






























ینحرف مقترباً من البالون

نعم

نعم

یفقد البالون الشحنات وال یجذب أو ینحرف اتجاه 
البالون

ال ینحرف اتجاه الماء



تنجذب للساق الزجاجیة

ال یحدث جذب للقصاصات الورقیة

عند االحتكاك تتكون شحنات تؤدي لحدوث عملیة الجذب















تدل على مرور التیار الكھربائي

العمود الجاف

نعم، عن طریق المفتاح الكھربائي



على التوالي

على التوازي

واحد

مسارات 
متعددة

تطفأ 
المصابیح

بقیة 
المصابیح 

مضیئة

تضعف اإلضاءة

ال یؤثر على 
اإلضاءة

نعم باستخدام مفتاح خف وزیادة شدة اإلضاءة

التوصیل على التوازي ألن التوصیل على التوالي یسبب عطل في 
جھاز أو تلف في مصباح كل مرة تغلق فیھا المفتاح الكھربائي







یسجل قراءة 
كلیة دقیقة

ال یسجل قراءة 
دقیقة

األمیتر یقیس 
شدة التیار

األمیتر ال یقیس 
شدة التیار



ال یسجل قراءة
یسجل قراءة

جھاز الفولتیمیتر ال یقیس فرق الجھد بین نقطتین

جھاز الفولتیمیتر یقیس فرق الجھد بین نقطتین



یترك للطالب

ء: االستخدام اآلمن للكھربا
وجود عازل لألسالك الكھربائیة 

إرفاق األجھزة بسلك أرضي یمنع حدوث الصعقات الكھربائیة
ر استخدام الفیوزات لحمایة الجھاز عن زیادة التیا

استخدام قواطع الدارة لفصل التیار أوتوماتیكیاً عند وصولھ للحد األقصى





تتحرك إبرة البوصلة

یتغیر اتجاه إبرة البوصلة

تعود إبرة البوصلة التجاه الشمال الجغرافي

الجرس الكھربي - الھاتف - باب الثالجة - الرافعة - المولدات 
والمحركات الكھربائیة











تنشأ قوة جذب األجسام الخفیفة نتیجة احتكاك البالون مع شعر 
القط

احتكاك

القطن

تجذب

۱ ۲ ۳ ٤



الصاعقة: بسبب التفریغ الكھربائي بین 
الشحنة الموجودة على الجزء السفلي من 

سحابة قریبة من سطح األرض وشحنة 
مخالفة تكونت بتأثیرھا عند أعلى جسم 

على سطح األرض قریباً من السحابة

مصباح

التوازي

الدارة

مفتوحة
عازلة

التوالي
مغلقة



مواد موصلة

مصباح كھربائي، دلیل على مرور التیار 
الكھربائي

أسالك موصلة، لمرور وتوصیل التیار الكھربائي

العمود الجاف، مصدر الطاقة لتحریك اإللكترونات

المفتاح الكھربائي، التحكم بغلق وفتح الدارة 
الكھربائیة



الموصلةالعازلة

التواليمفتوحة

التوازيمغلقة



قیاس فرق الجھدقیاس شدة التیار

التوازيالتوالي

الكھربائیة لصوتیة وضوئیةالتلفاز
الكھربائیة حراریة وضوئیةالمدفأة







خروج فقاعات الھواء من 
الكأس

ال یدخل الماء إلى الكأس

لم یتبلل المندیل

یمأل ھذه المواد الھواء



سھل
صعب

سھولة الدفع في عود المصاص العادي 
وصعوبة دفع الھواء بعود المصاص المثقب

الھواء موجود ونستطیع اإلحساس بھ



یزداد حجم البالونة وینتفخ

الھواء لھ حیز وحجم وھو مادة

ك ال تشم أو تتذوق أي مواد كیمیائیة ما لم یسمح لك معلمك بذل
ال تخلط أي مواد كیمیائیة من تلقاء نفسك. فمعظم المواد الكیمیائیة 

رة في المختبر خطیرة أو قد تكون متفج
رط  احذر أال تجرح نفسك أو زماءك عند استخدامك للمقص أو المش

