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مجرة درب التبانة

الكون تجمع ماليني النجوم واألجرام السماوية

م يتكون الكون ? صـ ١٦ إلى صـ ١٩

يتكون الكون من ماليني النجوم  واألجسام 
السماوية ( كواكب وأقمار وغيرها )
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في الكون الكثير من املجرات ، ولكل منها شكل مميز.

تسمى املجرة التي نعيش فيها مجرة درب التبانة

مجرة درب التبانة : 
مجرة حلزونية تنتمي 
لها الشمس واألرض 
وبقية الكواكب في 
املجموعة الشمسية

املجرة : 
هي تجمع من النجوم 

والكواكب واألقمار 
واألجسام الكونية 

األخرى.

مصطلح علميمصطلح علمي

الكوكبالنجم

األرضالشمسمثال

أجرام سماويةوجه الشبه

وجه 
اإلختالف

١- ينبعث منها وميض 
٢- ذاتية اإلضاءة 

٣ - درجة حرارتها عالية جداً

١- ال ينبعث منها وميض 
( معتمة ) 

٢- تعكس الضوء والحرارة
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كوكب األرض جزء من النظام الشمسي .

كوكب األرض هو الكوكب الوحيد القادر على 
توفير الحياة لنا .

النظام الشمسي : 
يتكون من الشمس وجميع مايدور حولها من أجرام 

سماوية بما في ذلك األرض والكواكب األخرى

مصطلح علمي 

ما النظام الشمسي ? صـ ١٦ إلى صـ ٢٣


يجب أن تحفظ الكواكب بالترتيب وتعرف التالي :

•
ما أكبر الكواكب ؟

•
ما أصغر الكواكب ؟

•
ما عدد الكواكب ؟

ما هو ترتيب األرض ؟•
  ال تصطدم الكواكب ببعضها النها 

تسير بشكل دقيق على مدارها

يدور كل كوكب من كواكب النظام 
الشمسي في مدار له شكل 

إهليجي ( بيضاوي )

املدار هو مسار وهمي 


الصف الخامس
2022/ 2021 



٨- نبتون٧- أورانوس٦- زحل٥- املشتري

٤-املريخ٣-األرض٢-الزهرة١- عطارد

يقارب حجم األرض •

ليس له أقمار •

توجد فيه سهول و وديان •

هو أسخن الكواكب•

ثالث الكواكب •

له قمر واحد •

يتوفر فيه املاء •
واألكسجني

يسمى الكوكب األحمر •
ألن تربته غنية بالحديد 

له قمرين •
له غالف جوي رقيق •
يتكون من النيتروجني •

وثاني أكسيد الكربون

أكبر الكواكب •
يمتاز بوجود بقع حمراء •

على سطحه 

له ١٢ قمر •
يتكون جوه من •

النيتروجني وثاني أكسيد 
الكربون

ثاني أكبر الكواكب •

تحيط به حلقات المعة •

له ١٨ قمر •
يمتاز بضغط جوي •

عالي وارتفاع نسبة غاز 
الهيدروجني

ثالث أكبر الكواكب •

له ١٥ قمر •
يمتاز بدرجة حرارة •

منخفضة جداً

له ٨ أقمار •
يمتاز ببرودته ألنه بعيد •

جداً عن الشمس

أصغر الكواكب •

ليس له أقمار •

حرارته مرتفعة•

الشمس  

مركز النظام 
الشمسي 

عبارة عن 
غازات ملتهبة

كوكب األرض هو الكوكب الوحيد الذي يوفر لنا مقومات الحياة وهي :  
األكسجني - املاء - درجة الحرارة املناسبة و الجاذبية . 

الصف الخامس
ما خصائص كواكب النظام الشمسي ? صـ ٢٤ إلى صـ ٢٧
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عندما نسلط الضوء 
على األرض بحيث 
يكون محورها مائل

عندما نسلط الضوء 
على األرض بحيث 

يكون محورها عمودي
ينتشر الضوء على 

مساحة ضيقة 

املالحظة

ينتشر الضوء على 
مساحة أكبر 

املالحظة

ماهي أهمية ميالن محور األرض ؟

ميالن محور األرض يؤثر في كمية الضوء الذي يصل إلى أجزاء األرض املختلفة
نستنتج من ذلك :

