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 الوحدة األولى

 افػسػػـ اإلنػسػزة جػػيػػأج

 الدرس األوؿ: المغذيات والجياز اليضمي

 أواًل: المغذيات:            

 :العممي المناسبالمصطمح  رذكأ: السؤاؿ األوؿ

        السكريات التي تتككف مف جزئ سكر كاحد.                      ( السكريات األحادية )  -1
      .    ةسكريات ناتجة مف اتحاد عدد كبير مف السكريات األحادي (السكريات عديدة التسكر)   -2
       .       سمى األحماض األمينيةمكاد تتككف مف كحدات بنائية ت ( البركتينات)   -3
     .   ات قميمة لكنيا ضركرية لومكاد كيميائية يحتاجيا الجسـ بكمي (  الفيتامينات )  -4
                .األجزاء الغنية بالسيميمكز كال يتـ ىضميا عند اإلنساف ( األلياؼ الغذائية)   -5
 

 :السؤاؿ الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي
 :مقسـ إلى مجمكعات غذائية اإلنساف المكاد التي يحتاجيا جسـدليؿ يكضح كمية كأنكاع  -1
 ليس مما سبؽ -اليـر المعرفي           د -جاليـر الغذائي     -الكظيفي      ب اليػـر - أ

 :المغذياتمف األمثمة عمى  -2

  كؿ ما سبؽ -الكربكىيدرات             د -الماء             ج -بيدات            بيالم - أ
 :حادية كالثنائية باستدداـ محمكؿيمكف التمييز بيف السكريات األ -3
 )ب+ج( -د                  بندكت  -ج   A+B ) فيمنج ) -لكغكؿ            ب - أ

 :حاديةف األمثمة عمى السكريات األم -4

 الفركتكز -السكركز                 د -الالكتكز           ج -المالتكز          ب - أ

 :يعتبر سكر الجالكتكز مف السكريات -5

 ليس مما سبؽ -عديدة التسكر              د -الثنائية           ج -ب       األحادية  - أ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 :السكر األحادم األكثر شيكعان ىك -6

 سكر الفاكية -سكر الحميب             د –ج       سكر العنب -ب   سكر المائدة      - أ

 :السكر األحادم األكثر حالكة ىك -7

 الجالكتكز -الجمكككز                  د -السكركز        ج -ب           الفركتكز - أ

 :يطمؽ عمى سكر المالتكز اسـ سكر -8

 الشعير -د                    الحميب  -القصب          ج -الفاكية           ب - أ

 :مثمة عمى السكريات عديدة التسكرمف األ -9

 جميع ما سبؽ -السيميمكز                  د -الجاليككجيف       ج -النشا          ب - أ
 :الكحدة البنائية لمبركتيف ىي -10
 تيدعديد البب -د            الحمض األميني -الحمض الدىني  ج -الجمسركؿ     ب  - أ

 :Cيسبب نقص فيتاميف  -11

 ) أ+ج ( -اإلسقربكط                  د -الكسكر           ج -نزيؼ المثة     ب - أ

 :نسبة الماء في جسـ اإلنساف حكالي  -12

 % 80-د                      % 70 -%           ج 50 -%         ب90 - أ

 :ـ اإلنساف يكميان مف الماء حكالييفقد جس -13

 لتر 0.5  -لتر                       د 4 -ج          لتر 1.5 -لتر     ب 6-5 - أ

 :ددؿ في تركيب ىيمكجمكبيف الدـ ىكالعنصر الذم ي -14

 الحديد -البكتاسيـك                     د -الكالسيكـ        ج -النحاس      ب - أ
 

 تية:في الجمؿ اآلالفراغ بما يناسبو  السؤاؿ الثالث: أكمؿ

  الحميب كالمحكـمجمكعة  ك الدضار كالفكاكومجمكعة  منيا:مجمكعات  4ـ اليـر الغذائي يض  -1
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  مجمكعة الحبكبىي  قاعدتوبينما المجمكعة الغذائية التي تتكاجد في  الدىكف كالسكريات :المجمكعة الغذائية  التي تترأس اليـر الغذائي ىي  -2
 ك عديدة التسكر التسكر ثنائيةك  سكرالت أحادية: سـ السكريات" الكربكىيدرات " إلىتنق -3
 .  الفركتكزك  الجالكتكزك  ككزك الجم :مف أمثمة السكريات األحادية -4
 . الالكتكزك  السكركزك  المالتكز :مف أمثمة السكريات الثنائية -5
 سكر الحميب :بينما يطمؽ عمى الالكتكز اسـ سكر المائدة :يطمؽ عمى سكر السكركز اسـ -6
ك  جمكككز :بينما الالكتكز مف ،ك فركتكز جمكككز: بينما يتككف السكركز مف ،جمكككز ك مكككزج :يتككف المالتكز مف -7

 جالكتكز
 . تككيف عضالت الجسـ :مف كظائؼ البركتينات -8
 لمبركتيف غنية بجميع األحماض األمينية. الحيكانيةالمصادر   -9

 . الككليستركؿك  الزيكتك  الدىكف :بيداتييندرج تحت بند الم -10
 .الطاقة دىكف كالزيكت مدازنان غنية بػ تعتبر ال -11
 . اإلندكفينكؿباستدداـ محمكؿ  Cيتـ الكشؼ عف كجكد فيتاميف  -12
 

  :: عمؿ لما يأتيالسؤاؿ الرابع
 .ربكىيدرات المصدر األساسي لمطاقةتعتبر الك  -1

 ألنيا تمد الداليا بالطاقة بشكؿ سريع جدان .
 .ي اإليثانكؿي الماء بينما تذكب فال تذكب الدىكف كالزيكت ف -2

 ذيب شبييو .اإليثانكؿ ك الدىكف كالزيكت مركبات غير قطبية ك المذيب ي  الماء مركب قطبي بينما ألف 
 .اإلنساف جسـ مف يكميان  ماء كنصؼ لتر حكالي فقداف يتـ -3

 عرؽ .لم إفراز جسـ اإلنساف بسبب
 .بيرة مف الماء في المناطؽ الحارةينصح بتناكؿ كميات ك -4

 ك لتنظيـ درجة حرارة الجسـ .لمنع الجفاؼ 

 .باإلسياؿ ػػػ ينصح األطباء بإعطاء السكائؿ لألطفاؿ المصابيف5

 .الجفاؼ  لمنع
 .ادتفاء المكف عند إضافة عصير البرتقاؿ إلى اإلندكفينكؿ يككف أسرع منو في حالة إضافتو إلى عصير التفاح  -6

 . cألف عصير البرتقاؿ يحتكم عمى كمية اكبر مف فيتاميف 



5 

 

 

  :السؤاؿ الخامس: أكمؿ الجدوؿ التالي
 مخاطر النقص األىمية المغذيات

 إمداد الداليا بالطاقة الكربوىيدات
 

 –ضعؼ التركيز  –الشعكر بالتعب 
 اندفاض معدؿ التمثيؿ الغذائي

 البروتينات
 تشكيؿ اإلنزيمات ك اليرمكنات
 ك تككيف عضالت الجسـ

 -الشعكر بالتعب –تشقؽ الجمد 
ضعؼ مقاكمة  -زففقداف الك 

 المرض ، تساقط الشعر

 الدىوف و الزيوت
مصدر لمطاقة كتشكيؿ الغشاء 
 الدمكم كعازؿ حرارم لمجمد

 

اندفاض معدؿ الككليستركؿ الحميد 
، مشاكؿ في الجياز HDLلمجسـ 

 العصبي ، التعب

 Cفيتاميف 
التئاـ الجركج ك الحفاظ عمى صحة 

 الجمد ك المثة
 

 دادمينزيؼ المثة ، النزيؼ ال
 االسقربكط

 امتصاص الكالسيـك Dفيتاميف 
 

 الكساح ، ليف العظاـ

 يددؿ في تركيب العظاـ ك األسناف الكالسيـو
 

 الكسكر

  الحديد
 صناعة داليا الدـ الحمراء

 فقر الدـ " األنيميا "

 السرطاف ك اإلمساؾ الجسـ مف السرطاف كاإلمساؾحماية األلياؼ

 
 :مع االستنتاج، في الحاالت التاليةالسؤاؿ السادس: ماذا يحدث 

 مؿ مف محمكؿ بندكت إلى أنبكبتيف تحتكياف جمكككز ك سكركز ثـ كضعيما في حماـ مائي سادف.  2إضافة  -1
 .يتككف لكف أحمر طكبي في حالة الجمكككز ك ىذا يدؿ عمى كجكد سكر أحادم 

 ماـ مائي سادف. إضافة محمكؿ لكغكؿ إلى أنبكب يحتكم عمى محمكؿ النشا ثـ كضعو في ح -2
 يتككف لكف أزرؽ قاتـ كىذا يدؿ عمى كجكد سكر عديد يتفاعؿ مع اليكد .

 إضافة محمكلي ىيدرككسيد الصكديـك ك كبريتات النحاس الثنائية إلى زالؿ البيض. -3
 يظير لكف بنفسجي ك ىذا يدؿ عمى كجكد البركتيف في زالؿ البيض

 .مؿ مف زيت الزيتكف 1عمى ب يحتكم مؿ مف اإليثانكؿ إلى أنبك  5إضافة  -4
 يذكب زيت الزيتكف في اإليثانكؿ حيث أف اإليثانكؿ مذيب عضكم .
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 ثانيًا: الجياز اليضمي:

 :ذكر المصطمح العممي المناسبأالسؤاؿ األوؿ: 

  ي لممادة الغذائية .      مف أنكاع اليضـ يتـ مف دالؿ عمميتي البمع ك المضغ دكف حدكث تغير في التركيب الكيميائ نكع (اليضـ الميكانيكي)  -1

                                    اليضـ الذم يتغير فيو تركيب المادة بفعؿ اإلنزيمات ك العصارات  (اليضـ الكيميائي )  -2
                                                       .جة عف انقباض عضالت جدراف المرئحركة نات (الحركة الدكدية )  -3
                                   سائؿ حمضي ناتج عف مزج العصارة المعدية مع الطعاـ المسحكؽ  (الكيمكس الحمضي )  -4
                                      كجـ.    1.5(أكبر عضك دادؿ جسـ اإلنساف ك يبمغ كزنو حكالى  الكبد )  -5
                                .ف اليضـ عبر جدار القناة اليضمية لمدـنقؿ الكحدات البنائية الناتجة م (االمتصاص )  -6
            .                        انثناءات "بركزات" اصبعية تكجد عمى السطح الدادمي لألمعاء الدقيقة(الدمالت )  -7
 

 :: اختر اإلجابة الصحيحة مما يميالسؤاؿ الثاني
 :يبدأ الجياز اليضمي لإلنساف بػ  -1
 البمعـك -د                  الفـ -األنؼ          ج -ب                  مءالمر  - أ
 :ة ما عدامقناة اليضميالرئيسية لجزاء األجميع ما يمي مف   -2
 األمعاء الغميظة -د            البنكرياس -المعدة         ج -األمعاء الدقيقة         ب - أ
 :عدد أسناف اإلنساف البالغ  -3
  33 -د                   32 -ج            20 -ب                   28 - أ
 :لذم يقـك بمزج الطعاـ بالمعاب ىكالعضك ا -4
 المعدة -د                المساف -االثنا عشر     ج -األسناف              ب - أ
 :يبمغ طكؿ القناة اليضمية حكالي  -5
  أمتار 7 -د              أمتار  5 -أمتار        ج 3 -أمتار            ب 10 - أ
 :عدد  التراكيب المفرزة لمعاب  -6
 6 -د                     5 -ج              3  -ب                   4 - أ
 :مكجكدة في نياية المعدة بػالعضمةتسمى العضمة العاصرة ال -7
 طةالمدط -د                البكابية -الييكمية          ج -الفؤادية            ب - أ
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 :تحتكم عصارة البنكرياس عمى -8
 )ب+ ج( -د       إنزيمات ىاضمة   -ج        بيكربكنات الصكديـك  -كربكنات الصكديـك  ب - أ
 :ىكف بكاسطةيتـ استكماؿ ىضـ الد -9
 إنزيـ التربسيف  -د             إنزيـ الميبيز -إنزيـ األميميز    ج -العصارة الصفراء   ب - أ

 :صاص فيتتـ معظـ عممية االمت -10
 الكبد  -د           األمعاء الدقيقة -األمعاء الغميظة   ج -المعدة            ب - أ

 :يتككف الكبد مف -11
 فصكص 5 -د                   فص 2 -فصكص        ج 4 -فصكص       ب 3 - أ

 :الصحية المتعمقة بالجياز اليضمي مف المشكالت -12
 جميع ما سبؽ -القرحة            د -دية    جالتياب الزائدة الدك  -تسكس األسناف  ب - أ

 :التالية ال تمتمؾ جيازان ىضميان  أم مف الكائنات -13
 األميبا -د             الدكدة الشريطية -األغناـ          ج -الفراشة               ب - أ

