
ان عملٌة اطباق الجفنٌن هً عملٌة غٌر ارادٌة ألن عضلة الجفون ال تحتاج الى تذكٌر ) أ) ٌظهر الجزء 

 لكً تعمل اي انه ٌتم اطباق الجفون بصورة تلقائٌة 

 فً الهواء واالجسام األخرى التً قد تسبب اضرار للعٌن فعند اقتراب األتربة تحمً عملٌة اطباق الكفنٌن العٌون من 

 غرٌب من العٌن تحدث عملٌة اطباق الجفنٌن سرٌع لحماٌة العٌن كما انها تبقى العٌن رطبةجسم 

ان عضلة العٌن ٌمكن التحكم فٌها وتعمل بصورة إرادٌة لفترة زمنٌة قصٌرة بعدها ال ٌستطٌع ) ب ( ٌظهر الجزء 

 االنسان التحكم فً عمل العضلة وتغلق العٌن من تلقاء نفسها 

عندما بقٌت كفونً مفتوحة وشعرت بجفاف وبرودة فً العٌن ولذلك فإن عملٌة اطباق الجفون مفٌدة للعٌون حٌث انها 

تعمل على حماٌة العٌن من االتربة واالجسام الغرٌبة التً قد تسبب اضرار للعٌن واٌضا على الحفاظ على رطوبة العٌن 

 وعدم جفافها



 افسر ذلك بان قدرة االشخاص فً التحكم فً العضالت العٌن تختلف من شخص ألخر

انه عندما ٌكون الحدث مفاجئ فان جفون العٌن تطبق ال ارادي كرد فعل منعكس وعند تكرار الحدث فإن رد 

 الفعل المنعكس ٌقل تدرٌجً حتى ٌنعدم تقرٌب بسبب تكون صورة للحدث فً الدماغ

 ٌؤدي الى اصابة العٌن وعدم القدرة على االبصار



 ال تتأثر العظام  ال تتأثر العظام 

 تلٌن العظام ال تتأثر العظام 

 ٌبٌض لون العظام تلٌن العظام



 الخل وبٌروكسٌد الهٌدروجٌن

تتحقق صحة فرضٌتً حٌث انه تأثرت عظام الدجاجة بكل من الخل 

 وسائل ببروكسٌد الهٌدروجٌن بٌنما لم تتأثر عظام الدجاجة بالماء



الن عظام البالغٌن اكثر كثافة الحتوائها على عدد اكبر من الخالٌا العظمٌة والتً تعمل على ترسٌب 

امالح الكالسٌوم والفسفور فً العظم فٌصبح اكثر صالبة واثنا نمو الطفل تتكون هذه الخالٌا وتزداد 

 فتزداد كثافة العظام

اللبن ومشتقاته الكثٌر من الخضروات كالسبانخ والبقدونس والفاصولٌا البٌضاء والبامٌة وفً 

 المأكوالت الغنٌة باأللٌاف مثل الفستق واللوز والتٌن

حٌث ٌتعرض رواد الفضاء الى نقص كتلة العظام مما ٌؤدي الى نقص الكالسٌوم فً العظام فٌلجأ 

رواد الفضاء الى تنازل كمٌات إضافٌة من الكالسٌوم او تناول االطعمة المنخفضة الصودٌوم والتً 

 تساعد على الحفاظ على الكالسٌوم فً الجسم



 زاحفة على القاع وتتحرك حركة بطٌئةالبالن آرٌا تتحرك 

تتغٌر عدد المربعات التً تحركها الدودة وتزداد كل 

 مرة استعداد للهروب او الدفاع عن النفس

 وٌزداد معدل حركتها البالنارٌاتضطرب حركة 



نعم المالحظات دعمت ذلك الن حركة الدودة ازدادت 

 األٌبٌفرنبعد وضع قطرات 

ٌمكن ان تكون النتائج اكثر صحة بتكرار التجربة اكثر 

من مره للتأكد من صحة النتٌجة وٌمكن اجراء نفس 

 الخطوات على حٌوانات اخرى 



اسبوع ٌكون جسم الجنٌن مغطى بالشعر وٌتساقط هذا الشعر مرة اخرى خالل  24عند عمر 

 الشهر التاسع 

 اسبوع تصبح العٌنان مفتوحتنا 32اسابٌع تكون العٌنان مغمضتان وعند عمر  9عند عمر 

 اسبوع 16اسابٌع ال ٌمكن تحدٌد جنس الجنٌن ولكن ٌمكن تحدٌد جنسه عند عمر  9عند 

ٌكون غر كامل النمو وٌكون عمر الجنٌن بهذا ألنه نعم ٌكون هنالك خطر على حٌاته 

 الطول فً خالل الشهر السابع 

فٌمكن  21صورة الجنٌن فً االسبوع التاسع ال ٌمكن تمٌٌز نوع الجنٌن فٌها اما فً االسبوع ال 

