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قطعة حجر للبناء

الخلية هي الوحدة األساسية في بناء أجسام

الكائنات الحية 



نباتيةحيوانية



جهازنسيج



الدوري

عضالت هيكلية أو إرادية

عضالت ملساء أو ال إرادية

عضالت قلبية

العظمي
كل العظام 

الموجودة

في الجسم



الهضمي

هو الجهاز المسؤول عن

استقبال الطعام ومعالجة

الغذاء الداخل للجسم

العصبي

األنف والرئتان

والقصبة

الهوائية



الجهاز التنفسيالجهاز الهضميالجهاز العصبي



ألن بذور نبات دوار الشمس تنتج نبات دوار الشمس ألن 

بها المادة الوراثية الخاصة بهذا النبات

توجد المادة الوراثية في الحمض النووي أو دي أن أي

جينات تنتقل عن طريق األم : يحمل الكروموسوم اآلالف من الجينات ويوجد نوعان منها 

وجينات تنتقل عن طريق األب، مثل لون الشعر، ولون العينين



ألن البذرة تحمل الصفات الوراثية للنبتة ومن هذه الصفات
اللون األساسي للنبتة

ألن البذور تحمل الصفات الوراثية للنبتة كاملة ولو تتأثر بتقطيع األوراق



تغير لونهالونها

ضعفها وقوتها

طولها

اللون

تساقط الشعرالنعومة



اللون األزرق أكثر احتماالت لون عيون الطفل بسبب انتقال الصفات

الوراثية من األب أو األم، وألن الوالدين لون عيونهما أزرق فغالباً لون

عيون الطفل ستكون زرقاء



يمكن استخدام طريقة الشتالت والتهجين مع أنواع

جديدة من القمح ذات اإلنتاجية العالية، يمكن أن 

ية يستخدم حبوب ذات الفلقتين والتي تعطي إنتاج

أكثر

يقّدر علماء الحشرات أن العدد الفعلي ألنواع الحشرات

ماليين، واألنواع ( الحية يمكن أن يصل إلى (5-10

التي تحتوي على أكبر عدد من األصناف هي غمديات

:األجنحة، مثل الخنفساء، وحرشفيات األجنحة، مثل

النمل والنحل:الفراشات والعث، وغشائيات األجنحة،مثل

يالذباب الحقيق: والدبابير، وثنائيات األجنحة ، مثل



نباتات جديدةحبوب اللقاح

التزاوج واإلخصاب

بيوض كثيرة

اللون



معرضة لالنقراضمنقرضة



ألن السالحف تتكاثر بالتزاوج

ألن السلحفاة الذكر ليس لديه االستعداد

الجسمي لوضع البيض

قلة عددها وتغير البيئة المناسبة لتكاثرها

اصطيادها والتجارة بجلدها من األسباب

األساسية





ال

يمكنني مشاهدة أشياء مختلفةال شيء



ال لعدم وجود مسار مفتوح للرؤية

نعم لوجود مسار رؤية مفتوح

مستقيمة

انعكس الضوء بنفس االتجاه ونفس الحجم



الزهرة

انعكاس الضوء



الشارع المظلم

ألن الشارع المضيء يعطي رؤية جيدة لألجسام عكس الشارع المظلم

يسود الظالم وتتأثر الكائنات الحية التي تحتاج الشمس للنمو

و إنتاج األكسجين







ظهر غير متصل بالجزء المغمور تحت سطح

الماء كأن القلم قد كسر أو ثني أن تفسير ذلك

يرجع في الحقيقة إلى ما يسمى بظاهرة 

انكسار الضوء

ظهر غير متصل بالجزء المغمور تحت سطح

الماء كأن القلم قد كسر أو ثني أن تفسير ذلك

يرجع في الحقيقة إلى ما يسمى بظاهرة 

انكسار الضوء



الماءالهواء

انكسار

يتغير مسار الشعاع الضوئي عند انتقاله مائالً من وسط شفاف إلى وسط شفاف

آخر مختلف عنه في الكثافة الضوئية نتيجة الختالف سرعة الضوء كانتقال الضوء من الهواء