 :يبقى الطعاـ ألطكؿ فترة زمنية في -14
 مءالمر   -د              اء الغميظةاألمع -المعدة          ج -األمعاء الدقيقة       ب - أ

 :يتـ تدزيف العصارة الصفراء في -15
 )ب+ ج( -الحكيصمة الصفراء           د -المرارة          ج -الكبد                 ب - أ

 :يبمغ طكؿ األمعاء الدقيقة -16
 متر 6 -متر                        د 7  -متر      ج 1.5 -متر               ب 8 - أ

 :لناس صعكبة في ىضـ سكر الحميب ىكيـ الذم يسبب نقصو لبعض ااإلنز  -17
 الالكتيز -الالكتكز                       د -السكريز        ج -المالتيز             ب - أ

 :يبمغ طكؿ الدممة الكاحدة حكالي -18
 ا متر -د                          ممـ 1 -ممـ          ج 5 -ممـ              ب 3 - أ
 

  :: أكمؿ الفراغ بما يناسبو في الجمؿ التاليةثالثسؤاؿ الال

  . األمعاء الغميظةك األمعاء الدقيقة  كالمعدة ك المرئ  كالبمعـك  كالفـ  :مف اليضمية القناة تتككف -1



8 

 

  الغدد المعابية  كالكبد  ك البنكرياس :بالقناة اليضمية ىي الغدد الممحقة -2
 .  عبر قنكات دادؿ القناة اليضميةأك  الدـ مباشرةإفرازاتيا في  تصب الغدد الممحقة بالقناة اليضمية  -3
 . االمتصاصك  اليضـ :مف كظائؼ الجياز اليضمي -4
 . كيميائي ك ميكانيكيلميضـ نكعاف ىما   -5
 . األضراسك  األنيابك  القكاطع :أنكاع ىي 3تنقسـ األسناف إلى  -6
 . الفـيبدأ تحطيـ المكاد النشكية في  -7
 . العضمة العاصرة الفؤاديةصرة المكجكدة في نياية المرئ بػ تسمى العضمة العا  -8
 . الممساءالعضالت طبقات مف   3يحتكم جدار المعدة عمى  -9

 . إنزيـ الببسيفك  حمض الييدرككمكريؾتحتكم العصارة المعدية عمى  -10
 . القرحةإلى اإلصابة بػ  يؤدم زيادة إفراز حمض الييدرككمكريؾ في المعدة -11
 . المفائفيك  ك الصائـ االثنا عشرىي أجزاء  3دقيقة إلى تنقسـ األمعاء ال -12
 . سـ 25بينما يبمغ طكؿ االثنا عشر  المفائفيأطكؿ أجزاء األمعاء الدقيقة   -13
  . عصارة االمعاء الدقيقةك  عصارة البنكرياسك  العصارة الصفراء: ىي عصارات3 عشر االثنا في يصب -14
 . الغذاءتدزيف  ك التدمص مف السمكـمف كظائؼ الكبد  -15
 . المرارةالتي يتـ تدزينيا في  العصارة الصفراءيقـك الكبد بإفراز العصارة  -16
 .التربسيف  كالميبيز  كاألميميز  عصارة البنكرياس ىي اإلنزيمات المكجكدة في  -17
 اليضـد في زيادة عممية الكيمكس الحمضي كما أنيا تساع حمكضةتقمؿ بيكربكنات الصكديـك مف  -18
 . األمعاء الدقيقةالبركتينات في لكربكىيدرات ك يتـ استكماؿ ىضـ ا -19
 إلى الدـ . الشعيرات الميمفية يتـ حمؿ معظـ الحمكض الدىنية كالجميسركؿ عبر -20
 . المستقيـك  القكلكفك  األعكرأجزاء ىي  3تتككف مف ك  ـ 1.5يبمغ طكؿ األمعاء الغميظة  -21
 . مستعرضالك  النازؿ كالقكلكف الصاعد أقساـ ىي  3ينقسـ القكلكف إلى  -22
 .يةالدم دادؿتتـ عممية اليضـ في األميبا  -23
 .السيميمكزالجياز اليضمي في األغناـ متدصص في ىضـ  -24

 

 :: عمؿ لما يأتيالسؤاؿ الرابع

 ."كيميائييحدث في الفـ نكعيف مف اليضـ " ميكانيكي ك   -1
 فرزه المعاب ليضـ النشا جزئيان .ميكانيكي بفعؿ حركة المضغ بكاسطة األسناف ك كيميائي بفعؿ إنزيـ األميميز الذم ي
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 .تناكؿ قطعة مف الدبز أك البطاطا نشعر بطعـ حمك عند  -2

 بسبب إفراز المعاب إلنزيـ األميميز الذم يحكؿ النشا المكجكد في البطاطا أك الدبز إلى سكر مالتكز .
 .اليضـ الكيميائي بعد الميكانيكي أىمية حدكث  -3

 يحكؿ المكاد الغذائية إلى كحداتيا البنائية األساسية . لتسييؿ عممية اليضـ الكيميائي الذم
 .ؤادية كالعضمة العاصرة البكابيةأىمية كؿ مف العضمة العاصرة الف -4

 تقـك العضمة العاصرة الفؤادية بمنع رجكع الطعاـ مف المعدة إلى المرئ أما البكابية فتمنع رجكعو مف االثنا عشر لممعدة.
 .تيايتالءـ تركيب المعدة مع كظيف -5

 . لمبركتيف إنزيـ الببسيف الياضـعمى عصارتياطبقات مف العضالت الممساء العاصرة لمطعاـ ك تحتكم  3ألنيا تتركب مف 
 ."HCL أىمية إفراز جدار المعدة لحمض الييدرككمكريؾ  "  -6

 ألنو ينشط إنزيـ الببسيف ك يعقـ الطعاـ مف الجراثيـ .
 .تيضـ البركتينات كال تيضـ نفسيا المعدة -7

 الحتكاءىا عمى طبقة مداطية كثيفة .
 .يتـ في المعدة نكعيف مف اليضـ " ميكاىنيكي ك كيميائي " -8

 ميكانيكي بسبب كجكد العضالت الممساء التي تعصر الطعاـ ك كيميائي بسبب إنزيـ الببسيف الذم ييضـ البركتيف
 .زكائد الدقيقة التي تغمؼ كؿ دممةأىمية كجكد ال  -9

 االمتصاص. تساىـ في زيادة مساحة
 .تيايتالءـ تركيب األمعاء الدقيقة مع كظيف -10

 ألف كثرة تعاريجيا ك احتكاءىا عمى الدمالت يزيد  مف مساحة سطح االمتصاص .
 .كالن قبؿ تكزيعو عمى داليا الجسـيصؿ الدـ المحمؿ بالمكاد الغذائية إلى الكبد أ -11

 لمتدمص مف السمـك .
 .األغذية الغنية بالدىكف يؿ تناكؿي نصح المستئصمكف لممرارة بتقم -12

 . بسبب نقص العصارة الصفراكية لكي ال يصابكا بعسر اليضـ
 .تبرز أىمية الزائدة الدكدية في الحيكانات آكمة العشب " المجترات " -13
 .تقـك بيضـ السيمكلكز  ألنيا
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 :السؤاؿ الخامس: أكمؿ الجدوؿ التالي 

 نواتج اليضـ ييضمياالمادة التي س مكاف اإلفراز اإلنزيـ أو العصارة
 سكر مالتكز النشا البنكرياس -المعاب األميميز
 عديد الببتيد البركتيف العصارة المعدية الببسيف

 مستحمب دىني الدىكف  الكبد العصارة الصفراء
 ببتيدات قصيرة عديد الببتيد عصارة البنكرياس التربسيف

 المستحمب الدىني عصارة البنكرياس الميبيز
ية حمكض دىن
 كجمسركؿ

 أحماض أمينية الببتيدات القصيرة عصارة االمعاء الدقيقة محمالت الببتيد
 جمكككز 2 المالتكز عصارة االمعاء الدقيقة المالتيز
 جمكككز + فركتكز السكركز عصارة االمعاء الدقيقة السكريز
 جمكككز + جالكتكز الالكتكز عصارة االمعاء الدقيقة الالكتيز

 
 مع االستنتاج:، دس: ماذا يحدث في الحاالت التاليةالسؤاؿ السا

 .دقيقة 20إضافة اليكد إلى أنبكب يحتكم عمى الماء كآدر يحتكم عمى المعاب بعد  -1
 يظير المكف البني المحمر ك ىذا يدؿ عمى عدـ كجكد النشا الذم يعطي لكف أزرؽ قاتـ مع اليكد .

 .نات الصكديكـؿ بيكربك كضع كرقتي عباد شمس حمراء كزرقاء في كأس بو محمك  -2
 يتغير لكف كرقة عباد الشمس الحمراء إلى زرقاء ألف تأثير بيكربكنات الصكديـك قمكم " قاعدم " .

 :: استخدـ المصطمحات التالية لتكويف خارطة مفاىيميةالسابع السؤاؿ

 .المعدة  –العصارة الصفراء  –المعاب –ىضـ كيميائي  –الحويصمة الصفراء  –اليضـ  –األسناف  –ببسيف  –ىضـ ميكانيكي 

 

 

 عف طريؽ             

 

 

 الهضم

 المعدة اللعاب

 إنزيم الببسين

 الحويصلة الصفراء

 هضم ميكانيكي

 األسنان

 هضم كيميائي

 العصارة الصفراء
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  :السؤاؿ الثامف: أكمؿ بيانات األشكاؿ المجاورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجياز التنفسيالدرس الثاني: 

 :ذكر المصطمح العممي المناسبأ: السؤاؿ األوؿ

لى الرئتيفكدركج ال عممية ددكؿ (التنفس ) -1       .                     يكاء مف كا 
                عممية تبادؿ الغازات بيف الدـ كالرئتيف.                     (التنفس الدارجي ) -2
 .عممية تبادؿ الغازات بيف الدـ كأنسجة الجسـ(التنفس الدادمي ) -3
 .بكجكد األكسجيفعممية أكسدة جزيئات المغذيات دادؿ الدمية (التنفس الدمكم ) -4
 .و الصندكؽ يكجد في نياية البمعـكتركيب يشب ( الحنجرة) -5

 القولون الصاعد

 األعور

 الزائدة الدودية

 عضلة عاصرة

 القولون المستعرض

القولون 

 النازل

 االثنا عشر

 األمعاء الدقيقة

 المعدة

 غدد لعابية
 المرئ

 لكبدا

 البنكرياس

 المرئ

األمعاء 

 الغليظة

 المرارة

 عضلة عاصرة بوابية

 عضلة عاصرة فؤادية

 المستقيم

 فتحة الشرج
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   .    سـ 12يف طكلو حكالي أنبكب مرف يمر عبره اليكاء إلى الرئت (القصبة اليكائية ) -6
              .            جي ناعـ مرف يقع عمى جانبي القمبنسيج اسفن (الرئتيف) -7
         ت رقيقة مرتبة بشكؿ عنقكدم تكجد دادؿ الرئتيف.  حكيصال ( الحكيصالت اليكائية ) -8
           .عصبي يكجد في النداع المستطيؿ ينظـ عممية التنفس مركز (مركز التنفس )-9

           .                    في الدـ CO2عامؿ ينتج عف زيادة تركيز (العامؿ الكيميائي )ػػ 10
  :لصحيحة مما يميالسؤاؿ الثاني: اختر اإلجابة ا

 : يعتبر مف أعضاء الجياز التنفسيأم مف اآلتي ال  -1
 المرئ -د                الفـ -البمعكـ            ج -األنؼ                 ب - أ
  :د أيان مما يأتي قد ال يككف حاجة إليوحدإذا كانت الجياز اليضمي كالتنفسي منفصالف،   -2
 الحجاب الحاجز  -د       لساف المزمار -ج          المزمار  -المرئ                 ب - أ
 :لمسؤكؿ عف حدكث الحركات التنفسيةالعضك ا   -3
 القصبة اليكائية  -األنؼ               د -الرئتيف            ج -بز      الحجاب الحاج - أ
 :يكجد مركز التنفس في  -4
 المديخ -د    طيؿالنداع المست -الرئتيف             ج -المخ                ب - أ
  :الغاز الذم ال تتغير نسبتو في ىكاء الشييؽ عف ىكاء الزفير  -5

 2H -د                  2N -ج            2CO -ب              2O - أ
 :فإف حجـ التجكيؼ الصدرمعند حدكث عممية الشييؽ   -6

 مما سبؽ الشئ -د                يزداد -يبقى ثابتان          ج -يقؿ            ب - أ
 :غاز محصكر عند ثبات درجة الحرارةالعالقة بيف الحجـ كضغط   -7

 ال شئ مما سبؽ  -متساكية             د -ج            عكسية -طردية         ب - أ
 :التنفس مما يؤدم إلى حدكث الشييؽالعامؿ الذم يحفز مركز  -8