أبلغ معلمك في الحال عند حدوثت أي حادث عارض أو طارئ في 
ر  المختب

ال تمسك أدوات زجاجیة مكسورة بیدك مباشرة وال تتركھا في 
المختبر؛ بل تخلص منھا في الصندوق المخصص لھا 



لیس لھ لون  شفاف

یتعكر
بسبب الغاز الخارج عند النفخ

غاز ثاني أكسید الكربون

تصبح غیر شفافة
خروج غازات وبخار الماء



رقم ۱
لتعرضھا للھواء باستمرار

األكسجین

االختناق ومن ثم الموت



ل یساعد على االشتعا
رات یستخدم في تعبئة إطارات الطائرات والسیا
یستخدم كمادة أساسیة في بعض أنواع األدویة

یستخدم كمادة حافظة لألغذیة
ضروري جدا للكائنات الحیة ؛ یدخل في تركیب بروتین خالیا 

الكائن الحي (االحماض االمینیة)



الھواء النقي ھو الھواء الذي یخلو من الملوثات واالنبعاثات 
رات الصادرة من المصانع القریبة وعوادم السیا

یسھم الھواء النقي في الحفاظ على صحة اإلنسان وحمایتھ من 
اإلصابة باألمراض وأخطرھا الربو وحساسیة الصدر والسكتة 

الدماغیة



یترك للطالب

ال، الن الجسم یحاول ادخال اكبر كمیة من االكسجین 
لالستفادة منھا



تزداد

تزداد سعة الرئة بعد التمرین



اختبار قیاس سعة الرئة، ھذا االجراء یمال قیاس نسبة السكر في الدم الذي یجریھ مریض 
السكر بنفسھ في المنزل أو قیاس ضغط الدم بغرض مراقبة السیطرة على ھذه االمراض، 

یشیر قیاس قدرة الرئة إلى كفاءة الرئة وسرعة تدفق الھواء منھا ومدى توسع مسالك الھواء 
فیھا 

یمكن اجراء ھذا القیاس بنفسك باستخدام جھاز قیاس القدرة القصوى لنفخ الھواء لمعرفة 
أعلى معدل لتدفق الھواء ومدى توسع مسالك الھواء في الرئة 

تلف في أنسجة العین - اإلصابة باألمراض القلب والرئة
تسمم في الجھاز العصبي المركزي - تسمم في الرئتین















































شفاف
شفاف

لم یتغیر
یتغیر

لرصد ثاني أكسید الكربون في الھواء

للتأكید وإثبات تجربتھ

الكأس الذي یحتوي سطحھ الحارجي على قطرات الماء ھو البارد



الھواء یشغل مساحة داخل القنینة، 
وعندما نفخ أحمد فإن البالون انتفخ قلیالً 

بسبب ضغط البالون على الھواء داخل 
القنینة وال یمكنھ نفخ البالون بشكل أكبر

یجب علیھ تكوین بعض الثقوب في الزجاجة حتى یتمكن 
الھواء من الخروج، وجعل البالون یحتل محل الھواء

ألن الھواء یحتل مساحة داخل القنینة وصفاتھ یختلف عن صفات الماء 
وھو أخف من الماء وكثافتھ أقل فیصعد إلى األعلى



قل الھواء في حین ظل حجم المیاه كما ھو حیث ال یمكن ضغطھ

لن ینزل قاع المكبس إلى الرقم ۱ ویمكن أن یتم ضغط الھواء قلیال



الھواء في العلبة محكمة اإلغالق سوف یتمدد بسبب الحرارة

فتح غطاء العلبة مساحة كافیة لتمدد الھواء في العلبة



مستوى الماء في الكٍأ أ سوف یرتفع أكثر من الكأس ب عندما یتم تسخین الھواء في 
الكأس فإنھ یتمدد وعندما یبرد الھواء في الكأس فإن الھواء ینكمش ویرجع إلى نفس 