إلى الماء

أقرب

انكسار



أن ينتبه إلى موضع المفتاح الحقيقي ألنه سيبدو أقرب

من الموضع الحقيقي



نعم أرى قوس قزح عندما تشرق الشمس مع المطر

يظهر قوس المطر بعد سقوط المطر أو خالل سقوط المطر والشمس

األحمر والبرتقالي، واألصفر واألخضر،: يبلغ عدد ألوان قوس قزح سبعة ألوان فقط وهي

واألزرق ، واألزرق الغامق

قوس قزح أو ما يسمى بقوس األلوان أو قوس المطر هو ظاهرة طبيعية 

ناتجة عن انكسار أشعة ضوء وتحللها خالل قطرة الماء





خروج األلوان السبعة على الحائل

الضوء األبيض يتحلل إلى ألوان السبعة

امتزجت األلوان ويظهر للعين كأنه اللون األبيض

امتزجت )اللون األبيض يتحلل أللوان متعددة وعندما 

(األلوان وتحللت إلظهار اللون األبيض





نرى لون الجسم المعتم فقط

األخضراألحمراألخضراألصفر

لون واحد



يسقط الضوء على الجسم المعتم لون الجسم فقط

نرى لون الجسم المعتم الغير نافذ للضوء فقط

يمتص

تعكس



أنصحه بشراء مالبس بيضاء

ألن اللون األبيض يعكس جميع األلوان وال يمتص أي لون 

األجسام السوداء تمتص جميع 

األلوان وال تعكس أي لون

اللون األصفر تمتص جميع

األلوان وتعكس اللون األصفر

اللون األزرق تمتص جميع 

األلوان وتعكس اللون األزرق





200200 200

دقيقتينأربع دقائقخمس دقائق

200 ÷ 5 = 40200 ÷ 4= 5200 ÷ 2=100

كان األسرع ، قطع المسافة في وقت أقل  التلميذ  3

كان األقل سرعة قطع المسافة في وقت أكبر  والتلميذ 1



100100100

213

100 ÷ 2=50100 ÷ 1=1100 ÷ 3=33

التلميذ 2كان األسرع ، قطع المسافة في وقت أقل

كان األقل سرعة قطع المسافة في وقت أكبر والتلميذ 3

كلما زادت السرعة قل الزمن وكلما قلت السرعة زاد الزمن فهي

عالقة عكسية



محمد

سالم

أحمد





الطرق السريعة

المناطق الداخلية

طرق عبور التجمعات

العمرانية

120

40

60

نالحظ أن السرعة تزيد في الطرق الواسعة البعيدة عن التجمعات 

السكانية وتقل كلما قربت من التجمعات السكنية 





طرق سريعة بعيدة

عن التجمعات السكنية

طرق داخلية 

بين التجمعات السكنية 





الماء في النهر

األسماك في النهر

النبات في األرض

الدلو على األرض

الولد يقف على األرض

البنت تجلس على األرض

أمثلة للجاذبية

األرضية

السيارات تسير على األرض

البيوت ثابتة في األرض

أثاث المنزل على األرض

سقوط صنار الصيد ألسفل

الكرة تسقط على األرض

الدراجات تسير على األرض



تنجذب األجسام كلها إلى حوض الرمل ولكن بسرعات مختلفة

واألكبر في الكتلة يحدث أثراً أكبر في الرمل

تتناسب كتلة الجسم تناسباً طردياً مع الجاذبية األرضية

حيث إن كلما زادت كتلة الجسم ازدادت قوة الجاذبية 



سقوط الماء ألسفل شيء طبيعي بعامل الجاذبية فيسهل ملء أداة الري

وسكب الماء على النبات

تزداد صعوبة حمل األشياء بعامل الجاذبية التي تقوم بعمل 

مقاومة عند حمل األشياء



قوة الجاذبية األرضية 



ج

ش



القطب الجنوبي مع القطب الجنوبي يتنافران والقطب الشمالي مع القطب الجنوبي يتجاذبان 



أشاهد ما يقابلها اليد اليسرى للصورة في المرآة

-النجفة –المقعد –المزهرية -الصورة على الجدار–الخزانة 

الستائر-حاجز السلم



المرآة تعدل الصورة المعكوسة 

المرآة وتعكس صورة األجسام فتظهر المعدلة معكوسة والمعكوسة معتدلة 



انعدام الجاذبية 

بدون جاذبية لن تستقر األشياء أو األجسام على األرض ، سوف

نرى أثاث المنزل يطير في الغرفة 

سوف نرى الطعام يطير وال يستقر في اإلناء



األجسام في المرآة أقرب مما تبدو عليه

نكتب كلمة إسعاف معكوسة على سيارة اإلسعاف حتى

تعكسها مرآة السيارات األمامية وتعدلها فيستطيع السائق 

أمام سيارة اإلسعاف قراءتها





يتغير الظل ميل أشعة الشمس كلما زاد ميل الضوء زاد الظل

في التاسعة تكون الشمس أشرقت منذ أربع ساعات وفي الثانية عشر