 في الدـ    2COركيزنقصاف ت -ب                           في الدـ 2COزيادة تركيز  - أ
 في الدـ    O2نقصاف تركيز  -في الدـ                            د O2زيادة تركيز  -ج

 :رتبادؿ الغازات في البراميسيكـ عبيتـ  -9
 الغشاء الدمكم -الدياشيـ             د -األكياس اليكائية    ج -جمده الرطب     ب - أ

 :لحشرات عبرتتـ عممية التنفس عند ا  -10
 الدياشيـ   -د       األكياس اليكائية -الجمد               ج -ب      شاء الدمكمالغ - أ
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 :السؤاؿ الثالث: أكمؿ الفراغ بما يناسبو في الجمؿ التالية
 األنؼ  ك البمعـك  ك الحنجرة ك القصبة اليكائية ك الرئتيف .أجزاء الجياز التنفسي ىي - 1
 . إصدار الصكت بكاسطة الحنجرةك   إدداؿ اليكاء ك الغازاتك  اقةإنتاج الطمف كظائؼ الجياز التنفسي  -2
 .  إنتاج الطاقةىك اليدؼ مف عممية التنفس   -3
 . دمكمبينما في الداليا العضمية  ال ىكائينكع التنفس في دميرة العجيف  -4
 و .تدفئتكشعيرات دمكية لػ  تنقيتولػأىداب يحتكم األنؼ عمى مداط ك  -5
 .الجياز اليضمي كالجياز التنفسي شتركان بيفعضكان م البمعكـ يعتبر  -6
 . تكجيو الطعاـ إلى القناة اليضميةك  إصدار الصكتمف كظائؼ الحنجرة   -7
 مء.المر  أماـاليكائية  تقع القصبة  -8
  .20-16يتراكح عدد الحمقات الغضركفية في القصبة اليكائية ما بيف   -9

 ثـ تتفرع كؿ شعبة قنكات ضيقة تسمى الشعب اليكائيةف تتفرع القصبة اليكائية في نيايتيا إلى شعبتيف تسميا  -10
 . حكيصمة ىكائيةالتي تنتيي كؿ منيا بػ ك   القصيبات

  الحجاب الحاجزعضمة الشكؿ كليا قاعدة عريضة ترتكز عمى  مقعرتي الرئتاف -11
 .حكيصمة 700-300تيف حكالي يبمغ عدد الحكيصالت اليكائية في الرئ -12
 العامؿ الكيميائي ك العامؿ العصبية عامميف ىما يتـ تنظيـ عممية التنفس بكاسط -13
  COك  ك القطراف النيككتيفالناتجة عف التدديف  أىـ المكاد مف -14
 ااألمفيزيمك  التياب الشعب اليكائيةك  االنفمكنزاك  الرشح مف األمراض التي تصيب الجياز التنفسي -15
 .األمفيزيماينتج عف تمزؽ الحكيصالت اليكائية مرض يسمى  -16
 . جمدىا الرطبادؿ الغازات في دكدة األرض عبر يتـ تب -17
 .  مرة 15-12عدد مرات التنفس في الدقيقة الكاحدة  -18
 2 بينما عدد فصكص الرئة اليسرم 3عدد فصكص الرئة اليمنى  -19

  :السؤاؿ الرابع: عمؿ لما يأتي

 أىداب.ف األنؼ شعيرات كمداط ك يبط   -1
 لتنقية اليكاء ك تدفئتو .
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 زمار.أىمية كجكد لساف الم  -2

 لمنع ددكؿ الطعاـ إلى القصبة اليكائية 

 .ركيب القصبة اليكائية مع كظيفتيايتالءـ ت -3

 ك ىذا يقكم جدارىا كيمنع إعاقتيا لحركة الطعاـ المار في المرئ دمفيا Uحمقاتيا الغضركفية عمى شكؿ ألف 
 .اميتالءـ تركيب الرئتيف مع كظيفتي  -4

 كما انيا تحتكم عمى حكيصالت ىكائية لتبادؿ الغازات . ىا ك تقمصياتمددألنيا اسفنجية مرنة كبالتالي سيكلة 
 .ة عف نسيج اسفنجي مرف دفيؼ الكزفالرئتيف عبار   -5

 لكي تتمدد ك تتقمص بسيكلة حيث انيا ال تحتكم عمى عضالت .
 .يحيط بالرئتيف غشاء رقيؽ رطب -6

 لمسماح بمركر الغازات عبره بسيكلة كما يعمؿ عمى حمايتيا .
 .د الحكيصالت اليكائية في الرئتيفكجك أىمية   -7

 لكي تتـ عممية تبادؿ الغازات بكفاءة كلكي تمنح الرئتيف المممس االسفنجي المرف .
 .ة شبكة ضدمة مف الشعيرات الدمكيةيحيط بالحكيصالت اليكائي-8

 لتتـ عممية تبادؿ الغازات بيف الدـ ك الحكيصالت بكفاءة عالية .
 .ممو الدـ المار في الشريف الرئكمأكبر مما يح O2الرئكم كمية يحمؿ الدـ المار بالكريد  -8

 ألف الكريد يعيد الدـ المحمؿ باألكسجيف مف الرئتيف بينما الشرياف الرئكم يحمؿ الدـ غير المؤكسج مف القمب لمرئتيف .
 تدتمؼ نسبة غازم األكسجيف ك ثاني أكسيد الكربكف في ىكاء الشييؽ عف الزفير. -9

% ك تدتمؼ في الزفير ألف جزء منو استيمؾ أثناء 21يف فنسبتو في الشييؽ مساكية لنسبتو في اليكاء الجكم بالنسبة لألكسج
% ك تزيد في الزفير بسبب 0.04فنسبتو  في الشييؽ مساكية لنسبتو في اليكاء الجكم  2CO حرؽ الغذاء ك إنتاج الطاقة أما 

 . 2COالتفاعالت الكيميائية دادؿ الجسـ التي تنتج  بعض
 .ماء لكنيا متغيرة في ىكاء الشييؽيحتكم ىكاء الزفير عمى كمية كبيرة مف بدار ال -10

متغيرة في الشييؽ ألنيا تتبع نسبة الرطكبة في الجك ك تزيد النسبة في الزفير بسبب رطكبة الرئتيف ك بدار الماء الناتج عف 
 العمميات الحيكية ك الكيميائية في الجسـ .

 .ء الزفير كمتغيرة في ىكاء الشييؽالحرارة ثابتة تقريبان في ىكا ػػػ تككف درجة 11
 أما ىكاء الشييؽ فحرارتو تتبع حرارة اليكاء الجكم . "  37"  ثابتة ألنيا تتبع درجة حرارة الجسـ
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 .كبر حجمان مف الرئة اليسرلأليمني ػػػػ الرئة ا 12

 كي ال تؤثر عميو .ألف الرئة اليسرل في جية القمب ك بالتالي حجميا صغير ل
 

 السؤاؿ الخامس: أكمؿ جداوؿ المقارنة التالية:
 

 المخاطر وجو المقارنة

 زيادة عدد ضربات القمب –ضيؽ األكعية الدمكية  –اإلدماف  النيكوتيف

 االدتناؽ COغاز أوؿ أكسيد الكربوف 

 تييج الممرات التنفسية –السرطاف  القطراف

  

 العامؿ العصبي ائيالعامؿ الكيمي وجو المقارنة

 الزفير الشييؽ الحركة التنفسية الناتجة

 امتالء الحكيصالت باليكاء في الدـ CO2زيادة تركيز سبب الحدوث

 م ثبػػَّػػط نشيط حالة مركز التنفس

 ترتدي تنقبض حالة الحجاب الحاجز وعضالت ما بيف الضموع

 لمدادؿ لمدارج اتجاه حركة القفص الصدري
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 الزفير الشييؽ لمقارنةوجو ا

 التعريؼ
  CO2عممية إدراج اليكاء المحمؿ ب  عممية إدداؿ اليكاء لمرئتيف

 لمدارج

حالة عضمة الحجاب الحاجز 
 وعضالت ما بيف الضموع

 ترتدي تنقبض

 يقؿ يزيد حجـ التجويؼ الصدري

 مف الدارجي الضغط الدادمي أكبر الضغط الدادمي أقؿ مف الدارجي الضغط الداخمي والخارجي

 مف دادؿ الرئتيف لمدارج مف الدارج لمدادؿ اتجاه اندفاع اليواء

 

 ": 2& 1السؤاؿ السادس: ما أسماء األجزاء المشار إلييا في األشكاؿ " 
 

 
 

 التجويف األنفي

 األنف

 شعبة هوائية

 قصيبة هوائية

 الحجاب الحاجز

 حويصلة هوائية

 ضلوع القفص الصدري

 ليسرىالرئة ا

 القصبة الهوائية

 البلعوم
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 ؟2لتنفسية التي يمثميا الشكؿ رقـ ما الحركة ا -1

 . الزفير
 ؟ كلماذا ،أقؿ منو دارج الجسـ بر أـىؿ يككف ضغط اليكاء دادؿ التجكيؼ الصدرم أك -2

 أكبر ألف حجـ التجكيؼ الصدرم في الزفير يقؿ ك بالتالي يزيد الضغط بدادمو .
 

 الجياز الدورانيالدرس الثالث: 
  :المصطمح العممي المناسب /يذكرأالسؤاؿ األوؿ: 

        عضمة مجكفة بحجـ قبضة اليد قاعدتيا لألعمى كقمتيا لألسفؿ.   (القمب ) -1
              .غشاء رقيؽ يحيط بالقمب يعمؿ عمى حمايتو كتسييؿ حركتو (لتامكرا ) -2
       .% مف حجـ الدـ55سائؿ لزج يميؿ إلى الصفرة ك يشكؿ حكالي  (بالزما الدـ ) -3
   .بركتيف يددؿ في تركيبو عنصر الحديد يكجد في داليا الدـ الحمراء (الييمكجمكبيف ) -4
          مؿ مسؤكؿ عف نقؿ الدـ إلى كافة أجزاء الجسـ.       نظاـ متكا (الدكرة الدمكية ) -5
             سائؿ حيكم يجرم دادؿ األكعية الدمكية.                       (الدـ  ) -6
            أنابيب لنقؿ الدـ مف القمب إلى أنحاء الجسـ أك العكس.           (الشراييف ) -7
         رقيقة تربط بيف الشرينات ك الكري دات.                أكعية دمكية (الشعيرات الدمكية  ) -8
      .مرض ناتج عف نقص عدد داليا الدـ الحمراء أك قمة الييمكجمكبيف (فقر الدـ ) -9
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 :السؤاؿ الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف األقواس
 جميع ما يمي مف أجزاء الجياز الدكرم ما عدا: -1
 المعدة -األكعية الدمكية           د -الدـ            ج -ب القمب                - أ
 يفصؿ بيف البطيف األيسر ك األذيف األيسر صماـ ...... الشرفات  : -2
 دماسي -ثالثي                     د -رباعي           ج -ب               ثنائي - أ
 :عف طريؽ يمفالدـ إلى األذيف األ يددؿ -3
 الكريد األجكؼ السفمي  -ب                                   الكريد األجكؼ العمكم  - أ
 ) أ+ ب( -د                                            األكردة الرئكية -ج
 :يددؿ الدـ إلى األذيف األيسر عبر -4
 األكردة الرئكية  -الشرياف التاجي         د -الشرياف األبير    ج -الشرياف الرئكم    ب - أ

 
 :مكية الصغرل " الرئكية " بانقباضالدكرة الد تبدأ -5
 األذيف األيسر -البطيف األيسر      د -األذيف األيمف       ج -ب       البطيف األيمف - أ
 :الدـ عبر .......... إلى الرئتيفعند انقباض البطيف األيمف يندفع  -6
  الشرياف الرئكم -الشرياف التاجي      د -الشرياف األبير      ج -الكريد الرئكم      ب - أ
 :مكية الكبرل "الجيازية " بانقباضتبدأ الدكرة الد -7
 األذيف األيسر -ر         دالبطيف األيس -األذيف األيمف       ج -البطيف األيمف     ب - أ
 :.......... إلى جميع أنحاء الجسـعند انقباض البطيف األيسر يندفع الدـ عبر  -8
 الشرياف الرئكم  -الشرياف التاجي         د -ج     الشرياف األبير -الكريد الرئكم    ب - أ
 :أكبر شراييف الجسـ ىك الشرياف -9
 "ب+ج " معان  -األكرطي                 د -األبير               ج -التاجي          ب - أ

 :يدرج الشرياف األبير مف -10
 األذيف األيسر -د          البطيف األيسر -األذيف األيمف       ج -ب   البطيف األيمف   - أ

 :يبمغ حجـ الدـ في جسـ اإلنساف -11
 لتر 1 -ر                دلت 6-5 -لتر                ج  8 -لتر     ب 3-2 - أ

