با صيييسب   لجيييدم

 . الدموي  بسل ثسن  البولن 

 :أتى علل ملا ي:  6س 

 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاة:  5س 
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 . الضسرةلتا نح الدم رتنقنته م  ال واد ا خاامن   ؟تومد جى     لن  ملنون أنبوب  دقنق  

نيف بك نيست منسطيب  خسصي  ياب  ياب ال يسء النظ

 جي جص  الصنف ؟

لل  سجظ  على ص   الكلنتن  ألن الايم ينتج ال زيد مي  الجياق 

 جي جص  الصنف .

*************************************************************************** 
 

 

 ن  جي صورة بول . يتخلص الايم م  ال واد ا خاامن  الننتارمنن مارر الدم على الكلنتن  ؟

 تنتج ال واد ا خاامن  .  ؟لتولند الىسق   بسأل يان احتااق الغذاء 

 . الننتارمننن تنتج ال واد ا خاامن   ؟تكينا البارتننست 

 الشجور بسل سم  للتخلص م  البول .  ؟امتيء ال ثسن  البولن  بسلبول 

 س يضا الايم . عدم اخاا  الجاق م   ؟عدم رمود كدد عاقن  بسلالد 

 تلف الكلنتسن ؟

 عدم قدرة  لن  ا نيسن على داء رظنفتهس ؟

 لتاا م ال واد الننتارمننن  اليسم  جى الدم . يتجاض الشخص لل وت

 . ا الشجناات الدموي  بسل ثسن  البولن نتدم إصسب  ا نيسن بسلبلهسرطنس ؟

 الدم رالوجسة .  يىدى إلى تي م احتبسس البول داخ  الايم لفتاة طويل  ؟

*************************************************************************** 
 

 

   

 مي  يتكيون ميس رنقي  الاييم خييس م نع إلى رال سء راأل يان  ال هضوم  الغذائن  ال واد نق  الاهسز ا خاامى

 . سإخاامه ع  ال ي ول  األعضسء إلى الخييس داخ  الغذاء جضيت

 . ح ض البولن  ( –الننتارمننن  ) البولننس  التخلص م  ال واد ا خاامن  الاهسز البولى

 التخلص م   سنى أ يند الكابون ربخسر ال سء . الائتن 

 التخلص م  األميح الزائدة على صورة عاق . الالد

 اطتخيص الجاق م  الدم .  الغدد الجاقن 

 راطتخيص البول . الننتارمننن  ادال و تنقن  الدم م  تسنالكلن

 . إلى ال ثسن  البولن  تن نق  البول م  الكلن ال سلب

 تخزي  البول ل ن  التخلص منه .  ال ثسن 

 . لتنقنته إلى الكلن  الايم خييس م  م  جضيت به رمس الدم ينق  الشايسن الكلوى

        .إلى القلب  الكلن  بواطى  تنقنته الذى ت ت النقى الدم ينق  الوريد الكلوى

*************************************************************************** 
 
 

 التخلص منها انتاجها املواد اإلخراجية
 ثانى أكسيد الكربون

 خبار املاء

ينتجان عندما تقوم خاليا اجلسم باحلصول على الطاقة 

  .من الغذاء املمتص فى وجود األكسجني

ع  طايق الاهيسز التنفييى 

 ( مع هواء الزجنا )الائتن 

 الفضالت النيرتوجينية

 ) البولينا ومحض البوليك (

تنتج عندما تقوم خاليا اجلسم بتكسري الربوتينات التى 

 يستخدمها اجلسم فى النمو وتعويض اخلاليا التالفة.

 ق الاهيسز البيولىـ  طاييـع

 ( مع البول .)الكلنتسن

لزائدة عن حاجة األمالح ا

 اجلسم

 .ع  طايق الالد مع الجاق .تناول أنواع خمتلفة من الطعام تنتج عند

*************************************************************************** 

 
 .بولن ال ال ثسن  – الكلن  – البول مااى – ال سلب : التالية األعضاء فى البول يسلكه الذى املسار رتب –1

  . البول مااى – البولن  ال ثسن  – ال سلب – الكلن   : 

 أسئلة متنوعة

 

 :ماذا حيدث عند :  7س 

 

 :اذكر فائدة أو وظيفة :  8س 

 

 :قارن بني كل من :  9س 
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 . وضح كيف ميكنك احملافظة على صحة اجلهاز البوىل –2

 ( .ال لح رالبهسرات/ التقلن  م   متوازن كذاءتنسرل /   اب ال سء بك نست  سجن ) الكليتان  : 

 ( .تدما الشجناات الدموي  بسل ثسن  البولن هس ألنسلبلهسرطنس با صسب   تانب أطبسب) املثانة البولية     

 ( .  الغي  راحطت  سم  يومنس  ) اجللد      

*************************************************************************** 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 

************************************************************************** 

 

 

 
 

 .الىبق  الجلنس اليى ن  ال فكك  م  القشاة األرضن  

 . رالتى تن و جنهس النبستست القشاة األرضن  التى تغىى مجظمال فكك   الاقنق الىبق  

 

 الرتبة

 لون الرتبة ييسعد الجل سء رال زارعن  على مجاج  أنواع ال جسدن جى صخورهس .