النصف 
الشمالي

النصف 
الجنوبي

أشـعـة مائلة ضــوء غـيـر مـبـاشـرة

 ( ( مــركــزة  أشـعـة مائلة ضــوء غـيـر مـبـاشـرةأشـعـة عـمـوديـة مـبـاشـرة 

النصف 
الشمالي

النصف 
الجنوبي

زيادة درجة الحرارة 

في النصف الشمالي
فيكون الفصل صيف

نقصان درجة الحرارة 

في النصف الجنوبي
فيكون الفصل شتاء

خالل دوران األرض حول الشمس بشكل مائل تتغير  الفصول ف اجلزئي الشمالي واجلنوبي 

زيادة درجة الحرارة 

في النصف الجنوبي
فيكون الفصل صيف

نقصان درجة الحرارة 

في النصف الشمالي
فيكون الفصل شتاء

ينتج عن ذلك

ينتج عن ذلك

ينتج عن ذلك

ينتج عن ذلك

تستغرق األرض مدة ٣٦٥ يوم ( سنة ) إلمتام دورة كاملة حول الشمس

 ( ( مــركــزة  أشـعـة عـمـوديـة مـبـاشـرة 

محور األرض : 

هو خط وهمي مائل يمر بالقطبني 
الشمالي والجنوبي للكرة األرضية 

حركة األرض  صـ ٢٨ إلى صـ ٣٠

تستغرق األرض 24 ساعة ( يوم كامل ) للدوران األرض حول محورها أمام 
الشمس و ينتج عن ذلك حدوث الليل والنهار

القطب 
الجنوبي

القطب 
الشمالي
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الغالف الجوي : 
هو مجموعة من الغازات تنجذب نحو األرض بفعل 

الجاذبية األرضية .

مصطلح علمي - حفظ

يحيط باألرض غالف جوي يحوي على غازات تساعدنا على الحياة .

يتكون الغالف الجوي من مكونني أساسيان وهما : 

١- النيتروجني ورمزه N ونسبته 78 ٪ 

٢- األكسجني ورمزه O2 ونسبته 21 ٪

ال تنسى   الجاذبية األرضية تساعد على الحفاظ 
على بقاء الغالف الجوي محيطاً باألرض .

التربوسفير•

الستراتوسفير•

امليزوسفير•

الثيرموسفير•

طبقات الغالف اجلوي

للغالف اجلوي أربعة طبقات أساسية موضحة بالرسم التالي :

ماذا يحيط باألرض? صـ ٣٤ إلى صـ ٣٦

غازات اخرى
%١

نيتروجي
%٧٨

اكسجي
%٢١

نسبة الغازات ف الغالف اجلوي

توجد غازات أخرى جميعها تشكل 
نسبة 1٪ من الغالف الجوي مثل :  
ثاني اكسيد الكربون،الهيدروجني، 

األرجون، الهيليوم
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ما خصائص طبقات الغالف اجلوي? صـ ٣٧ إلى صـ ٣٩

٢ - طبقة الستراتوسفير ١ - طبقة التربوسفير

الطبقة األقرب لألرض•

 تحتوي نسبة عالية •
لبخار املاء

تحدث فيها الظواهر •
الجوية مثل األمطار و 

الضباب والغيوم وتقلبات 
الطقس 

٣ - طبقة امليزوسفير

أكثر الطبقات برودة حيث •
 -100 ْ C تصل إلى

 ( مئة درجة تحت الصفر )

يتجمد فيها بخار املاء •
ويتحول لسحب ثلجية .

تحمي األرض من خطر الشهب . •

- 100 c
علل تحلق الطائرات في 

هذه الطبقة ؟ 
النها مستقرة وخالية من 

الظواهر الجوية

 تمتاز بإستقرار الجو •
لخلوها من الظواهر الجوية 

تحتوي على غاز األوزون •
الذي يحمي األرض من 

أشعة الشمس فوق 
البنفسجية الضارة .

 O3

 O3

 O3

٤ - طبقة الثيرموسفير

أسخن طبقات الغالف الجوي . •

تستمر حتى الفضاء الخارجي . •

توجد كمية قليلة جداً من الهواء .•

تنقسم إلى طبقتني : 

١- األيونوسفير : في الجزء األسفل 
من الثيرموسفير وتساعد في عكس 

موجات الراديو إلى األرض . 

٢- اإلكسوسفير : في الجزء العلوي 
من الثيرموسفير وتدور فيه األقمار 

الصناعية .

٢- وســط إتــصــال بـيـن األرض والــفــضــاء١- يـسـاعـد عـلـى إنـتـشـار الــضــوء والـــدفء    لـلـغـالف الــجــوي فــوائــد مـنـهـا  :

خـصـائـص طـبـقـات الــغــالف الــجــوي 
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ما الذي يساعد جسمك على أداء وظائفه ? ( اجلهاز الهضمي ) صـ ٥٤ إلى صـ ٥٧

متتاز الكائنات احلية جميعها بخصائص 
وصفات مشتركة مثل :

يتم فيه تقطيع الطعام بواسطة 
األسنان الطعام و مزجه باللعاب , 

ملاذا ? ليسهل بلعه .