 :ـ مف القمب إلى جميع أنحاء الجسـكعاء دمكم مسؤكؿ عف نقؿ الد -12
 ة الصفائح الدمكي -د                الشرياف -الشعيرات الدمكية      ج -الكريد       ب - أ
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 :ـ مف جميع أنحاء الجسـ إلى القمبكعاء دمكم مسؤكؿ عف نقؿ الد -13
 الصفائح الدمكية  -الشرياف                 د -ج     الشعيرات الدمكية     -ب      الكريد - أ

 :يككف مؤكسجان ما عدا في الشرياف الدـ المنقكؿ عبر الشراييف -14
 األكرطي -د                 التاجي   -ج      األبير        -ب          الرئكم - أ

 :كردة يككف غير مؤكسجان ما عدا فيالدـ المنقكؿ عبر جميع األ -15
 الشرياف األكرطي -الكريد األجكؼ العمكم      د -الكريد البابي  ج -ب  األكردة الرئكية - أ

 :كم بالزما الدـ عمى الماء بنسبةتحت -16
 % 99-د   %                  92 -%            ج 70 -%     ب 20 - أ

 :مب بالغذاء كاألكسجيف ىك الشريافالشرياف المسؤكؿ عف تزكيد عضمة الق -17
 األكرطي -د                    التاجي -األبير             ج -الرئكم      ب - أ

 
 :ات التالية ال تمتمؾ جياز دكرانيأم مف الكائن -18
 نجـ البحر  -د          الردكيات       -ج         البالناريا -الحشرات              ب - أ

 :قؿ المكاد في البالناريا عف طريؽتنت -19
 كؿ ما سبؽ  -النقؿ النشط              د -ج         االنتشار -ب    الداصية األسمكزية   - أ
 

 :السؤاؿ الثالث: أكمؿ الفراغ بما يناسبو
 .  األكعية الدمكيةك  الدـك القمب يتككف جياز الدكراف مف -1
 .  2Oنقؿ الغذاء كك الحفاظ عمى درجة حرارة الجسـ ك  كالفضالت 2COالتدمص مف   الدكراف مف كظائؼ جياز -4
 . التامكريحيط بو غشاء رقيؽ ىك جـ ك  503-250لقمب ما بيف يتراكح كزف ا -5
 . مدططةأما نكع عضالتو فيي  مدركطي شكؿ القمب -6
 . ماتصماا يفصؿ بيني األذينيف ك البطينيفحجرات تسمى  4مف  يتألؼ القمب -7
 األذيف األيسر ك البطيف األيسربينما يضـ الجزء األيسر مف القمب  البطيف األيمف ك األذيف األيمف يضـ القسـ األيمف مف القمب  -8
 .ثالثي الشرفاتصماـ األذيف األيمف يفصؿ بيف البطيف األيمف ك   -9

 . الشعيرات الدمكيةك  الشراييفك  األكردةتنقسـ األكعية الدمكية إلى   -10
 . مككنات دمكيةك  بالزما الدـف الدـ مف يتكك   -11
 . صفائح دمكيةك  داليا دـ حمراءك  داليا دـ بيضاءتنقسـ المككنات الدمكية في الدـ إلى   -12
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 . جياز الطرد المركزميمكف فصؿ مككنات الدـ عف طريؽ   -13
 . كبرلك  صغرلتنقسـ الدكرة الدمكية إلى  -14
 . كيمياـ ىارفي: الكبرل ىك  مكتشؼ الدكرة الدمكية بينما  ،ابف النفيس: مكتشؼ الدكرة الدمكية الصغرل ىك -15
 .األبيريدرج الشرياف التاجي مف الشرياف  -16
 .البابي الكريد تتجمع المكاد الغذائية الميضكمة الممتصة في  -17
 . فقر الدـك تصمب الشراييف لجياز الدكراني مف المشكالت الصحية المتعمقة با -18
 . ضعؼ امتصاص الحديدك  ادتالؿ جيني كالثالسيميا ك سكء التغذيةمف أسباب فقر الدـ  -19
  . ضعؼ القدرة عمى إنجاز األعماؿك  التعب السريعك  اليزاؿمف أعراض اإلصابة بفقر الدـ   -20
 . البدانةك  التدديفصمب الشراييف  مف أسباب ت -21
  مغمؽدكيات فتمتمؾ جياز دكراني أما الر  مفتكحبينما تمتمؾ الحشرات جياز دكراني  مائييمتمؾ نجـ البحر جياز دكراني -22
 
 :لسؤاؿ الرابع: عمؿ لما يأتيا
 .كجكد صمامات بيف حجرات القمب  -1

 لمسماح بمركر الدـ مف األذيف لمبطيف كمنع عكدتو .
 .لبطيف األيمف صماـ ثالثي الشرفاتيفصؿ بيف األذيف األيمف ك ا -2

 كدتو .كمنع ع مفلمبطيف األي يمفلمسماح بمركر الدـ مف األذيف األ
 .لبطيف األيسر صماـ ثنائي الشرفاتااأليسر ك يفصؿ بيف األذيف  -5

 لمسماح بمركر الدـ مف األذيف األيسر لمبطيف األيسر كمنع عكدتو .
 .أكبر مف سمؾ جدار الشرياف الرئكمسمؾ جدار الشرياف األبير  -6

 خ الدـ إلى الرئتيف فقط .يض الشرياف الرئكميضخ الدـ إلى جميع أنحاء الجسـ بينما  الشرياف األبيرألف 
 .يسر أسمؾ مف جدراف البطيف األيمفجدراف البطيف األ -7

 ألف البطيف األيسر يضخ الدـ إلى جميع أنحاء الجسـ بينما البطيف األيمف يضخ الدـ إلى الرئتيف فقط .
  .عضالت جدراف البطينيف أقكل كأكثر سمكان مف عضالت جدراف األذينيف -8

 ضخ الدـ بينما األذينيف يقكماف باستقباؿ الدـ اآلتي مف أنحاء الجسـ لمقمب . قكة البطينيف  حتى يتحمؿ
 .ضغط الدـ الناتج عف انقباض القمبيتمكف الشرياف مف تحمؿ   -9

 بسبب سمؾ جداره .
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 .احتكاء األكردة عمى صمامات عمى غرار الشراييف التي ال تحتكم عمى صمامات -10
 .  بينما الشراييف يكجد فييا قكة ضخ الدـ بفعؿ عضمة القمب الجاذبية لمنع عكدة الدـ في االتجاه المعاكس بفعؿ

 .جدراف الشعيرات الدمكية رقيقة جدان  -11
 كي تتـ عممية تبادؿ الغازات بكفاءة عالية .

  .تسمية الدكرة الدمكية الصغرل بالرئكية بينما تسمي الدكرة الدمكية الجيازية بالكبرل  -12
 ف القمب إلى الرئتيف فقط ك سميت جيازية ألف الدـ ينتقؿ إلى جميع أجيزة الجسـ .سميت بالرئكية ألف الدـ ينتقؿ م

 .جكد الكريد البابي المتصؿ بالكبدأىمية ك   -13
 ألنو ينقؿ المكاد الغذائية الممتصة لمكبد لتنقيتيا مف السمـك قبؿ ددكليا لمقمب .

 
 .دمي أشد دطكرة مف النزيؼ الدارجييعتبر النزيؼ الدا -14

 . ك بالتالي حدكث الكفاة الدـ ك بالتالي فإف المريض يفقد كميات  كبيرة مفالدادمي ال يمكف مالحظتو  ألف النزيؼ
  :السؤاؿ الخامس: أكمؿ جداوؿ المقارنة التالية

 األوردة الشراييف وجو المقارنة

 الوظيفة
مف القمب إلى جميع نقؿ الدـ 

 أنحاء الجسـ
 نقؿ الدـ مف أنحاء الجسـ لمقمب

 أقؿ سمكان  سميؾ جدان  سمؾ الجدار

 أكبر أقؿ ِسَعة التجويؼ الداخمي

 يكجد ال يكجد وجود الصمامات

 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
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 الصفائح الدموية خاليا الدـ البيضاء خاليا الدـ الحمراء وجو المقارنة

لجميع الداليا  O2نقؿ  - الوظيفة
 CO2التدمص مف  –

 الدفاع عف الجسـ
تدثر الدـ ك إصالح 

 األكعية التالفة

 ال يكجد يكجد يكجد ال وجود األنوية

 متعددة األشكاؿ قرصية مقعرة الكجييف الشكؿ
متعددة األشكاؿ مثؿ 

 الشكؿ المفمطح

 3مميكف دمية / ممـ6-5 العدد
ألؼ دمية /  4-11

 3ممـ
ألؼ دمية /  200-400

 3ممـ

 نداع العظـ نداع العظـ نداع العظـ إلنتاجمكاف ا

 

 الدورة الدموية الكبرى الدورة الدموية الصغرى وجو المقارنة

 اليدؼ منيا "أىميتيا"
إلى جميع أنحاء  O2نقؿ الغذاء ك 

 الجسـ
 CO2التدمص مف الفضالت ك 

 سبب التسمية
ألف الدـ ينتقؿ مف القمب لمرئتيف ك 

 بالتالي يقطع مسافة صغيرة

ف الدـ ينتقؿ مف القمب لجميع أنحاء أل
الجسـ عدا الرئتيف ك بالتالي يقطع 

 مسافة كبيرة

 بداية ونياية مسار الدـ
تبدأ بالبطيف األيمف كتنتيي 

 باألذيف األيسر
تبدأ بالبطيف األيسر كتنتيي 

 باألذيف األيمف

 السؤاؿ السادس: ماذا يحدث لو: 
 .كتركيا لمادة نصؼ ساعةكب ادتبار تَـّ كضع عينة مف الدـ في أنب -1

 ينفصؿ الدـ إلى طبقتيف عميا لكنيا أصفر  " بالزما الدـ " ك سفمى لكنيا أحمر " المككنات الدمكية لمدـ " .
َـّ إضافة الشام عمى أيكنات الحديد المكجكدة ف  -2  .ي محمكؿ كبريتات الحديد الثنائيةت

 تعيؽ امتصاص الحديد . يتككف راسب أسكد بسبب كجكد مادة الكافيف في الشام كالتي
 .الجانب األيمف كاأليسر لمقمبلـ يكجد حاجز عضمي بيف  -3

 يدتمط الدـ المؤكسج  بالجانب األيسر مع الدـ غير المؤكسج بالجانب األيمف .
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 الشكؿ المجاور يمثؿ مقطعًا طوليًا في القمب، أجب عما يمي: السؤاؿ السابع:
 

 
 . 9-1مشار إلييا باألرقاـ مف األكعية الدمكية الاسـ األجزاء ك  اكتب -1
الكريد األجكؼ  -2 األبير -1

 العمكم
 أذيف أيمف -5 كريداف رئكياف -4 الشرياف الرئكم -3

صماـ ثالثي  -6
 الشرفات

جكؼ كريد أ -8 بطيف أيمف -7
 سفمي

  شرياف رئكم -9

 
 الجياز الميمفيالدرس الرابع: 

  :ذكر المصطمح العممي المناسبأ: السؤاؿ األوؿ
     .                 أكعية ليمفيةمف أعضاء ليمفية ك  جياز يتككف (الجياز الميمفي ) -1
                                ة.سائؿ الراشح مف الشعيرات الدمكيال (السائؿ بيف الدمكم ) -2
  ما تبقى مف السائؿ الراشح مف الشعيرات الدمكية                   (الميمؼ ) -3
      نات الدمكية لمدـ.                  نسيج ردك يقكـ بإنتاج المكك  ( نداع العظـ ) -4
    .        ؿ القصبة اليكائية تحت عظمة القصغدة تقع عمى طك  (الغدة الزعترية " الثايمكس " ) -5
     .          قع دمؼ المعدة تحت الحجاب الحاجزعضك ليمفي ي (الطحاؿ ) -6
     .             لميمفيةتتكاجد عمى طكؿ األكعية اأجساـ بيضاكية  (العقد الميمفاكية ) -7
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  :: اختر اإلجابة الصحيحةالسؤاؿ الثاني
 :يتككف الجياز الميمفي مف -1
 أ+ج " معان "  -أكعية ليمفية       د -القصبة اليكائية       ج -أعضاء ليمفية      ب - أ
 :عضك ليمفي يطمؽ عميو مقبرة الدـ -2
 الطحاؿ -قد الميمفية        دالع -المكز                ج -الكبد                ب - أ
 تكجد العقد الميمفاكية عمى: -3
 قاعدة المخ -صماـ القمب      د -ج  طكؿ األكعية الميمفية -طكؿ األكعية الدمكية  ب - أ
 :بمعـك كتمنع ددكؿ مسببات األمراضعقيدات ليمفية تكجد في مددؿ ال -4
 الطحاؿ -ككلة          دالداليا األ -ج             المكزتيف -العقد الميمفية       ب - أ
 :عبرىا الميمؼ إلى الدكرة الدمكيةأم مف اآلتية يعكد   -5
 الصماـ -الدـ             د -الكريد األجكؼ السفمي   ج -بالكريد األجكؼ العمكم   - أ
 

 :الفراغ بما يناسبو /يالسؤاؿ الثالث: أكمؿ
 . الغدة الزعتريةك   العقد الميمفيةك  نداع العظـك  الطحاؿمف األعضاء الميمفية  -1
 نحاء الجسـأجميع تكجد األكعية الميمفية في  -2
  . زيادة المناعةك  جمع السائؿ بيف الدمكممف كظائؼ الجياز الميمفي  -3
 لكنيما يحتكياف بركتينات أقؿ . بالزما الدـمع لدمكم السائؿ بيف اك  يتشابو تركيب الميمؼ -4
 .  تنقية الدـ مف الميكركباتك  الفةالتدمص مف داليا الدـ الحمراء التكظيفة الطحاؿ ىي  -5
 . المككنات الدمكية لمدـإنتاج كظيفة نداع العظـ ىي  -6
 .تنقية الميمؼ مف البكتيريا  كظيفة العقد الميمفاكية -7
 .إنتاج أحد أنكاع داليا الدـ البيضاء كبالتالي زيادة المناعة كظيفة الغدة الزعترية " الثايمكس "  -8

 . التياب المكزتيفة بالجياز الميمفي مف المشكالت الصحية المتعمق -9
 :: عمؿ لما يأتيالسؤاؿ الرابع

 .تحتكم العقيدات الميمفية ك العقد الميمفية كالطحاؿ عمى داليا ليمفية -1
 لمحاربة مسببات األمراض .