درجة حرارة ماء الصنبور الفاتر، مما یعطي مساحة أكبر لدخول الماء في الكأس

إلثبات أن الحرارة ومساحة السطح تؤثر على ضغط الھواء























الستروماالثایالكویدات

السكر والنشاالھیدروجین



ض  ارتداد البالطو األبی
ل  یجب توفیر طفایات حریق في المعم

د  یجب االھتمام بنظافة المعمل واألدوات واألجھزة بشكل جی
الحذر عند استخدام أدوات التشریح و خصوصا المشرط 

الالزم لعمل القطاع العرضي 
یجب إعادة األجھزة واألدوات والكیماویات إلى المكان 

المخصص لھا بعد انتھاء التجربة











فتحات

على السطح السفلي أكثر



الریاح تزید من كمیة الماء المفقودة (النتح) والضوء أیضاً ولكن بنسبة 
أقل من الریاح أما زیادة الرطوبة فتقلل من كمیة الماء المفقود

سرعة الریاح - شدة الضوء - نسبة الرطوبة - 
درجة الحرارة







یزداد معدل عملیة البناء الضوئي باالرتفاع 
في درجة الحرارة (عالقة طردیة) وذلك إلى 
حد معین لو زادت الحرارة بعده تقل عملیة 

البناء الضوئي لتصبح العالقة العكسیة



األخضر المصفر / األخضر المزرق / برتقالي / أصفر

تعمل على امتصاص اِألعة الضوئیة التي ال 
یستطیع كلوروفیل أ و ب امتصاصھا









وجود النفایات بالبیئة یؤدي إلى تدمیر خصویة التربة وتلویث 
مصادر المیاه بالعناصر السامة التي تحتویھا بعض المنتجات 

المصنوعة من البالستیك وبإعادة التدویر أمكن تحویل النفایات 
العضویة إلى سماد خصب للزراعة  والجھاز األساسي ھو آلة 

التسبیخ األسطوانیة حیث یتم تقلیب النفایات العضویة 
الممزوجة بخلیط إنزیمي لتسریع االختمار وأولى المناطق التي 

فعلت ذلك ھي بلدة عیترون الحدودیة اللبنانیة 





نالحظ أنھ كلما زادت نسبة غاز ثاني أكسید الكربون في 
المحمیة زادت معھا كمیة الطماطم

زیادة شدة اإلضاءة إلى درجة معینة



عند عدم سقایة النبات 
بالماء فإنھ سیذبل ویموت؛ 
ألن الماء یتفاعل مع غاز 

ثاني أكسید الكربون ویكون 
الغذاء للنبات

عند منع دخول غاز ثاني أكسید الكربون عن 
النبات وذلك بتغطیة نبتھ بناقوس ووضع مادة 

تمتص غاز ثاني أكسید الكربون نالحظ عند 
وضع محلول الیود المخفف بعد ازالة صبغة 

الكلوروفیل عن الورقة؛ نالحظ عدم وجود النشا

عند تغطیة ورقة نبات بورق 
ألمنیوم وعند ازالة الصبغة 

الخضراء ووضع محلول الیود 
المخفف نالحظ عدم تكون 

النشا

عند وضع محلول الیود المخفف على 
ورقة نبات بعد ازالة صبغة 

الكلوروفیل، یتغیر لونھا إلى اللون 
األزرق وھذا دلیل وجود النشا

عند وضع نبات اإللودیا المائي في حوض ماء 
ووضعھ في أنبوبة مقلوبة نالحظ بعد فترة تكون 

فقاعات غازیة أعلى األنبوبة وعند تقریبھ من 
شیة مشتعلة یزداد توھجھھا، مما یدل على 

تكون غاز األكسجین



أوعیة خشبیة

حزمة وعائیة
ألنھ لم یتلون بالماء القادم من الجذور وھو بالقرب من أوعیة الخشب

أوعیة اللحاء
ألن لونھ أصبح بلون الماء الملون الذي ینتقل من خالل أوعیة الخشب في النبات



ال توجد في المحمیة تسمح بدخول غاز ثاني أكسید الكربون

یحتاج النبات إلى تربة خصبة وكمیة ماء مناسبة ودرجة حرارة مناسبة مع 
وجود ھواء یحتوي على غاز ثاني أكسید الكربون وبذلك عند عمل محمیة 