أنبوب طويل ميرر الطعام للمعدة . عضو كيسي الشكل ذي جدران عضلية , 
وظيفتها تخض الطعام وتخلطه بعصاراتها , 

ليتحول لسائل غليظ .

تستكمل عملية الهضم 
 (يعني ذلك  يتحول السائل الغليظ إلى مغذيات 

ميكن للجسم االستفادة منها ) 
بعد ذلك تسلم املغذيات للدم ليحملها ألجزاء 

اجلسم اخملتلفة .

جتمع الطعام غير املهضوم 
ليتخلص منه عن طريق 

فتحة الشرج .

الفم

املريء

األمعاء الغليظة

الشرج

األمعاء الدقيقة

املعدة

وظيفة الجهاز الهضمي : تحويل الطعام ملغذيات يستفيد منها الجسم .

يجب حفظ  
الرسوم والبيانات

املعدة : 
عضو عضلي كيسي الشكل يخض الطعام و يخلطه 

بعصارات هضمية  .

مصطلح علمي - حفظ

التنفسالحركةالنمو

التغذيةالتكاثراإلحساس
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ما الذي يساعد جسمك على أداء وظائفه ? ( اجلهاز التنفسي ) صـ ٥٨ إلى صـ ٦٠
اجلزء األول

الجهاز التنفسي : 

جهاز يزود خاليا جسم اإلنسان باألكسجني الالزم للقيام  
بأنشطتها ويخلصها من ثاني أكسيد الكربون  .

مصطلح علمي - حفظ

الحجاب الحاجز : 

عضلة التنفس األساسية يمكن أن تتحرك إرادياً  .

مصطلح علمي - حفظ

وظيفة الجهاز التنفسي :
يزود خاليا الجسم باألكسجني ويخلصها من ثاني أكسيد الكربون .

غطاء املطاطي

بالون

وعاء بالستيكي

أنبوب ذو فرعني

الهواء يخرج الهواء يدخل 

١-  عند سحب الغطاء املطاطي لألسفل 
املشاهدة : يدخل الهواء للبالون وينتفخ .

٢-  عند دفع الغطاء املطاطي للداخل 
املشاهدة : يخرج الهواء من البالون .

نتعلم من التجربة : الحجاب الحاجز له دور مهم في 
عملية التنفس .

الغطاء املطاطي يشبه عمل الحجاب الحاجز

جتربة عن آلية التنفس :

(١)(٢)

يجب حفظ  
الرسوم والبيانات
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زفيرشهيق

خروج الهواء دخول الهواء

الحجاب الحاجز 
يهبط إلى األسفل 

يخرج هواء يحمل ثاني أكسيد 
الكربون وبخار املاء

يزيد حجم 
الرئتني 

يدخل هواء يحمل األكسجني 

يقل حجم 
الرئتني 

الحجاب الحاجز 
يرتفع إلى األعلى 

الرئتني تمرر 
األكسجني للدم

يضخ القلب الدم الذي يحمل 
األكسجني إلى خاليا الجسم

يعود الدم إلى  القلب وهو يحمل 
ثاني أكسيد الكربون

يصل ثاني أكسيد الكربون
للرئتني لتخرجه مع الزفير

الجسم يستخدم 
األكسجني في عملية 
األيض لحرق الغذاء 

والحصول على الطاقة .

ماهي عملية األيض ? 
هي عملية حرق املغذيات بواسطة األكسجني الهدف منها •


الحصول على الطاقة الالزمة للجسم للقيام بوظائفه .

•
يصاحب هذه العملية إنتاج ثاني أكسيد الكربون وبخار املاء 

يجب إخراج ثاني أكسيد الكربون بواسطة الرئتني .•

طاقة + CO2  + بخار املاءاملغذيات + أكسجني

ما الذي يساعد جسمك على أداء وظائفه ? ( اجلهاز التنفسي ) صـ ٥٨ إلى صـ ٦٠
اجلزء الثاني

كيف يصل أكسجني 
الهواء للخاليا؟
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ما الذي يساعد جسمك على أداء وظائفه ? ( اجلهاز الدوري ) صـ ٦١ إلى صـ ٦٣

خاليا الدم الحمراء : مستديرة الشكل تحمل 

األكسجني إلى خاليا الجسم

خاليا الدم البيضاء : خاليا تقتل 

الجراثيم وامليكروبات التي تدخل جسمك 

 و تحمينا من األمراض .