 .يطمؽ عمى الطحاؿ مقبرة الدـ -2
 ألنو يتدمص مف داليا الدـ الحمراء التالفة أك الميتىة .
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 .األحمر جزءان مف الجياز الميمفي يعتبر نداع العظـ -3
 ألنو ينتج داليا الدـ البيضاء التي تزيد مف مناعة الجسـ .

  :سؤاؿ الخامس: اكتب األجزاء المشار إلييا في الشكؿ الممثؿ لمجياز الميمفيال
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 الوحدة الثانية

 اػنػػاتػيػي حػاء فػربػيػالك

 ات الكيربائيةالدرس األوؿ: التيار الكيربائي والدار 

 الدرس الثاني: المقاومات الكيربائية وقانوف أوـ

 السؤاؿ األوؿ: اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي:

 أمبير, يككف فرؽ الجيد بيف طرفييا:5أكـ كيمر فييا تيار شدتو 60مركحة كيربائية مقاكمة سمكيا  .1

 فكلت  12 -د      فكلت 300 -جفكلت       30 -فكلت     ب 65 - أ

 ( فإف مقاكمتو:610* 1,59سـ, عممان بأف مقاكمية النحاس ) 2,5, كمساحة مقطعو 2سـ 50النحاس طكلو  سمؾ مف .2

 أـك 795x  10-8 -أـك  د 3,18x  10 -4 -ج     أكـ 3,18x  -105 -بأكـ     1,59X  10-4 - أ

 التيار الكيربائي الذم يجعؿ عضالت القمب تنقبض بسرعة بحيث ال يعكد القمب لمعمؿ ىك: .3

 أمبير 0.001 -أمبير    د1أمبير     ج  0.01 -ب    أمبير 1.0  - أ

 الكحدة التي تعني  ككلـك / ثانية ىي :  .4

 أمبير  -دجكؿ        -أـك     ج   -فكلت     ب   - أ

 : دالؿ سمؾ، فإف مقدار الشحنة الكيربية ىيدقيقة  20أمبير لمدة  2يمر تيار كيربائي شدتو  .5

 ككلـك3600  -د      ككلكـ2400-ج      ـككلك 1200-ب      ككلكـ8000  –أ 

      في الشكؿ المقابؿ المقاكمة المكافئة تساكم: .6
 أـك       3/4  -ب    أـك    11/4 - أ
 أـك 8/3 -أـك       د 4/11 -ج
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 العالقة التي تعبر عف عالقة المقاكمة  لمسمؾ مع طكلو ىي: .7

             
 فرؽ الجيد الكمي يحدد مف العالقة: عند تكصيؿ المقاكمات عمى التكازم فإف .8
 2ج /1 ج = ج -د       2ج * 1ج = ج  -ج     2ج =1 ج = ج -ب        2+ ج 1ج = ج   - أ
 مف التطبيقات عمى استدداـ المقاكمة المتغيرة: .9
 محطات بالمذياع  مفتاح تغيير ال-ب          مفتاح التحكـ بالمذياع   - أ

 أ+ ب معان  -د           السيارات    معيار كقكد -ج   
 السؤاؿ الثاني: 

 المصطمح العممي الداؿ عمى ما يمي: /يأكتب . أ
 .مف نفس النكع ( تتككف مف عدد كبير مف الذراتالعنصر) .1
 ( حركة الشحنات الكيربائية باتجاه محدد.التيار الكيربي) .2
 ( كمية الشحنات الكيربائية المتدفقة في مقطع دالؿ كحدة الزمف.شدة التيار الكيربي) .3
 ىك فرؽ الشحنات الكيربائية بيف أم نقطتيف. فرؽ الجيد() .4
 .تبيف مدل ممانعتيا لمركر التيار ( داصية فيزيائية لممادةالمقاكمة) .5
 .ناسب طرديان مع شدة التيار المار( فرؽ الجيد بيف طرفي مكصؿ معيف يتقانكف أكـ) .6
 .2سـ1سـ كمساحة مقطعو 1( مقدار مقاكمة سمؾ فمزم طكلو المقاكمية) .7
 ( داصية لممادة تعبر عف قدرة المادة عمى تكصيؿ التيار الكيربائي.المكصمية) .8
 ( عنصر تزداد مقاكمتو بازدياد درجة الحرارة .النحاس) .9

 ( عنصر تقؿ مقاكمتو بازدياد درجة الحرارة.الكربكف.)10

 

 الفراغ فيما يمي: أكمؿ . ب
 .رالجمفانكميتجياز حساس يستددـ لقياس التيارات الصغيرة جدان  .1
 .المكجبإلى القطب  بلسالااتجاه التيار في الدارات الكيربائية مف القطب  .2
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 .ككلكـ 1.6x10 -91 تقدر شحنة اإللكتركف الكاحد .3
 .إلكتركف  6.25x10 18الككلـك الكاحد مف الشحنات يكافئ .4
 المقاكمة الكربكنيةمف أكثر المقاكمات شيكعان كتستددـ لمتحكـ في شدة التيار المار ىي . .5

 

 اؿ الثالث:السؤ 

 حدّد وحدة قياس الكميات التالية: . أ
 (الثانية)            الزمف         .1
 (الككلكـ)      كيربائية   الشحنة ال .2
 (األمبير)      ر الكيربائيشدة التيا .3
 (األكـ)    لكيربائية   المقاكمة ا .4
.متر)               المقاكمية  .5  ( أـك
 ( متر)       مكصؿ    طكؿ ال .6
 ( 2ـ)   طع المكصؿمساحة مق .7

 
 :ئي وبعد التوصيؿ , موضحًا بالرسـقارف بيف حركة اإللكتروف في موصؿ قبؿ التوصيؿ مع المصدر الكيربا . ب

 بعد التوصيؿ قبؿ التوصيؿ

  

 
 ذكر الشروط الواجب توافرىا لتوليد تيار كيربائي في دارة كيربائية بسيطة:أ . ت

 الدارة مغمقة.. .1

 أسالؾ تكصيؿ. .2

 مصدر طاقة. .3
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  السؤاؿ الرابع:

 أ. فّسر ما يمي:

 . تكصؿ األجيزة الكيربائية في المنزؿ عمى التكازم.1

 <220vحتى يأدذ كؿ جياز الجيد المحدد لو كىك السبب األكؿ :

 ليعمؿ كؿ جياز بشكؿ مستقؿ بحيث إذا تمؼ جياز ال يؤثر عمى باقي األجيزة.السبب الثاني :

 المقاكمة عدـ تكصيمو في دارة تحتكم مصدر لفرؽ الجيد أك التيار.يراعى عند استدداـ الممتيميتر لقياس  .1
 حتى ال يعطي قراءة داطئة.

 يمنع كصؿ األميتر بشكؿ مباشر مع المصدر دكف مقاكمة في الدارة. .2
 حتى ال يتمؼ ممؼ األميتر الدادمي حيث أف مقاكمة األميتر الدادمية صغيرة. 

 يكصؿ األميتر في الدارة عمى التكالي. .3
 كف التيار المار في ممفو نفس قيمة التيار المار في الدارة.ليك

 يكصؿ الفكلتميتر في الدارة عمى التكازم. .4
 حتى يككف فرؽ الجيد بيف طرفي ممفو مساكم لفرؽ الجيد في الدارة الكيربية.

 حدكث فرقعة عند تمشيط الشعر الجاؼ. .5
 بسبب الشحنات الكيربية الساكنة.

 .لككة بالحرير شحنة مكجبة بينما الحرير سالبةتكتسب الساؽ الزجاجية المد .6
 ألف الساؽ الزجاجية تفقد الكتركنات كيكتسبيا الحرير.

 .لجكء اإلنساف لتكصيؿ مجمكعة مقاكمات عمى التكالي أك التكازم .7
 لضبط كمية التيار الكيربي المار في الدارة كالتحكـ في شدتو.

 .الذرة متعادلة كيربائيان  .8
 كتكنات المكجبة دادؿ النكاة مع عدد االلكتركنات السالبة حكؿ النكاة.بسبب تساكم عدد البر 
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 قارف بيف كؿ مف: - ب

 فرؽ الجيد الكيربائي شدة التيار الكيربائي مف حيث

كمية الشحنة المارة في مكصؿ  التعريؼ
 في كحدة الزمف.

فرؽ تركيز الشحنات بيف أم 
 نقطتيف في الدارة الكيربية.

 الفكلت راألمبي وحدة القياس

 الفكلتميتر األميتر الجياز المستخدـ لقياسيا
 عمى التكازم عمى التكالي طريقة التوصيؿ

 

 مقاومات عمى التوازي مقاومات عمى التوالي مف حيث

 2+ ت 1= ت ؾت 2= ت 1= تؾ ت التيار الكمي

 2= ج 1= جؾج  2+ج 1= جؾج  فرؽ الجيد الكمي

دافعة الحصكؿ عمى قكة  الغرض مف التوصيؿ
 كيربية كبيرة

الحصكؿ عمى شدة تيار أعمى 
 كالتشغيؿ مدة أطكؿ

 شكؿ الدارة

  
 

 أرسـ دارة كيربائية بسيطة تحتوي عمى ما يمي:  -جػ

 (مصدر كيربائي -جياز فكلتميتر  - جياز أميتر   -أسالؾ تكصيؿ -مفتاح كيربائي  –مصباح كيربائي )
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  .يربائية في بيتؾحدكث الصعقات الككيفية تفادم  د. كضح
 الدط األرضي. .1

 األماف الكيربائي. .2

 أماف الحياة. .3

 العزؿ الكيربائي. .4

 أسئمة حسابية(السؤاؿ الخامس: )

 0.05نت شدة التيار المارة ككا ،ككلكـ 3,2ي مقطع نحاسي مقدارىا شحنات ف راحسب الزمف الذم استغرؽ لمرك  . أ
 .أمبير

 ث 64=  0.05/ 3.2ز = ش / ت = 
 /محسبأـك , ا 350ذلؾ المكصؿ  كمقاكمة ،فكلت 20الجيد بيف طرفي المكصؿ  ية كجد أف فرؽفي دارة كيربائ . ب

 .شدة التيار المارة في المكصؿ
 A 0.75=  350/  20ت = ج / ـ = 

عممان بأف المقاكمة النكعية لمنحاس = ). احسب مقاكمتو ،2سـ3سـ كمساحة مقطعو 300سمؾ مف النحاس طكلو  . ث
1.59*10-6 )  أـك

 
 أـك X 300 /3  =1.59 X 10-4(  6- 10* 1.59ؿ / س  =  )   P  Xـ =  

  ما يمي: /مد. في الشكؿ المقابؿ أكجد 

ة المقاكمة المكافئ  -1

  1.8ـ ؾ =  
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 فرؽ الجيد الكمي     -2

 فكلت X 24/13  =5.5 3ـ =  Xج  = ت 

  2شدة التيار عند ـ -3

 أمبير 0.9=  6/  5.5= ج / ـ =  2ت 

 2يف طرفي  ـفرؽ الجيد ب  -4  

 فكلت 5.5=  3= ج 2= ج 1ج ؾ = ج

 ة المقاكمات بالمقاكمة المكافئة.أعد رسـ الشكؿ مستبدالن مجمكع -4

 

 

 ق. في إحدل التجارب لقياس مقاكمة مكصؿ حصؿ أحد الطالب عمى القياسات التالية:

 12 9 6 3 صفر ج فكلت
 2 1.5 1 0.5 صفر ت  أمبير

 