یجب التأكد من التربة ومن ثم وضع النباتات فیھا وسقیھا بالماء بكمیة 
مناسبة وتوفیر تھویة مناسبة من خالل إضافة مروحة تھویة للمحیمة 

ومكیف ھواء یضبط درجة الحرارة









م لح
بیض

ز - أرز خب
ون بطاطس - لیم

تین

ماء



لون أزرق داكن
ظھور لون بنفسجي

ظھور راسب أحمر

ظھور ألوان مختلفة باستخدام الكواشف دلیل احتواء األطعمة 
على مغذیات مختلفة

ر  یتكون الحلیب من مغذیات منھا البروتین و السك
 تتكون البطاطس من مغذیات منھا النشا 

ن  یتكون بیاض البیض من مغذیات منھا البروتی
الماء سائل شفاف عدیم اللون و الطعم و الرائحة 





قال تعالى: (فیھما فاكھة ونخل ورمان * فبأي آالء ربكما 
تكذبان)

قال تعالى: (وفاكھة مما یتخیرون * ولحم طیر مما یشتھون)
قال تعالى: (والتین والزیتون)



الجبن والبیض واللحم 
والسمك والحلیب والحبوب 

والثمار والحبوب الجافة مثل 
الفاصولیا والفول

البطاطس 
والخبز والدقیق 

ومنتجاتھ

زیوت حیوانیة مثل زیت كبدة 
الحوت أو اللحوم والحلیب، 

الزبدة، وصفار البیض، 
وزیوت نباتیة مثل الذرة 

وتباع













ن االمتناع عن التدخی
اتباع نظام غذائي صحي

التخلص من الوزن الزائد وعالج السمنة
ً ممارسة الریاضة نصف ساعة یومیا

عالج ضغط الّدم المرتفع وارتفاع الكولسترول في الّدم















فیتامینات

بروتینات - دھون

كربوھیدرات

بروتینات - دھون - 
فیتامینات



وجبة اإلفطار: بیضة مسلوقة جیداً أو مئة غرام من جبن 
قریش؛ أو ثالث مالعق من الفول؛ والقلیل من الزیت 

واللیمون؛ ورغیف من الخبز؛ وكوب من الشاي أو قھوة 
ر دون سك

وجبة الغداء: طبق من السلطة الخضراء؛ قطعة من اللحم 
المشوي؛ أو المسلوق. أو قطعة من الدجاج منزوع الجلد؛ 

ز وطبق من الخضار المطبوخة مع رغیف من الخب
وجبة ما بین الغداء والعشاء : تفاحة أو برتقالة

وجبة العشاء: كوب من اللبن الزبادي؛ أو لبن رائب 
منزوع الدسم؛ أو بیضة مسلوقة؛ ورغیف من الخبز 

وجبة من الفاكھة

: یجب اتباع الخطوات التالیة
ل  الفصل بین الطعام الجاھز لألكل والطعام غیر الجاھز لألك

إبعاد كل أصناف الطعام عن مواد التنظیف والمواد الكیمیائیة 
یجب شراء المواد الغذائیة المبردة والمجمدة في نھایة 

وق  التس
وتبرید المواد الغذائیة التي تحتاج إلى تبرید في أسرع وقت 

ممكن



٤
۳
۱
۳
۳
۲
۲
۳

نعم، لعدم وضع الخبز أو التوست في الثالجة أو الفریزر، 
مما أد ى لزیادة نشاط البكتیریا



التبرید - التجمید - التجفیف - التملیح - التسكیر - التعلیب









التجمید

التسكیر

التملیح

الختالف أنواعھا



المعالجة - التعلیب - التخزین على درجات حرارة منخفضة 
أو التبرید - التجمید - التجفیف - التجفیف بالتجمید - إضافة 

مواد حافظة - التعبئة بالتعقیم - اإلشعاع - التملیح





المنتج یحوي نسبة ۱۸% من الدھن كما یحتوي في 
المكونات سكروز وجلوكوز وفركتوز وجمیعھا سكریات 

من األفضل لمریض السكري أن یتجنبھا







































 