الصفائح الدموية : أحد مكونات 
الدم التي تساعد على شفاء الجروح

البالزما : سائل أصفر يحمل مكونات 
الدم األخرى

O2

شعيرات دموية

وريد شريان

الشريان : وعاء دموي 

ينقل الدم من القلب إلى أنحاء 
الجسم املختلفة

الوريد : وعاء دموي ينقل الدم 
من الجسم عائداً إلى القلب

الشعيرات الدموية : وعاء دموي دقيق ذو جدران رقيقة يمر 
عبرها األكسجني واملغذيات .

وظيفة الجهاز الدوري :
ضخ الدم لنقل املغذيات 

واألكسجني 

ينبض قلبك اسرع عندما 
تتمرن علل ؟

ألن خاليا الجسم تحتاج 
للمزيد من املغذيات واألكسجني 

مكونات الجهاز الدوري 

األوعية الدموية الدمالقلب

مكونات الدمأنواع األوعية الدموية عضو عضلي يضخ الدم 

مصطلح علمي - حفظ

مصطلح علمي - حفظ

مصطلح علمي - حفظ

مصطلح علمي - حفظ

مصطلح علمي - حفظ

مصطلح علمي - حفظ
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ما الذي يساعد جسمك على أداء وظائفه ? ( اجلهاز العظمي ) صـ ٦٤ إلى صـ ٦٧

نسيج متني مرن تتكون منه 

أجزاء من الهيكل العظمي

غضروف

موضع يلتقي فيه عظمان

مفصل

مصطلح علمي - حفظ

مصطلح علمي - حفظ

وظيفته : حماية العظام من 
اإلحتكاك والتآكل

وظيفته : يشد العظام معاً 
ويربطها ببعضها البعض

نسيج قوي مرن يمسك 

بالعظام معاً عند املفاصل .

مصطلح علمي - حفظرباط

وظيفته : تساعدنا على الحركة 
واإلنحناء واإللتفاف .

تركيب مفصل الركبة

ماذا يحدث إذا لم تكن لنا مفاصل ؟  

لن نستطيع املشي والركض والجلوس واإلنحناء بسهولة .

عظم 

غضاريف 

العمود الفقاري

عظم  الفخذ

القفص الصدري
يحمي القلب 
والرئتي

يحمي احلبل 
الشوكي

حتمي الدماغ

اجلمجمة

وظائف الجهاز العظمي :
يساعد الجسم على الحركة . •
يحمي األعضاء. الداخلية .•

داخل الجسم عظام كثيرة و صلبة متصلة ببعضها البعض 
وتشكل معاً الهيكل العظمي

األنف واألذن 
يعتبران من 
الغضاريف

يجب حفظ  
الرسوم والبيانات
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الحبل الشوكي : 

حزمة من األعصاب تصل الدماغ 
باألعصاب املنتشرة في سائر 

الجسم .

مصطلح علمي - حفظ

األعصاب : 

تتفرع من الحبل الشوكي تصل 
إلى كل أجزاء الجسم

الدماغ : 
عضو طري متعرج .

وظائف الجهاز العصبي :
يتحكم في كل وظائف الجسم وأنشطته . •
يساعدنا على اإلحساس بما حولنا . •
يتحكم باألنشطة اإلرادية والالإرادية.•

األنشطة اإلرادية هي التي نتحكم 

فيها بإرادتنا مثل الركض والقراءة

األنشطة الالإرادية هي التي ال نتحكم فيها مثل 
التنفس و حركة الجهاز الهضمي  

التي التتوقف حتى عند النوم .

رسائل عصبية حسية 
تنقل الرسائل من األعضاء 

إلى الدماغ 

مثل االحساس بامللمس والتذوق

رسائل عصبية حركية 
تنقل الرسائل من الدماغ 

إلى األعضاء 

مثل املشي ونبض القلب .

األعصاب  وظيفتها نقل الرسائل العصبية ، وهي نوعان :

املخ

املخيخ

النخاع املستطيل

املخيخ : 

جزء صغير من الدماغ يلتقي بالعمود الفقري 
وهو مركز الحركة والسيطرة على التوازن في 

جسم اإلنسان .

مصطلح علمي - حفظ

أجزاء الدماغ :

عند تقريب اليد من شيء حار : 
١- الحرارة الشمعة تؤثر في الخاليا العصبية . 

٢- ترسل األعصاب رسائل للحبل الشوكي . 
٣- الحبل الشوكي يكتشف إشارات األلم 
 ويرسل للعضالت في الذراع لتنقبض .

كيف يحدث رد الفعل املنعكس ?