*************************************************************************** 

  
 

      . ال سءالايسح ي  ي لل اارة تتجاض عندمس الصخور تتفتت  –1

    .األرض طىح أراضى مجظم تغىى التى الىبق  الاقنق  ال فكك  ع  عبسرة التاب  –2

 جى صخورهس . ال جسدنألوان التاب  تيسعد على مجاج  أنواع  –3

  . الايسحاب  تبدأ بسندجسع ال سء ر دة مااح  تكوي  الت –4

 . دقنق التاب  تتكون م  مجسدن رمواد مت لل  ر سئنست  –5

 .امتصسص ال سء رال واد ال غذي ر  تثبنت النبستست جى األرضمذرر النبستست تقوم بـ  –6

 . ال ل ار  الشك ر  اللونتختلف التاب  م  حنث  –7

 .خش  رصخاىأر  حبنبى أر أملاالتاب   رمل ا قد يكون  ك  –8

*************************************************************************** 

 
 

  ( املعادن)                              جى صخورهس . ال نوانست ييسعد لون التاب  على مجاج  أنواع  –1

  ( الرتبة)                                      طبق  رقنق  مفكك  تغىى القشاة األرضن  .هى  الصخور –2

ا م التاب  هى الىبق  الاقنق  ال فكك  التى تغىى  –3   ( معظم)                القشاة األرضن  .  مزء 

  ( الرتبة)  . ال جسدن اندجسع ال نس  ر دة الايسح تكيا رتفتت الصخور مع مارر الزم  ي جتتكون –4

 : اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية : 1س 

 

 :صوب ما حتته خط :  3س 

 

 : أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:  2س 

 

 أهم الرسوم

 

كلية 

 يسرى

 

 

كلية 

 مينى

 

 
 حالب

 أيسر

 

 

 حالب

 أمين

 

 
 املثانة

 البولية

 

 

 وريد

 

 

 شريان
 

 

مسء ٪ 98  

  
 

 

مواد أخاى ٪ 2   

ح ض  –) بولننس   

أميح ( –بولن     
 

 تركيب البول 

 اجلهاز البوىل
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 (       مس طبق –ال ل ا  –اللون  –) الشك       واع التاب  جى .............             تختلف أن –1

 (       مس طبق –تفتت الصخور  –الايسح  –مااح  تكوي  التاب  تكون نتنا  .................  ) ال نس   –2

 (        مس طبق – سئنست دقنق   –مواد مت لل   –صخور تتكون التاب  م  ..............                         ) مجسدن ال –3

   (    الاذرر –األرراق  –تقوم ................ بتثبنت النبست جي التاب  .                        ) الث سر  –4

 (       مس طبق –ال اارة  –الايسح  –م  الجوام  التى تيسعد جى تفتت الصخور ............              ) ال سء  –5

*************************************************************************** 
  

  

 ().  الصخاى الفتست م  متجددة أنواع م  التاب  تتكون –1

 ().النبستست تثبنت على التاب  تيسعد –2

 ()صخورهس . ييسعد لون التاب  الجل سء رال زارعن  على مجاج  أنواع ال جسدن جى  –3

 ()تتكون التاب  جى مااح  متتسلن  مع مارر الزم  .  –4

 () تختلف التاب  جى اللون رالشك  رال ل ا رالنوع . –5

   )×(التاب  هى الىبق  الي نك  ال ت سطك  التى تغىى مزءا م  القشاة األرضن  .  –6

*************************************************************************

** 
  

 

الجل ييسء رال ييزارعن  علييى مجاجيي   يييسعدلييون التابيي  ي ألن أه ن  لون التاب  للجل سء رال زارعن  ؟

 . أنواع ال جسدن جنهس

 م  الصخور رال جسدن . مختلف ألنهس تتشك  م  أنواع  اختي  أنواع التاب  ؟

 ن بقسيس الكسئنست ال ن  تى ا على لون التاب  رمل يهس .أل رمود عيق  بن  التاب  ربقسيس الكسئنست ال ن  جنهس ؟

 ؟مذرر النبستست لهس أه ن  جى التاب  الزراعن  

 

ألنهس ت تد جى ع ق التاب  رت تص ال سء رال غذيست رتثبيت 

 النبست رتيسعد جى ت سط  التاب  جى مكسنهس . 