 تحدٌد نوع الجنٌن ما اذا كان ذكر ام انثى وٌكون الجنٌن اكثر طوال االسبوع التاسع



 جذور وتدٌة

 

 

 امتصاص الماء واألمالح من التربة 

 

 

 شاهدت نوعٌن من الخالٌا وهً خالٌا البشرة وخالٌا القشرة 

 

الخالٌا الخارجٌة هً خالٌا البشرة والتً تنمو منها الجذور الجانبٌة والتً تتفرع منها الشعٌرات الجذرٌة التً تمتص 

 الماء واالمالح من التربة 

 

 الورقة 

 

 الغذاءتخزٌن ووظٌفتها  تسمى خالٌا القشرة 

 

 

 ٌوجد فً اللب الداخلً خالٌا الخشب واللحاء



 النباتخالٌا الخشب وظٌفتها نقل الماء والمعادن فً النبات اما خالٌا اللحاء  فوظٌفتها نقل الغذاء فً 

 

  

 

 

 الن الغذاء المخزن فً الجذر خالل العام االول ٌستهلكه فً العام التالً إلنتاج بذور او وحدات تكاثرٌة 

 

 

 

 

 

 

 الفجل  -اللفت 



 لبٌة

 لبٌة

 لبٌة

 لبٌة

 جافة

 جافة

 جافة

 لبٌة

 جافة

 جافة
 لبٌة

 جافة

 لبٌة

 مفردة النوي 

 مفردة النوي 

 مفردة النوي 

 مفردة النوي 

 بسٌطة

 تفاحٌة

 غٌر منفتحة

 غٌر منفتحة

 غٌر منفتحة

 تفاحٌة

 منفتحة

 منفتحة

 منفتحة



 المبٌض

 

 البوٌضات 

 
 القمح –الذرة  -الفول  -العدس  -الفاصولٌا 

 

 المبٌض 

 

 المبٌض



 2الوعاء رقم 

 

 

 أضفنا سائل السماد الى هذا الوعاء 

 

 

 4الوعاء رقم 

 

 

 الضابطله ألنه الوعاء شًء لم نضف 

 

 

ٌؤدي ذلك الى نمو اعداد كبٌرة جدا من الطحالب وزٌادة اعدادها سرٌع وعندما تموت هذه الطحالب تقوم 

االكسجٌن فً الماء فٌؤدي الى كمٌات اعداد كبٌرة من البكترٌا بتحلٌلها مما ٌؤدي الى نقص كبٌر فً 

 موت االسماك والمخلوقات الحٌة االخرى فً البحٌرة



 المادة الملوثة هي االسمدة وسائل التنظيف 

 

 

 

 هو اختالط الماء بمواد ضارة تغير من الخصائص الطبيعية للماء مما يضر بجميع المخلوقات الحية 



 علب العصائر

 علب العصائر

 علب العصائر

 علب العصائر

 البٌض حفظ اوعٌة 

اكٌاس الوجبات 

 السرٌعة

ٌغرق  -المع وشفاف  -قاس 

 قلٌل الصالبة -فً الماء 

 فثاالتبولً اٌثلٌن تٌر 

بولً اٌثلٌن عالً 

 الكثافة

غٌر  -قلٌل الشمعٌة  -قاس 

 مرن نسبٌا -شفاف 

 -المع  -ملمسه ناعم  -قاس 

قلٌل  -ٌغرق فً الماء 

 الصالبة

فٌنٌل او بولً فٌنٌل 

 كلوراٌد

 -المع  -قاس قلٌل الشمعٌة 

مرن  -قلٌل الشفافٌة والمعان 

 ومشدود

قلٌل  اٌثٌلٌنبولً 

 الكثافة

ٌغرق فً الماء  -سهل الكسر 

 مقاوم للسحق -
 البولسترٌن

علبة الوجبات 

 السرٌعة 

 -المع  -ناعم  -صلب  -قاس 

 ٌطفو فوق الماء

 بولً بروبلٌن

 متنوعة
البالستٌك المتعدد 

 الطبقات



 لسهولة التعرف على الرمز ومعرفة خصائص القطعة البالستٌكٌة وامكانٌة اعادة تدوٌرها

فتختلف استخدامات كل نوع عن االخر فمنها ما   SPIرموز التركٌب الكٌمٌائً لكل نوع من الختالف نظرا 