 .مثؿ ىذه القياسات بيانيان   .1
 

 .مقاكمة المكصؿ المستددـ في التجربة /محسبا .2
 أـك6=  0.5/ 3( = 0.5-1( / )3-6( = )1ت – 2( / ) ت 1ج – 2ـ = ) ج
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 يربائية والقوة الدافعة الكيربيةلدرس الثالث: األعمدة الكا

 السؤاؿ األوؿ: اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف:

 :عمىالكيربية عمى التكازم لمحصكؿ تكصؿ األعمدة  .1
 أ.قكة دافعة كيربية كبيرة                            ب. شدة تيار صغيرة   

  زمف تشغيؿ أطكؿ -دمقاكمة كيربية كبيرة                             -ج
 
 أكؿ مف قاـ بعمؿ عمكد كيربائي ىك: .2
 يمس كاتج -جيمس جكؿ        د -ج               جمفاني -با           أليساندر فكلت -أ

 
 شدة التيار المار في الدارة الكيربية المقابمة:  .3
 أمبير   2أمبير         د  1.5 -ج       أمبير 1 -ب          0.5A - أ
 
 القطب السالب لمعمكد الجاؼ: .4
 ساؽ الكربكف –د     كعاء الدارصيف -جالعجينة البيضاء         -بالعجينة السكداء           -أ
 
 :دة في البطارية فيدث عممية األكستح .5
 الغالؼ العازؿ   –د د             لمصعا -ج    المادة الكيرلية               -الميبط          ب-أ

 القكة الدافعة الكيربية لمجمكعة األعمدة الكيربية في الشكؿ تساكم: .6

 V 2-د                  V 4.5 -ج          V 1.5 -ب         3V - أ
 
أكـ ،  2.8، كصؿ طرفاه بمقاكمة دارجية أكـ 0.2فكلت كمقاكمتو الدادمية  5كتو الدافعة الكيربية عمكد كيربائي ق .7

 :تيار التي تمر في المقاكمة تساكمفإف شدة ال
 A 2 –د               A 5 -ج            A 5.1 –ب            4.5A - أ
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 :الكيربية عمى التكازم في الدارة عند تكصيؿ األعمدة .8
 تتضاعؼ شدة التيار   -ب يد                            رؽ الجيتضاعؼ ف - أ
 )ب+ج( معا –د     تقؿ المقاـك الكمية لألعمدة                    -ج
 
 : بطارية السيارة مثاؿ عمى .9

 بطارية الزئبؽ –ة         د األعمدة الثانكي -األعمدة الجافة        ج -األعمدة البسيطة      ب
 

 فكلت، فإف القكة الدافعة الكيربية لمبطارية : 3افعة الكيربية لمعمكد الكاحد تساكم القكة الد .10
    V 12 –د                     9V –ج              6V -ب             3V -أ

 
 فكلت، نحصؿ عمى بطارية قكتيا الدافعة الكيربية: 2أعمدة كيربية عمى التكالي قيمة كؿ عمكد  4عند تكصيؿ  .11
 6V –د               8V –ج                 4V -ب                  2V - أ
 

 تتميز األعمدة الجافة ب: .12
 )أ+ج( معا -درديصة الثمف        -ج  تعطي شدة تيار عالية      -ب   سيمة االستدداـ    - أ
 

 يمثؿ الميبط في العمكد الجاؼ:  .13
 كمكريد الدارصيف -د     األمكنيـك كمكريد  –كعاء الدارصيف       ج  -ب       ساؽ الكربكف - أ
 

 القطب السالب في بطارية السيارة: .14
 أكؿ أكسيد الرصاص –د   ثاني أكسيد الرصاص–حمض الكبريتيؾ   ج -ب  ألكاح الرصاص   - أ

 تحدث عممية ........... لمقطب السالب لمعمكد الكيربي: .15
 ال يحدث شيء -د)أ+ب( معا             -أكسدة           ج -ب           ادتزاؿ - أ
 

أكـ، فإف مقدار شدة  2.4فكلت، كصؿ قطباه مع مقاكمة ثابتة  3أـك كقتو الدافعة الكيربية  0.6عمكد جاؼ مقاكمتو  .16
 التيار تساكم:
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 A 0.18 –د           1A –ج              A 3 -ب               7.2A - أ
 السؤاؿ الثاني: اكتب المصطمح العممي المناسب:

 ( العمكد الكيربائي الذم ال يمتمؾ مقاكمة دادمية.اليالعمكد المث)  .1
 ( مجمكع فركؽ الجيد بيف طرفي المقاكمة الدادمية كالدارجية  في الدارة الكيربية.القكة الدافعة الكيربية الكمية)  .2
 ( فرؽ الجيد بيف قطبي العمكد الكيربي كالدارة مفتكحة.لمعمكد القكة الدافعة الكيربية) .3
 بطارية الذم تحدث عنده عممية التأكسد.( قطب الالمصعد) .4
 ( قطب البطارية التذم تحدث عنده عممية االدتزاؿ.الميبط)  .5
 ( مادة مكصمة لمتيار الكيربائي تكجد في األعمدة الكيربية.المادة الكيرلية) .6
 ( مجمكعة مف األعمدة الكيربية المتصمة معا.البطارية) .7
 دة كيرلية كىي سبب كجكد فرؽ جيد كيربي في الدارة.( تتككف مف قطباف بينيما ماالعمكد الكيربي) .8
 أداة بسيطة تحِكؿ الطاقة الكيميائية إلى طاقة كيربية، عف طريؽ تفاعالت التأكسد كاالدتزاؿ.( األعمدة الكيربية) .9

 فقد الذرة لاللكتركنات. (التأكسد) .10
 اكتساب الذرة لاللكتركنات. (االدتزاؿ) .11
 

 السؤاؿ الثالث: بـ تفِسر:
 األعمدة الكيربية في بعض الدارات عمى التكازم.تكَصؿ  .1

 إلطالة زمف تشغيؿ العمكد الكيربي
 صعكبة استدداـ األعمدة البسيطة. .2

 لكبر حجميا، كاحتكائيا عمى سائؿ.

 عدـ استدداـ حمض الكبريتيؾ المركز في العمكد البسيط..3 

 م أيكنات.ألف الحمض يجب أف يـ تدفيفو بالماءحتى يتأيف، أما المركز فال يحك 

 عدـ استدداـ األعمدة الجافة في األجيزة التي تحتاج لتيارات كبيرة..4
 التيار الناتج عف العمكد الجاؼ ضعيؼ. ألف

 تغطية العمكد الجاؼ بمادة مف القار..5
 لمنع تبدر الغازات.
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 الحصكؿ عمى تيار كيربائي دائـ عند استدداـ البطارية الجافة..6
 ؽ الجيد بيف قطبي البطارية ، فيستمر التيار مع استمرار تفاعالت التأكسد كاالدتزاؿ ألف التيار ينشأ نتيجة فر 

 يجب مراعاة عدـ تكصيؿ األعمدة المثالية عمى التكازم كاألقطاب متعاكسة..7
 ألنيا قد تحترؽ، حيث أف األعمدة المثالية ال تحكم مقاكمة دادمية.

 دة كيربائية عمى التكازم.زيادة شدة التيار الناتج عند تكصيؿ عدة أعم.8
 ألنو في التكصيؿ عمى التكازم تككف المقاكمة أصغر مف أصغر مقاكمة في الدارة.

 تكصيؿ األعمدة الكيربية في الراديك عمى التكالي..9
 .قكة دافعة كيربائية أعمىلمحصكؿ عمى 

 تكصيؿ األعمدة الكيربية في النيكف الشاحف عمى التكازم..10
 النيكف .إلطالة مدة تشغيؿ 

 قارف حسب الجدوؿ: :السؤاؿ الرابع

 المركـ الرصاصي العمود الجاؼ العمود البسيط وجو المقارنة
 الميبط

 "Cعمكد الكربكف" "Cuلكح النحاس " "القطب الموجب"
أألكاح ثاني أكسيد 

 الرصاص 
 المصعد

 ألكاح الرصاص Zn"كعاء الدارصيف " "Znلكح الدارصيف "  "القطب السالب"

محمكؿ حمض  دة الكيرليةالما
 الكبريتيؾ

كمكريد األمكنيـك + 
 كمكريد الدارصيف+
 ثاني أكسيد المنجنيز

محمكؿ حمض 
 الكبريتيؾ المدفؼ

 يمكف شحنو عدة مرات ال يمكف ال يمكف لشحفإمكانية إعادة ا

 

 
 وجو المقارنة

 
 توصيؿ األعمدة عمى التوالي   

 
 توصيؿ االعمدة عمى التوازي

 افعة الكيربيةالقوة الد  
 متساكية في جميع أجزاء الدارة  "عالية" 3+ؽ2+ؽ1= ؽد ؽ  المكافئة
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 عالية كتيار قكم دؽ اليدؼ مف التوصيؿ
 زيادة زمف التشغيؿ

 ت كمي أعمى مف ت لكؿ عمكد عمى حدة

 "كبير" خ+ـد/ـد ت= ؽ التيار ثابت شدة التيار 

المقاومة الداخمية     
 لألعمدة الدادمية مجمكع المقاكمات كافئةمال

 

ألعاب األطفاؿ، كشاؼ الجيب،  أمثمة لالستخدامات
 الراديك

 النيكف الشاحف، شاحف الكاميرا

 السؤاؿ الخامس:

  :في الدارة الكيربية المقابمة احسب -1
  .القوة الدافعة الكيربية الكمية - أ

 .المقاومة الداخمية المكافئة - ب
 .شدة التيار الكيربي - ت

 الحؿ:
 V 5=  2+3=   2+ ؽ د  1ؽ د  ؾ = ؽ د 

 5Ὠ= 2+  3=  2+ ـ د  1ـ د ؾ = ـ د 

 A 0.5( = 4.5+ 5/ )  5ت ؾ = ؽ د / ) ـ د + ـ خ( = 

 مف الدائرة الكيربية المقابمة: -2

،  1.1وقيمة المقاومة الخارجية أـو ،  0.3، ومقاومتو الداخمية  4Vإذا كانت القوة الدافعة الكيربية لكؿ عمود=  أـو
 :/ياحسب

 وة الدافعة الكيربية.القأ.
 .المقاومة الداخمية الكميةب.
 شدة التيار المار في المقاومة الخارجية.ت.

 الحؿ:
 "حيث أف األعمدة متصمة عمى التكازم" 4V=  3= ؽ د  2= ؽ د  1ؽ د ؽ د ؾ =  
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 2A=  2/  4( = 1.9+  0.1/ )4ت = ؽ د ؾ / ) ـ د ؾ + ـ خ( = 

 
 .V 1.5لي، وقيمة الجيد لكؿ عمود اثالث أعمدة كيربية متصمة عمى التو احسب القوة الدافعة الكيربية ل -3

 فكلت 4.5=  1.5+ 1.5+  1.5=     3+ ؽ 2+ ؽ 1ؽ    =ؾ ؽ د 

 .V 2القكة الدافعة الكيربية لثالث أعمدة متصمة عمى التكازم قيمة الجيد لكؿ عمكد  احسب -4
 فكلت 2=  3= ؽ د  2= ؽ د  1= ؽ د  ؾ ؽ د 
أمبير، كالقكة الدافعة الكيربية  4قيمة مقاكمة كؿ مصباح، إذا عممت أف شدة التيار = /مؿ، احسبمف دالؿ الشك -5

 ، إذا كاف المصباحاف متشابييف. 1Ὠ، كمقاكمتو الدادمية V 16لمصدر الجيد = 
 الحؿ: 

 ؽ د = ت ) ـ د + ـ خ(
 + ـ خ( 1)  4=  16
 + ـ خ 1=  4

 Ὠ 3ـ خ = 
 ى التكالي كبما أف المصباحاف مكصكالف عم

 ـ2=  2+ ـ  1ـ خ = ـ 
 ـ  2=  3

 Ὠ 1.5=  3/2ـ = 
(، فكانت شدة التيار المارة ) 0.5Ὠ( كصؿ طرفو بمقاكمة دارجية مقدارىا ) V 1.5عمكد قكتو الدافعة الكيربية) -6
2A( فإذا استبدلت بيذه المقاكمة مقاكمة أدرل مقدارىا )1Ὠشدة التيار المار في ىذه المقاكمة. /م(. احسب 
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 الحؿ:
 ت = ؽ د / ) ـ د + ـ خ (

 + ـ د( 0.5/ )  1.5=  2
 1.5ـ د =  2+  1

 Ὠ 0.25ـ د  = 
 1Ὠعند استبداؿ  ـ خ = 

 A 1.2=  1.5/1.25( = 1+0.25/ )  1.5ت = 
 
( إذا 22Ὠمقدارىا ) ( دالؿ مقاكمة2Aأكجد عدد األعمدة المكصمة عمى التكالي التي تمـز إلرساؿ تيار شدتو ) -7

 (.Ὠ 0.5( كمقاكمتو الدادمية ) 2Vقكة الدافعة الكيربية لمعمكد الكاحد )أف ال /معممت
 الحؿ:

 ت = ؽ د / ) ـ د + ـ خ (
 ف(       "حيث ف = عدد األعمدة"0.5+  22= ف  ؽ د / ) 2

 ف 2+ ف =   44
 = ف 44
 

 أكمؿ الدارطة المفاىيمية: -8
            

 
 
 
 
 
 

طرق توصيل األعمدة 

 ةالكهربي

 التوالي التوازي عفالتضا
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 رابع: القدرة والطاقة الكيربيةلالدرس ا

 السؤاؿ األوؿ: اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف:

 :ما عداالتالي  كيربية المتحكلة تتناسب طرديا معالطاقة ال .1
 .شدة التيار–الزمف        د  –ج       المقاكمة       -التيار       ب مربع شدة  - أ

 
 لعدـ ينسب إلى:القانكف "الطاقة ال تفنى كال تستحدث مف ا .2
 المقاكمة الكيربية. -القدرة الكيربية   د -ج    الكيربية الطاقة -فرؽ الجيد الكيربي      ب - أ

 
 كاط في زمف قدره اث ىي: 1كمية الطاقة الكيربية التي يستددميا جيز قدرتو  .3
 الفكلت. -د          األـك   -ج     األمبير      -ب            الجكؿ -أ
 :ما عدالقدرة الكيربية كحدة قياس ا .4
 .السعر -فكلت.أمبير          د -جكؿ/ث         ج  -الكات             ب -أ

 
 فكلت فإف شدة التيار المار بو:  220كاط كيعمؿ عمى فرؽ جيد قدره  440مجفؼ شعر قدرتو  .5
 أمبير. 5 -د           أمبير 2 -ج       أمبير  0.5 -ب     أمبير     0.2-أ 

 
 ، فإف مقاكمة أسالؾ فتيؿ المصباح:220Vكات، كيعمؿ عمى فرؽ جيد  110ح كيربائي قدرتو مصبا .6
 .440Ὠ -د           330Ὠ -ج            220Ὠ -ب            110Ὠ - أ

 
 ، تككف شدة التيار المار فييا:50Ὠكاط، كمقاكمتيا  200مككاة كيربائية قدرتيا  .7
 .5A -د                   2A -ج                  4A -ب               3A -أ

 ، مع العمـ أف سمؾ األسالؾ متساكم لجميع المصابيح:أطكؿأم المصابيح يككف طكؿ سمكيا  .8
 كاط .100 -د           كاط20  -كاط           ج 80 -بكاط               60-أ

 كحدة قياس الطاقة الكيربية ىي: .9
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 .فكلت.أمبير -د         2فكلت.أمبير.ث -ج             /ثسعر -ب                 جكؿ-أ
 أم العالقات التالية صحيحة: .10
 .)أ+ب( معان  -دز           xـx ز             ج. ت x القدرة -ز       بx ت xط = ج - أ

 السؤاؿ الثاني: اكتب المصطمح العممي المناسب:

 ( الطاقة ال تفنى كال تستحدث مف العدـ.قانكف حفظ الطاقة) .1
 مقدار الطاقة المتحكلة في كحدة الزمف. (رةالقد) .2
 جكؿ في الثانية.1قدرة مقاكمة جياز تتحكؿ فيو الطاقة الكيربائية بمعَدؿ  (الكاط) .3
 القدرة عمى بذؿ شغؿ أك إحداث تغيير. (الطاقة) .4
 ة.عمى تحكيؿ الطاقة الكيربائية في فترة زمنية محددة إلى أم شكؿ مف أشكاؿ الطاققدرة الجياز  (القدرة)  .5
 ر:لسؤاؿ الثالث: بـ تفسا

 الطاقة الضكئية الناتجة عف المصباح الكيربي أقؿ مف الطاقة المستيمكة فيو. .1
 ألف جزء مف الطاقة الكيربية تتحكؿ في المصباح إلى طاقة حرارية.

 ينصح بعدـ كصؿ عدد كبير مف األجيزة الكيربية في مقبس كاحد. .2
 فيحترؽ المقبس.ألف الطاقة الكيربية المتحكلة تككف عالية 

 ترتفع درجة حرارة األسالؾ عند مركر تيار كيربائي دالليا..3
 بسبب ازدياد حركة االلكتركنات في السمؾ، كالحركة تكلد حرارة.

 

 السؤاؿ الرابع: ما النتيجة المترتبة عمى:

 .فكلت 270اط، كشغميا عمى فرؽ جيد ك  480، ك 2A اشترل أحمد مككاة مكتكب عمييا  .1
480 /2  =202 V  220، تحترؽ المككاة ألف الجيد الذم تحتممو ىكv 

 مركر تيار كيربائي في سمؾ مقاكمتو كبيرة. .2
 تندفض شدة التيار الكيربي، حيث تتحكؿ الطاقة الكيربية إلى حرارية.

 واط؟2000قدرة المدفأة الكيربية=  السؤاؿ الخامس: ما معنى أف:

 جكؿ 2000ة في مقاكمة المدفأة تساكم ثاني 1أم أف مقدار الطاقة المتحكلة في      

 السؤاؿ السادس:..  .
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 كيمك جكؿ، احسب قدرة الجياز. 150ساكم يدالؿ دقيقتاف  إذا كاف مقدار الطاقة المتحكلة في جياز كيربائي -1
 كاط X310  /2*60  =1250 150القدرة = الطاقة / الزمف = 

 

 يا يكميا لمدة نصؼ ساعة، احسب:، إذا كانت ربة البيت تستددم22V ،2Aمككاة كتب عمييا  -2
 كاط X2  =440 220ت =  X= ج  قدرة المككاة - أ
 110Ὠ=  440/4=  2= قدرة / ت مقاكمة المككاة - ب
 جكؿ X 0.5  =220 440ز =   X= قدرة ان مقدار الطاقة المستيمكة يكمي - ت
 X 0.5 X 30  =6.6 400.4 = شيقؿ 0.5ساعة يساكم  كاط. إذا عممت أف سعر الكيمك ثمف الطاقة المستيمكة شيريان  - ث

 شيقؿ
 

 :/مفكلت، احسب 240كاط تعمؿ عمى فرؽ جيد 1200 مدفأة كيربية قدرتيا  -3
  5A=  240/ 1200= قد / ج = شدة التيار المار في المدفأة - أ
 .شيقؿ 0.5كيمكاكط. ساعة = 1كثمف  ،المدفأة تعمؿ لمدة ساعتيف يكميان  ثمف الطاقة المستيمكة شيريا إذا كانت - ب

 شيقؿ X 2X 0.5 X 30  =36كط كيمك ا1.200
 :/م، احسب220V، كيعمؿ عمى فرؽ جيد A 10سداف كيربائي يمر بو تيار شدتو  -4

 كاط x 10  =2200 220ت =  Xج =  القدرة الكيربية لمسداف - أ
 .شيكؿ 1=  كاط. ساعة بأف سعر الكيمك عممان ساعات،  3مستيمكة عند تشغيمو لمدة ثمف الطاقة ال - ب
 شيكؿ X 3 X 1  =6.6كيمك كاط  2.2
الطاقة المتحكلة في سمؾ المصباح  /م، احسبV 110، كيعمؿ عمى فرؽ جيد  Ὠ 220مصباح كيربي مقاكمة سمكو  -5

 في زمف قدره ساعة.
 كيمك كاط X 10-3 55كاط =  55( =  220/  2110ز =)  X/ـ(  2قد =) جػ

 جكؿ X 10-3 X 1  =55 X 10-3 55 =ز  Xالطاقة المتحكلة = قد 
 .شدة التيار كفرؽ الجيد /م، احسبὨ 100كاط، كمقاكمتيا  400كيربية قدرتيا مكنسة -6

 4=  100/ 400= قد / ـ =  2ت
 A 2ت = 

 X 100  =200 V 2ـ =  Xج = ت 
 :/م، احسب220V، ك كاط250 سداف كيربي كتب عميو  -5
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 1.13=  220/  250= قد / جػ =  ة التيار المار في مقاكمة السدافشدA 
 0.250= ة المتحكلة دالؿ ساعة مف تشغيميالكيربيمقدار الطاقة ا X 1  =0.25 جكؿ 

 
 .220V، عمى فرؽ جيد دقيقة 20، تـ تشغيميا مدة Ὠ 220احسب الطاقة الحرارية المتحكلة في مدفأة مقاكمتيا  -6

 كاط 220=  220/  2202/ـ =   2القدرة = جػ
 جكؿ X (20/60 = )0.07 0.22الطاقة المتحكلة = 

 

 ثةالوحدة الثال

 اءػػػمػػػح السػيػػػابػصػػػم

 النجوـ :الدرس األوؿ

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف:: السؤاؿ األوؿ

 ياز المستددـ لتحميؿ الضكء ىك: الج .1

 .اليكلكغراـ -د         المطياؼ  -ج         التمسككب  -ب      المسبار  - أ

 مقدار المسافة التي تبعدىا األرض عف الشمس  .2

 .ألؼ كـ15 –د     كـ1500 –ج        مميكف كـ15  -ب           ف كـمميك 150 - أ

 : ػتسمى المسافة بيف األرض كالشمس ب-3

 .البارسؾ –د     الكحدة الفمكية –ج        الفرسخ  –ب       السنة الضكئية -أ

 :نجكـ لكككب األرض بعد الشمس ىك أقرب ال -7

 .ألفا قانطكرم –د       الجبار –ج        الدب األكبر –ب       اليماني  الشعرم - أ

 :ؼ المنظر كبعد النجـ عف األرضالعالقة بيف زاكية ادتال -8

 .متغيرة –د             ثابثة  –ج            طردية  –ب              عكسية  - أ

 :ة بيف قدر النجـ كلمعانو عالقة العالق -9
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 .متغيرة –د               ة تثاب –ج         طردية  –ب         عكسية-أ

 :النجـك لمعانا ىي التي في القدرأكثر  -10

 .الدامس –د         الثالث  –ج         األكؿ –ب          السادس  - أ

 تصنؼ الشمس تبعا لدرجة حرارتيا ضمف الصنؼ  -11

  O-د             A -ج         G -ب            M - أ

 :عندما يبرد القـز األبيض فإنو يتحكؿ إلى  -12

 .ليس مما سبؽ –د         نجـ نيتركني  –ج        قـز أسكد –ب              ثقب أسكد -أ

 :ما عدا.مف العكامؿ المؤثرة في لمعاف النجـ 10

 .ادتالؼ المنظر –د       بعده عف األرض  –ج         الحجـ  –ب           درجة الحرارة  -أ

 :.نسبة الييدركجيف في السديـ11

 .%(23 -د             % 57 -ج             % 2 -ب              % 75 -أ

 :.يقضي النجـ معظـ حياتو في مرحمة12

 .المكت –د            الشيدكدة  –ج          البمكغ –ب         الكالدة -أ

 اكتب المصطمح العممي المناسب لمعبارة::السؤاؿ الثاني

 نجـ التابع لو.جـر سماكم معتـ يستمد ضكئو كحرارتو مف ال  (الكككب)  .1
 ( االنزعاج المترتب عف اإلضاءة غير الطبيعية ليال  عمى الكائنات الحية.التمكث الضكئي) .2
 أجساـ كركية عمالقة سادنة مف الغازات ، كاىميا غاز الييدركجيف. ( النجكـ) .3
، كينتج عنو طاقة االندماج النككم() .4  ىائمة. اندماج أنكية أربع ذرات ىيدركجيف معا لتككيف ذرة ىيميـك
 ادتالؼ معامؿ انحراؼ كؿ لكف عف اآلدر.ة نتيج سالشم جة عف تحمؿ ضكءالنات لمضكء األلكاف المدتمفة الطيؼ() .5

 طيؼ تظير فيو جميع األلكاف دكف فكاصؿ تتدمميا. طيؼ متصؿ() .6
 .ور مف داللطيؼ تظير فيو مناطؽ معتمة ، نتيجة امتصاص الغاز ألكاف محددة مف ضكء الشمس الما( طيؼ امتصاص دطي) .7

 ( كحدة قياس المسافة بيف النجكـ، كىي المسافة التي يقطعيا الضكء في سنة. السنة الضكئية) .8
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 سنة ضكئية. 3.26( كحدة تستددـ لقياس المسافات بيف النجكـ كتساكم قيمتيا الفرسخ الفمكي) .9
 ( التزحزح الظاىرم لمكقع جسـ مرصكد بادتالؼ مكقع الراصد.ادتالؼ المنظر) .10
 ( نصؼ الزاكية التي يحدثيا النجـ دالؿ رصده مف األرض مرتيف بينيما ستة أشير.ادتالؼ المنظر زاكية) .11
 ( نظاـ تصنيفي لمنجكـ يعتمد عمى مقدار سطكعيا.أقدار النجكـ) .12
 ( جياز يستددـ لرؤية النجـك البعيدة.التمسككب) .13
مع مربع المسافة بيف المصدر تتناسب شدة إضاءة مصدر ضكئي عمى حاجز عكسيا  قانكف التربيع العكسي() .14

 كالحاجز.
 ( كميات ىائمة مف الغازات كدقائؽ الغبار الككني.السديـ) .15
 ( نجـ ينتج عف التحاـ االلكتركنات مع البركتكنات بفعؿ قكل الجذب الذاتي.نجـ نيتركني) .16
 ( نجـ يتميز بقكة جذب عالية جدا ال تسمح لمضكء باالنبعاث.الثقب األسكد) .17

 بـ تفسر:: السؤاؿ الثالث

 يذىب عمماء الفمؾ عند رصدىـ لمنجكـ إلى مناطؽ بعيدة عف المدف. .1
 لتحقيؽ رؤية أكثر دقة بعيدا عف التمكث الضكئي.