 ق  مفكك  ييه  ن و الاذرر بهس .ألنهس طب الىبق  اليى ن  م  التاب  تيسعد على ن و النبستست ؟

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ييسعد جى مجاج  مجسدن الصخور ال كون  للتاب  . ؟دراط  لون التاب  

 ر ال سء .تفتتهس إلى حبنبست صغناة تاا  مع تنس ؟اندجسع ال سء ر دة الايسح جوق الصخور 
 

*************************************************************************** 
 

 

   

 ( أحد ال كونست األطسطن  للبن   التى ح كنى عنهس ل نسة النبست رال نوان را نيسن .1) التاب 

 ( تيسعد على تثبنت مذرر النبستست جى األرض .2)

 ايق امتصسص ال سء رال واد ال غذي  منهس .( تن و جنهس النبستست ع  ط3)

 ( ت د النبستست ال زررع  جنهس ا نيسن رال نوان بسلغذاء . 4)

 ( تتخذهس عديد م  الكسئنست موطنس  ل جنشتهس .5)

 امتصسص ال سء رال غذيست م  التاب  .  الاذرر جى النبست

*************************************************************************** 

 
 

 الرتبة ؟ منها تتكون التى املختلفة املواد ما –1

 : تنتج م  تفتت الصخور رتختلط مجهس ال واد ال ت لل  للكسئنست ال ن  بجد موتهس . مجسدن( 1)  : 

 .  (  سئنست دقنق  عديدة2)      

 :علل ملا يأتى :  6س 

 

 :ماذا حيدث عند :  7س 

 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاة:  4س 

 

 : مام ما يلىأ× ( ( أو عالمة ) ضع عالمة ):  5س 

 

 أسئلة متنوعة

 

 :اذكر فائدة أو أهمية :  8س 
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 . جموضح العوامل التى تعمل على تفتت الصخور إىل حبيبات متفاوتة احل –2

  جوق الصخور يىدى إلى تفتتهس . ال سء( اندجسع 1)  : 

 تىدى إلى تكينا الصخور رتفتتهس .  الايسح( 2)     

 . الزم ( الصخور تزداد تفتتس  مع 3)     

************************************************************************* 

 

 

 
 
 

/  التهويي  ردئ التابي  مي  نوع/  الت سط   ديد التاب  م  نوع/ نوع م  التاب  لونهس أط ا دا   

  . مت سطك رصغناة  مليسء حبنبست ذات تاب 

 

 الرتبة الطينية

ا إح بيسلعليى د ي توى ح التاب  م  نوع  يتفظ تح / تابي    بنياة رمفككي  حبنبيست / تابي  ذات نيسدر 

      بسل غذيست .

 

 الرتبة الرملية

تاب  تكون حبنبستهس خلنىس  م  ال ام الكبنا رال ام الصغنا / تابي  /  اللون دىرمس التاب  م  نوع

  كنن  بسل غذيست رت تاز ال سء جتن و جنهس النبستست مندا .

 

 الرتبة الصفراء

*************************************************************************** 

 
 

  . الصفااء ر الاملن  ر الىننن  هى أنواع  يث إلى التاب  تُصنف –1

 . الدبسل م  الكثنا على الصفااء التاب  ت توى –2

 . الىننن التاب   هى ت سطك س التاب  أنواع أ ثا –3

 .التهوي  جادي   الىننن  التاب  أمس ي التهوي  مندة الاملن  التاب  –4

 .  الاملن ي ا ال سء بيهول  خيل التاب   –5

 . أط ا دا   بنن س لون التاب  الىننن  أصفا الاملن لون التاب   –6

  . الاملن ح تجنش مجظم الكسئنست ال ن  جى التاب   –7

 . مندا   بسل غذيست الام ح ي تفظ  –8

*************************************************************************** 

 
 

 (الرملية)                                     بناة ال ام .  الىننن حبنبست التاب   –1

 (أصفر).                                   رمسدىالتاب  الاملن  لونهس  –2

 (الصفراء)        على نيب  عسلن  م  الدبسل .   التاب  الاملن ت توى  –3

 (رمادى)          لوجاة الدبسل .  أصفا دا  التاب  الصفااء لونهس  –4

 (الطينية)                   بدرم   بناة .   الاملن التاب  تت سط  حبنبست  –5

 (ثالثة)                                             انواع .  خ ي تقيم التاب  إلى  –6