 ٌكون له استخدامات كثٌرة وبعضها  اقل



تقوم المملكة العربٌة السعودٌة بإعادة تدوٌر لبعض المواد فتقوم بتخصٌص حاوٌات لكل نوع من المواد التً 

 الورق والزجاج والمعادن ومخلفات الحدائق والمطابخوالمعادن  ٌراد اعادة تدوٌرها ومنها الورق والزجاج 

نعم من االفضل تحفٌز عملٌات التدوٌر استعمال المواد المعاد تدوٌرها لما لها من اهمٌة كبٌرة فً ترشٌد استهالك 

 الموارد الطبٌعٌة واٌضا التخلص من القمامة التً تؤدي الى تلوث البٌئة 



ٌقل محٌط البالون البارد الن فً البالون البارد تقل درجة حرارة الهواء بداخله فتقل حركة 

 جزٌئات الهواء وتقترب الجزئٌات من بعضها

تمدد البالون الساخن ألن فً البالون الحار تزداد درجة الحرارة فتزداد طاقة الجزئٌات 

 فتزداد حركتها فتبتعد عن بعضها البعض



ٌتغٌر محٌط البالون المعتدل ألن جزئٌات الهواء فً داخله لم تكتسب طاقة 

 او تفقد طاقة وبالتالً ال تتغٌر حركة الجزئٌات وٌظل حجم البالون ثابت

البالون البارد عندما تقل درجة حرارة الهواء بداخله تقل حركة جزئٌات الهواء وتقترب الجزئٌات من 

 بعضها

اما فً البابون الحار فتزداد درجة الحرارة فتزداد طاقة الجزئٌات فتزداد حركتها فتبتعد عن بعضها 

 البعض

 البالون المعتدل ال تتغٌر فٌه درجة الحرارة فتظل طاقة الجزئٌات كما هً ٌظل حجمها ثابت



 الحارفً الكأس 

 

 

 

 

 

 

 

 

بزٌادة درجة حرارة الماء ٌزداد معدل انتشار الصبغة ففً الماء الحار ٌزداد معدل انتشار الصبغة لزٌادة 

 حركة الجزٌئات اما فً الماء البارد تقل حركة فٌقل معدل انتشار الصبغة فً الماء



 نعم سخن الوعاء االسو اسرع



 االجسام الداكنة لها قدرة على امتصاص الطاقة من الشمس 

 

 

 

 

عند وضع الوعاءٌن فً منطقة الظل التً ٌقل فٌها مقدار الطاقة الشمسٌة تستطٌع االجسام الداكنة اٌضا 

امتصاص الطاقة الشمسٌة اسرع من االلوان الفاتحة ولكن لٌس بنفس مقدار الطاقة التً تمتصها عند 

 تعرضها ألشعة الشمس المباشرة 

درجة الحرارة فً الصحراء قال ٌمتص الثوب االبٌض مقدار الرتفاع افضل ارتداء ثوب ابٌض نظرا 

كبٌرا من الطاقة الشمسٌة بل ٌعكس اشعة الشمس الساقطة علٌه فال تشعر اجسامنا بارتفاع درجات 

 الحرارة



 تقل سعة الموجة تدرٌجٌا

ال لم تحتفظ الموجة بنفس مقدار الطاقة بل تقل طاقة الموجة 

 عند اصطدامها بالحد الفاصل فتقل سعة الموجة

تداخل الموجتان وتنتج موجة جدٌدة وٌتغٌر سعة الموجة الناتجة عن  4و  3فً الخطوة 

فٌنتج موجة ذات  4تنتج موجة ذات سعة اكبر اما الخطوة  3الموجة االصلٌة ففً الخطوة 

 سعة اقل

التقت الموجتان عند قمة كال منهما فحدث تقوٌة للموجة فنتجت موجة جدٌدة ذات سعة  3فً الخطوة 

التقت قمة احد الموجات مع قاع الموجة االخرى فٌحدث تداخل هدام فتنتج موجة  4اكبر اما فً الخطوة 

 جدٌدة ذات سعة اقل من السعة االصلٌة لكال من الموجتٌن

 عن طرٌق تحدٌد نوع التداخل بٌن الموجتٌن ومنها ٌمكن تحدٌد سعة الموجة الناتجة



 تتكون بقعة ضوئٌة على البطاقة البعٌدة 

 تتغٌر الصورة وتتكون صورة اقل وضوح مما سبق

الن عند سقوط الضوء على الحلٌب فان دقائق الدهن 

 الصغٌرة تشتت الضوء الساقط علٌها