 تتأثر المدف بالتمكث الضكئي أكثر مف المناطؽ المقفرة.. 2
 لكثرة مصادر اإلضاءة االصطناعية فييا.

 حدكث تفاعالت االندماج النككم في النجكـ..3
 فاع درجة الحرارة في النجـ نتيجة دكراف مككنات السديـ.بسبب ارت

 تظير مناطؽ معتمة في طيؼ العنصر.. 4
 الغاز ألكاف محددة مف ضكء الشمس المار مف داللو.بسبب امتصاص 

 تعر ؼ عمى النجـ مف دالؿ طيفو. يصعب ال .6
 ألف النجـ يتككف مف عدة غازات فيككف الطيؼ مدتمط.

 بسبب ادتالؼ درجة حرارتيا..تدتمؼ النجـك في ألكانيا .7
 .عند بدء كتمة مف السديـ بالدكراف فإف درجة حرارتو ترتفع سريعان .7       

 ألف الحركة تكلد طاقة حرارية.
 .كطكالن  ان تعتبر مرحمة نجـك المتكالية الرئيسية "البمكغ" أكثر مراحؿ حياة النجكـ استقرار .8

 غط اإلشعاع الدارجي.بسبب التكازف بيف قكة الجذب الدادمي كقكة ض
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 اضمحالؿ مرحمة االستقرار في النجـ..9
 بسبب تغمب قكة االشعاع الدارجي عمى قكة الجذب الدادمي.

 يتحكؿ تكىج النجـ إلى المكف األحمر في مرحمة الشيدكدة..10
 بسبب استيالؾ الطاقة في دمج أنكية الييميـك ، فتندفض درجة الحرارة.

 إلى قـز أبيض.ينكمش قمب النجـ كيتحكؿ .11
 بسب زيادة قكة الجذب الدادمي بشكؿ كبير.

 :ما النتيجة المترتبة عمى :لرابعالسؤاؿ ا

 دماج ذرات الييدركجيف في النجكـ.ان .1
 تككف ذرات الييميـك كارتفاع درجة الحرارة.

 سقكط ضكء الشمس عمى منشكر زجاجي.. 2
 إلى ألكاف الطيؼ. يتحمؿ الضكء

 ؿ غاز عنصر ما.نفاذ ضكء الشمس مف دال. 3
 ظيكر مناطؽ معتمة في الطيؼ

 تنكع غازات العناصر المككنة لمنجـ. .3
 صعكبة التعرؼ عمى طيؼ النجـ.

 استيالؾ جميع الييدركجيف في نكاة النجـ..5
 يبدأ اندماج أنكية الييميكـ كيتحكؿ النجـ إلى العمالؽ األحمر.

 ميكـ.استيالؾ الطاقة الحرارية في النجـ في دمج أنكية اليي.6
 تكك ف العمالؽ األحمر.

 تكقؼ تفاعالت االندماج النككم في نكاة النجـ..7
 يبدأ النجـ في مرحمة المكت.

 
 ( أماـ العبارة الخاطئة:× ارة الصحيحة وعالمة ) ( أماـ العب√ضع عالمة ): السؤاؿ الخامس

 ماتيـ عف النجـك مف دالؿ تحميؿ كدراسة الضكء.ك ستقي العمماء معما   (√)  .1
 (4.5).سنة ضكئية 4فا قانطكرم عف األرض يبعد النجـ أل    (×) .2
  استفاد العمماء مف دكراف األرض حكؿ الشمس في تحديد المسافات بيف األرض كالنجـك المدتمفة. (√)   . 3
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 (10)مالييف سنة حتى تصؿ إلى ىذه المرحمة.5تصنؼ الشمس مف نجـك المتكالية الرئيسية كاستغرقت     (×)    .4
 يمكف تصنيؼ النجـك تبعا الدتالؼ الحجـ كدرجة الحرارة فقط.    (×)   . 5
 العالقة بيف درجة حرارة النجـ كلمعانو عالقة طردية.    (√)    .6
 )المتكسطة(تعتبر الشمس مف النجـك الضدمة.    (×)   . 7
 .)تقؿ(مرات 4بمقدار عند مضاعفة المسافة لمراصد حيث تزداد تتغير شدة إضاءة النجـ     (×)    . 8

 قارف حسب الجدوؿ:: السؤاؿ السادس

 القـز األسكد القـز األبيض كجو المقارنة

 اإلضاءة
 

 مضيء
 مظمـ

 درجة الحرارة
 

 عالية 
 مندفضة "بارد"

 الثقب األسكد النجـ النيتركني كجو المقارنة

 أضعاؼ كتمة الشمس 3 – 1.4 كتمة النجـ قبؿ مكتو
 

 ة الشمسأضعاؼ كتم 3أكبر مف 

 آلية مكت النجـ
تمتحـ االلكتركنات مع البركتكنات 

 كتكِكف النيتركنات.
 

تنكمش النكاة بشكؿ كبير كيضيع 
 التركيب النككم.

 العمالؽ األحمر نجـك المتكالية الرئيسية كجو المقارنة

 تفاعالت االندماج النككم
ذرات ىيدركجيف  4تندمج كؿ 

 لتكِكف ذرة ىيميـك

ييميكـ لتكِكف الكربكف تندمج أنكية ال
كعناصر أصقؿ منو حتى تصبح النكاة 

 حديدية.
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 المجرات: الدرس الثاني
 

 :رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي ضع دائرة حوؿ :السؤاؿ األوؿ
 :ما عداتتميز بالتالي  مجرة درب التبانة -1

 مجرة اىميمجية -ئة ألؼ سنة ضكئية ديبمغ طكليا م -ج    بميكف سنة  14تككنت قبؿ  -ب     مجرة حمزكنية-أ

 :ما عدا تائج نظرية ىبؿمف ن -3

 انفجار ضدـ يسمى االنفجار األعظـ.بدأ الككف تمدده نتيجة  - أ

  بميكف سنة 15عمر الككف  - ب

         .كـ / ث كيمك بارسؾ 100 -50النسبة بيف سرعة ابتعاد المجرات ك المسافة مع مجرتنا يتراكح بيف  - ج

 . بميكف سنة.150عمر الككف  -د

 :ما يمي مف صفات المجرات ماعدا جميع -4

 .مع بعضيا البعض بكاسطة الجاذبية تنجذب مككناتيا -ب    .تجمعات ضدمة مف النجكـ ك الغبار -أ

 .تتحرؾ في الفضاء كجسـ كاحد محافظة عمى شكميا -د   .تجمع مادة مف المجرات عند أطرفيات -ج

 :الشمس في مجرة توجد -5

 ماجالف الصغرل -د      ماجالف الكبرل  -ج      درب التبانة -ب      ة المتسمسمةالمرأ -أ

 -: المجرات غير المنتظمة -6

 جـك حديثة التككيف ك غبار ك غازتحكم بشكؿ عاـ عمى ن -ب        ليس ليا شكؿ محدد  -أ

 )أ+ب( معا -د         مجرة أندركميداا مف أمثمتي -ج

افة قرص لو أذرع تمتد إلى الخارج أثناء الدوراف و تحتوي نجـو ذات أعمار متوسطة باإلض مجرات تظير عمى شكؿ -7

 :لغيـو مف الغازات و الغبار

 الدائرية -د        االىميمجية  -ج          الحمزكنية -ب         الغير منتظمة -أ
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 :مة نسبيًا مف الغازات و الغبارمجرات تحوي نجـو ىرمة و كمية قمي -8

 الدائرية -د         االىميمجية -ج         الحمزكنية  -ب         الغير منتظمة -أ

 :مف أشكاؿ المجرات غير المنتظمة -9

 ) أ + ب ( معان  -د     مستطالة -ج   ماجالف الصغرل  -ب    ماجالف الكبرل -أ

 :العبارات التالية صحيحة ماعدا جميع -10

 .المجرات تبتعد عف بعضيا البعض -أ

 .ر مف المجرات القريبةالمجرات البعيدة تنزاح أكث -ب

 .سرعة تباعد المجرات تزداد كمما اقتربت المجرات منا -ج

 .المجرات ينزاح نحك المكف األحمر أطياؼ األلكاف الصادرة مف -د

 :عبير عف قانوف ىبؿ رياضياً تف اليمك -11

 ف÷ = ع 2ؼ -د     ف ÷ 2ع = ؼ -ج      2ؼ÷ ع = ث -ب      2ف× ع = ث  -أ

 :محدبة كعدسة عينية في التمسكوبعند استخداـ عدسة  -13

 ب ( معان  ك) أ  -د   يسمى تمسككب جاليميك -ج      يسمى تمسككب نيكتف -ب      تظير الصكرة مقمكبة  -أ

 :مقعرة كعدسة عينية في التمسكوبعند استخداـ عدسة  -14

   ) أ ك ج ( معان  -د   يسمى تمسككب جاليميك  -ج      كب نيكتفيسمى تمسك -ب      تظير الصكرة معتدلة -أ

 :خدـ مرايا مقعرة تسمى تمسكوباتالتمسكوبات التي تست - 15

 كاسرة -د            عاكسة -ج               جاليميك -ب              نيكتف -أ

 :تساعد في تحديد األحمر جرات نحو الموفظاىرة انزياح طيؼ الم -16

 حجميا  -د  عمر المجرات  -ج     ة حرارة المجرات درج -ب       سرعة تباعد المجرات عف بعضيا -أ
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 :مي الداؿ عمى العبارات التاليةالمصطمح العم أكتب: السؤاؿ الثػػانػػػي
 .ا بكاسطة الجاذبيةالغبار تنجذب إلى بعضيتجمعات ضدمة مف النجكـ كالغاز ك ( المجرات) -1
 .الككف نتيجة حدكث انفجار عظيـنظرية فسرت نشكء ( عظيـنظرية االنفجار ال) -2

 
 تية:ىو اإلعجاز في اآليات اآل ما: السؤاؿ الثػػالػػػث

 .[الكاقعة] "لنجـك ك إنو لقسـ لك تعممكف عظيـفال أقسـ بمكاقع ا: "قاؿ تعالى -1
لشاسعة التي تفصؿ النجكـ عف يشير ىذا القسـ إلى سبؽ القرآف الكريـ في معرفة مكاقع النجكـ كذلؾ نظرا لألبعاد ا

أرضنا فإف اإلنساف عمى األرض يرل مكاقع النجكـ كال يرل النجـك أبدا، حيث يرل المناطؽ التي مرت فييا النجـك 
 كغادرتيا.

 .[الذاريات] "ماء بنيناىا بأييد ك إنا لمكسعكفالسك " :قاؿ تعالى -2
ـ الككني منظـ كمعقد كمحكـ كأف السماء قد بنيت بناءا محكما تتحدث اآلية عف حقيقة اإلعجاز الككني كقد ثبت أف النظا

 قكيا.

 :ما يمي تفسيرًا عمميًا دقيقاً  فسر: السؤاؿ الرابػػػع
  نات المجرة كجسـ كاحد في الفضاءتحرؾ مكك. 

 بسبب قكة الجاذبية بيف مككنات المجرة.
 مماء أف المجرات تبتعد عف بعضيااكتشاؼ الع. 

 المجرات لمكف األحمر. بسبب مالحظة انزياح ضكء
 :المقارنة التالية حسب المطموبأكمؿ جداوؿ  :السؤاؿ الخامػػػس

 

 المجرات المنتظمة غير المجرات وجو المقارنة
 االىميمجية المجرات الحمزونية

كروية ومفمطحة  قرص لو أذرع ليس ليا شكؿ محدد الشكؿ
 ومستطالة

ار نجـو ذات أعم نجـو حديثة وغبار وغاز المكونات
 نجـو ىرمة متوسطة

 قنطورس درب التبانة ماجالف الكبرى والصغرى أمثمة عمييا
 1101أي سي 
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 تمسكوب جاليمو تمسكوب نيوتف وجو المقارنة
 مقعرة محدبة العدسة العينية
 محدبة مقعرة العدسة الشيئية
 معتدلة مقمكبة  الصورة المتكونة

 
 

 _ تـ بحمد اهلل تعالى _