*************************************************************************** 
 

  
 

   ( مج س رالىننن  الاملن  –الصفااء – الىننن  –الاملن )  ....................... التاب  هى ت سطك س لتاب ا أنواع أ ثا –1

   (    مس طبق –الصفااء – الىننن  –الاملن )           ....................... التاب ي ا ال سء بيهول  جى  –2

 البنضسء (  –الزرقسء  –ال  ااء  – الصفااء....            ) م  أنواع التاب  جي مصا التاب  ............ –3

   (    صغنا –متوطط  – بنا  –حام ال بنبست جي التاب  الىننن  .............               )  بنا مدا   –4

   (    أنواع التاب  –الصفااء – الىننن  –الاملن )            ....................... التاب  تزداد نيب  الدبسل جى –5

  (  منجدم  – متوطى  – ضجنف  –  ديدة)               .الت سط  ....................... الصفااء التاب  –6

 ح تومد إمسب  ص ن   (  – الام  – الى ى –الىن  )              يومد بسلتاب  الىننن  القلن  م  ................  –7

 : اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية : 1س 

 

 : حة مما بني اإلجابات املعطاةاخرت اإلجابة الصحي:  4س 

 

 :صوب ما حتته خط :  3س 

 

 : أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:  2س 
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 )×(.  الدبسل م  الكثنا جنهس ألن اللون دا ن   التاب  الىننن  –1

 () .التهوي  متوطى  الصفااء التاب  –2

 () . الت سط   ديدة الىننن  التاب  –3

    ()حام حبنبست التاب  الاملن   بنا رت سطكهس ضجنف .  –4

   )×(   م  الدبسل . التاب  الىننن  ت توى على   نست متيسري  م  ال صى رالام  رالىن  رالى ى ر ثنا –5

 التاب  الاملن  لونهس رمسدى لوجاة الدبسل .  –6

 )×(.  صغناة مت سطك  حبنبست رذات مليسء التاب  الاملن  –7

************************************************************************* 

 
 

 
 

 الت سط  . ضجنف ر ال امألن حبنبستهس  بناة  ؟التاب  الاملن  مندة التهوي  

 ألن حبنبستهس صغناة مدا  رمت سطك  .  ؟التاب  الىننن  ردي   التهوي  

 .حبنبست    منهس حختي  حام   ؟تختلف التاب  جى درم  ت سطكهس بسختي  نوعهس 

 .جنه امتداد الاذرر جنصجب الت سط   ديد ألنه ؟ حينس ن وا الىن  تن و جى ح النبستست

 . رمفكك  ال ام بناة  هحبنبستألن  ؟ ام  بسل سء مندا  ح ي تفظ ال

 ل نسةح تكون أصلح أنواع التاب  لن و ال  سصن  أر  التاب  الاملن 

 ؟ ال نوانست

 بسل غذيست . تفظ تح  هسألن

 . الدبسل م  الكثنا جنهس ألن لهس لون م نز ؟ التاب  الصفااء/  ؟ اللون دا ن  التاب  الصفااء

************************************************************************ 

 
  

 

 الرتبة الرملية  الرتبة الصفراء الرتبة الطينية وجه املقارنة
 

 

 مكوناتها

 حبنبست  ـم يتكون مجظ هس

  ـم رالقلن  الىن  رالى ى

   . رالدبسل الام  حبنبست

 

  ــرالام ال صى  ــم ونــتتك

 ستـــــــبك ن  ى  رالىــرالىن

 إلى  ـتقايب س بس ضسج متيسري 

 .الدبسل  م  الكثنا

 ستــــحبنب ون م ـيتك ســمجظ ه

ست ـــــحبنب م  رالقلن  الام 

 سدرــــالن رم  الى ى أر الىن 

 .على الدبسل احتوائهس

 صفااء اللون  رمسدي  اللون  أط ا دا    لونها

 حجم 

 حبيباتها

مليسء  صغناة ال ام

  ت سطك رم

خلنط م  ال بنبست الكبناة 

 ) متوطى  (  رالصغناة

 رمفكك   بناة ال ام

درجة 

 متاسكها

 

 الت سط   ديدة
 

 الت سط متوطى  
 

 الت سط  ضجنف 

 مندة التهوي  متوطى  التهوي  ردي   التهوي  التهوية

*********************************************************************** *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :علل ملا يأتى :  6س 

 

 : كل مما يلى قارن بني:  8س 

 

 : أمام ما يلى× ( ( أو عالمة ) ضع عالمة ):  5س 

 