 نالحظ عند ضرب على الركبة برفق تتحرك لألعلى ال إرادياً 
السبب  : حدوث رد فعل منعكس

جتربة علمية 

يجب حفظ  
الرسوم والبيانات

الصف الخامس
ما الذي يساعد جسمك على أداء وظائفه ? ( اجلهاز العصبي ) صـ ٦٨ إلى صـ ٧١
2022/ 2021 



ما طرق العناية بأنفسنا  ? ( اإلسعافات األولية لإلغماء) صـ ٧٨ إلى صـ ٨٠

اإلسعافات األولية  : 
اإلجراءات التي يمكن تقديمها إلى املصاب في مكان الحادث قبل 

الوصول إلى مركز الرعاية الصحية .

مصطلح علمي - حفظ

اإلسعافات األولية خالل احلوادث

اإلغماء يحدث عندما يفقد الشخص وعيه متاماً

كيف تسعف حالة إغماء ?

١- يجب إبعاد املصاب عن مكان اخلطر 
٢- رفع قدمي املصاب 
٣- االتصال بالطوارئ

يجب أن نتعلم االسعاف األولية إلنقاذ حياة املصابي . •
تقدي املساعدة من قبل اشخاص ليس لديهم اخلبرة •

قد يعرض املصابي للخطر. 
تناول وجبة اإلفطار حتى ال تتعرض لإلغماء.•

تـــذكـــر
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النزيف  : 
ينتج عن فقدان الدم من الجهاز الدوري بسبب تمزق األوعية الدموية .

مصطلح علمي - حفظ

بعض أسباب 
النزيف 
اخلارجي

كيف تسعف مصاب بالرعاف ?

الجروح العميقةالجروح البسيطة

الرعاف

كيف تسعف 
مصاب بالنزيف ?

إستخدم شاش معقم  
إضغط بقوة على الجرح

إرفع الجزء املصاب فوق مستوى  القلب 
حتى يقل تدفق الدم ويقل النزف

إربط بإحكام فوق مستوى 
إنقل املصاب للمستشفىالجرح حتى يقل النزف

ال ترفع رأسك لألعلى 
سيتجمع الدم في حلقك

أمل رأسك لألسفل قليالً 
إضغط على أسفل األنف

الرعاف هو 
نزيف األنف 

الدم ينزف بسبب إصابة 
وعاء دموي


تتجمع الصفيحات عند الجرح
وتفرز مادة تسبب تشكل كتلة متشابكة من 

األلياف

تتجمع الصفيحات و كريات الدم الحمراء 
مع األلياف وتكون جلطة توقف النزيف

تتكون قشرة تساعد على منع دخول الجراثيم عبر الجرح 
وتسمح ببناء جلد جديد أسفلها

كيف يحدث اإلستشفاء الذاتي للجروح  ?

1

2

3

4

الصف الخامس
ما طرق العناية بأنفسنا  ? ( اإلسعافات األولية للنزيف) صـ ٨١ إلى صـ ٨٣
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ما طرق العناية بأنفسنا  ? ( اإلسعافات األولية للكسور) صـ ٨٤ إلى صـ ٨٦

٢- الشعيرات الدموية تمد الكسر بالدم والكالسيوم

١-  يتكون تجمع دموي في منطقة الكسر ثم يتجلط

٤- يلتأم الكسر ويصبح العظم صلب

٣- يعمل الكالسيوم على تكون خاليا عظمية جديدة

مراحل إستشفاء الكسور ( إلتأم الكسر )

كسور العظام  : 

تمزق أو تهتك يصيب العظم لعدة أسباب مثل السقوط أو 

اإلصطدام بجسم صلب وغيرها .

مصطلح علمي - حفظ


من أعراض كسور العظام :

ألم شديد - إنتفاخ - وخز وخدر -

عدم القدرة على تحريك الجزء املصاب

كيف تسعف مصاب بالكسر ?

حاول تثبيت الكسرإضغط على اجلرحال حترك املصاب 

يجب الذهاب للمستشفى 
لعمل أشعة سينية ثم وضع 

جبيرة على الكسر

كيف يحدث 
اإلستشفاء الذاتي 

للكسور  ?

لكن جسم اإلنسان قادر على أن يعيد وظائفه الحيوية من خالل االستشفاء الذاتي .•

يتم تدريب رواد الفضاء للعناية بأنفسهم والتكيف مع ظروف النظام البيئي في الفضاء .•

يتعرض جسم لتعيرات مثل قلة كثافة العظام وضمور العضالت.•بدلة رائد الفضاء توفر له حماية وتدفئة وتهوية .•

كيف يعتني رواد الفضاء بصحتهم ?
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