تكون عمودية ويزداد الظل مع زيادة ميل الضوء قبل الغروب



تؤدي السرعة العالية إلى الكثير من الحوادث

المميتة وما ينتج عنها من خسائر إنسانية 

ومادية



12090

دقيقتين

نورا/ أحمد



من يكتب الرسائل أثناء القيادة

من يزيد من سرعته عن السرعة المحددة

من يصور فيديوهات بالموبايل أثناء القيادة



اصطدامها بسطح عاكس

نفس الوسط الذي صدرت منه 

ينتقل من وسط شفاف 

إلى وسط شفاف آخر 

مختلفين في الكثافة 

األخضر وال يعكس أي لون 

آخر

انكسار القلم داخل الماء

في اإلناء

األحمر وال يعكس أي لون

آخر

ظهور العملة المعدنية أقرب في الماء

داخل اإلناء عن الموضع الحقيقي لها 



سقوط ضوء الشمس 

يتحلل إلى ألوان الطيفعلى قطرات ماء المطر

اللون األبيض هو أصل األلوان 

وأن الضوء يتحلل 



الزمن÷ المسافة 

2

1
3



القوة التي تتسبب بسقوط األجسام نحو األرض

شاهد القط الفأر على سور المنزل فقفز على السور وشعر بأن وزنه أخف من وزنه على

األرض وطارد الفأر الذي سقط على األرض بفعل الجاذبية األرضية وسقط القط وراءه،

زادت سرعة سقوط القط ألن كله جسم القط أكبر لذلك ترك أثراً أكبر على األرض 







يستهلك األطفال الطاقة الموجودة في األجسام



يمكن تحريك األرجوحة بقوة الدفع الذي يعطيها 

طاقة تجعلها ترتد للخلف وإلى األمام عدة مرات 

طاقة وضع

تتوقف لعدم وجود طاقة وضع

حركية 
وضع



عند اصطدام المرقة بالمسمار تتحول طاقة الوضع إلى طاقة 

حركة

عند انطالق السهم من القوس تتحول طاقة الوضع إلى طاقة

حركة 



ألنها موصل جيد للحرارة والكهرباء



بسبب انتقال الطاقة الكهربائية من البطارية إلى المصباح



القطبين في الدائرة 1قطبي البطارية موجب ولكن الدائرة  2

مختلفين سالب وموجب تكتمل بهما الدائرة 

الخاليا الشمسية أو طاقة الرياح



تتدفق المياه بتأثير الجاذبية،

وتتحول طاقة الوضع الكامنة 

في الماء إلى طاقة حركية ،يدير 

التوربين بدوره مولد الكهرباء

وينشأ التيار الكهربائي

الكهرباءالماء



حدوث دوران طرفي المصاصة 

استمرار دوران المصاصة 

زيادة دوران المصاصة 



4



التوربين البخاري-التوربين المائي

التوربين الهوائي-التوربين الغازي



كلما زاد ارتفاع الماء زادت الطقة الناتجة  في الشكل رقم 1







ال يمكن بناء سد مائي في الكويت لعدم وجود أنهار أو مساقط مياه تصلح

لبناء سد مائي



انقطاع الكهرباء

تنهدم هذه المواطن وتحدث هجرة لتلك 

الحيوانات 





الزنبرك عندما ينضغط يخزن 

طاقة ميكانيكية ومن خاللها تأتي 

طاقة الحركة 

طاقة ميكانيكية مخزنة 

طاقة الوضع الكتلة المعلقة في 

جسم مرن 





التغيرات الفيزيائية 

طحن 

وعجن 

عجينة 

جيرية 

تقطيع 

وعجن 
عجينة 

ورقية 

لم تنتج مادة جديدة ولكن حدث لها تغير فيزيائي 



سلطة الفواكه -الماء والملح

يمكن الفصل بسهولة ال يمكن الفصل بسهولة 



خليط متجانسخليط غير متجانس 

خليطخليط



ألن انصهار الشمعة تغير شكلي ولم ينتج عنه مادة جديدة 

نوعها شكل 

فيزيائي





 مل تقريبا   100 مل 200

 تصاعد الماء وتناقص كمية الماء 

 يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بالتبخر 

 زيادة مستوى الماء في الكأس حتى انسكب بعض الماء 

 يتحول الماء من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالذوبان 



فيزيائية يحدث فيها تحول جزيئات المادة من الحالة  التبخر هو عملية 

السائلة إلى الحالة الغازية بفعل الحرارة، تحدث هذه العملية فقد على السطح 

الفاصل بين السائل والغاز وهي عكس عملية التكثف، ولقد شاهدت التبخر 

أثناء مشاهدتي لمياه البحر وهي تخرج بخارا  بفعل حرارة الشمس وشاهدت  

 الماء يتصاعد من اإلناء وأنا أعد كوبا  من الشايبخار 

 التكثيف أو التكاثف هو تحول حالة المادة من الغاز إلى سائل  

 شاهدت تكثف الماء على زجاج المنازل في البالد الباردة 

 وشاهدت تكثف البخار على زجاج نافذتي في الشتاء  

عندما انفخ من فمي وشاهدت فلما  عن تكثف البخار وتحوله إلى سحب  

 وأمطار



 السائلة  الصلبة 

عندما يبرد السائل بدرجة كافية يتجمد حيث أن جزيئاته تفقد  

مزيدا  من الطاقة وتتغلب قوى التجاذب فيما بينها على حركاتها  

 العشوائية 



 ذوبان بعض الماء حتى يتساقط من كف يدي 

 تتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالحرارة  

أضع الماء في المكعبات البالستيكية وأضعها في الثالجة وبعد فترة 

 تصبح مكعبات ثلجية  

 سقوط قطع الثلج في الشتاء البارد

 ذوبان اآليس كريم عندما تركته فترة 

 ذوبان مكعبات الثلج داخل كأس به ماء وزيادة الماء في الكأس 

 ذوبان الجليد وتحوله ألنهار



 الغليان  الترسيب  التجمد





ألن حجم البالون يؤكد وجود الهواء حيث انتفخ وتشكل  

 دائريا  بفعل الهواء 





 ألن الهواء يشغل الفراغ الموجود بالكأس 

الماء للفراغ الذي خروج الهواء على شكل فقاعات واحالل 

 كان يمأله الهواء 



 100؛ ونقطة الغليان 0اعتبرت نقطة التجمد 







تعزل السترة القارورة عن حرارة الجو الخارجية لتحافظ القارورة 

 على درجة البرودة لوقت أطول  



 تغير لون المسامير إلى اللون البني  

 الصدأ

 ال، ألنه أنتج مادة جديدة

 ال ينتفخ البالون 

 ينتفخ البالون 

تفاعل مسحوق الخبز مع الخل وأنتج  

 غاز جديد عمل على نفخ البالون 



 كيميائية 

 تحميض اللبن  التنفس  الهضم

يعتبر التغير في اللون، والشكل األصلي للمادة المتفاعلة وإنتاج  

الطاقة وامتصاصها، وانبعاث الغاز وتكون الراسب وانبعاث الرائحة  

 من أهم الدالئل التي تدل على حدوث التغيرات الكيميائية 



 تخمر الخبز

 تركيب األدوية 

 إنتاج الطاقة الكهربائية 

 إنتاج وقود سفن الفضاء والتطور العلمي 



ثاني أكسيد الكربون  ألن النبات يمتص 

 وينتج األكسجين 

 احتراق الخشب  –تحمض اللبن  -تعفن الطعام  –صدأ الحديد 



 يمكن استخراج الملح منها ألن التخمر أنتج مادة جديدة ال 



 ملح  -بذور الشيا  –رمل  –ماء 

 عملية الذوبان في الماء وتكوين محلول 



 عالية 

 تالشى

 منخفضة شبه تعكر 

 ترسبات وجود 

 انعدام الشفافية  

 عالية 

 كمية  يختلف 

 دقائق 5

يمكن تقليل الوقت المستغرق في ذوبان المادة بالماء  

 بزيادة درجة الحرارة حرارة الماء



مكعب السكر  

استغرق وقت أطول  

 في الذوبان

السكر المطحون  

أسرع في الذوبان 

 ألنه غير متماسك 

مكعب السكر في  

كان  الماء الساخن 

 أسرع في الذوبان

كلما زادت درجة 

الحرارة الماء زادت 

 سرعة الذوبان 

المكعب مع التقليب  

كان أسرع في 

الذوبان من مكعب  

 السكر بدون تقليب 

الحركة تساعد على  

 سرعة الذوبان 

 بزيادة درجة حرارة الماء 





 2المدينة 

 لزيادة الغازات المنبعثة في الهواء  





 ألن سحق قطعة السكر أضعف جزيئاتها فذابت أسرع

 حرارة الماء فككت جزيئات السكر بشكل أسرعألن 

 ألن كمية الماء كانت كبيرة تغلبت على طعم السكر









 كيف تقلع الطائرة؟ 

 إن تركيب الطائرات يساعدها على اإلقالع والبقاء في الهواء 

 ما أنواع الطائرات؟ 

 طائرات مقاتلة  –طائرات الشحن  –طائرات مروحية  –طائرات ركاب 

 مم تصنع الطائرة؟ 

 من الفوالذ واأللمنيوم  

 استخدامات الطائرة المروحية  

 استخدامات حربية  –إسعاف جوي  –تفقد الشوارع وتنظيم حركة المرور 

 







 قاومت الهواء  قاومت الهواء  لم تقاوم الهواء  قاومت الهواء 





 

 الشكل االنسيابي 

 الجناحين 

 الذيل

سرعة الهواء أعلى الطائرة أكبر الشكل االنسيابي يؤدي ألن تكون 

 من سرعة الهواء أسفلها
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