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 (131صفحة )؟ ما هي كمية الماء الموجودة في جسم االنسان 1س 

فان  00اذا كانت كمية المواد في جسم : ) ة في جسمه مثالالماء في جسم االنسان يساوي ثلثي كمية المواد الموجود*  

 (. 00كمية الماء هي 

 (133صفحة ) كغم 54وزن يزن  1س 

 .كغم من الماء في جسم يزن 00 كم تساوي كمية الماء في جسم يزن؟ -أ 

  ؟اين يوجد ماء في جسم االنسان ، سجل بجانب كل مكان كمية الماء في جسم يزن -ب

  (.كغم  00اكثر من ) في خاليا الجسم 

  (.بين خاليا الجسم) في السائل بين الخلوي 

  (.كغم 0-0حوالي ) في سائل الدم الذي في االوعية الدموية 

  ؟اين يوجد معظم الماء في الجسم -ج

 في خاليا الجسم. 

 (131صفحة )؟ ما هي انواع الخاليا في جسم االنسان 3س 

 .     انواع اخرى من الخاليا*      .   خاليا دم*       .  خاليا عصبية*       .   خاليا عظمية*     .    خاليا عضلية*  

 (135صفحة )؟ أي صفتين للماء تساعدان خاليا الجسم من الحصول على المواد الالزمة لبقائها حية 5س 

 .         (لعكسوبا)يتحرك الماء وينتقل من الخلية الى السائل بين الخلوي  :الجريان*  

 .يذيب الماء الموجود في لعاب الفم السكر واالمالح، ويذيب الماء الموجود في المعدة واالمعاء مواد اخرى :االذابة* 

في غابة كثيرة البحيرات واالنهار يقطعون االشجار، لكن من الصعب وصول شاحنات لنقل جذوع االشجار : مشكلة 4س 

 ؟فكيف سينقلون جذوع االشجار

 . يستغلون صفة جريان الماء، فيضعون جذوع االشجار في االنهار فتطفو ، وعندها ينقلها الماء اثناء جريانه 

اذاب في الماء الذي في المزهرية صبغة طعام حمراء ووضع فيها ازهار بيضاء ، بعد : التجربة التالية اجرى حازم 6س 

 (134 صفحة)؟ يوم اصبح لون االزهار التي في المزهرية احمر

 .االذابة والجريان: فحص صفات الماء ؟ماذا كان هدف التجربة -أ 

  .صبغة الطعام وتحول لون االزهار الى اللون االحمر ذابت ؟ماذا كانت نتيجة التجربة -ب

 . صفة االذابة وايضا صفة الجريان ؟بمساعدة أي صفات للماء يمكن تفسير نتائج التجربة -ج

مواد مذابة * مادة مذيبة : )ة وبين وظيفة عمل الماء في الجسم مستخدما النقاط التاليةقارن بين نتيجة التجرب -د

  ؟(طرق النقل* صفات الماء * 

  فينتج محلول احمر ، بفضل صفة جريان الماء ينتقل المحلول للنبات ( وهو مذاب)يذيب الماء صبغة الطعام

 .عبر انابيب النقل حتى يصل لالزهار

 ب المواد المختلفة بسائل الدم وتنتقل بفضل جريان الماء لكل جسم االنسانفي جسم االنسان تذو . 

 (134صفحة ): في حالة نقص الماء 7س 

  .فسر اجابتك ؟هل يمكن ان تجف اليد فقط وينقص فيها الماء -أ 
 .كال، الن جسم االنسان عبارة عن اجهزة واعضاء تعمل سوية ، وبالتالي فان كل الجسم يمكن ان يجف 

  ؟أي صفة للماء استخدمت في اجابتك -ب
، وبالتالي فان الجفاف يؤثر على جميع الجسم ( الجريان واالذابة)عمل االجهزة المشترك يتم بفضل الماء وصفاته 

  .وليس على اليد فقط

 (136صفحة )عدا عن شرب الماء ، من اين يحصل جسمنا ايضا على ماء؟  1س 

  (.بطيخ * بندورة * خبز ) ة ماء مختلفة عن االخر في كل نوع غذاء كمي: االغذية..... 

 ( .شاي * عصير * حليب ) في كل نوع مشروب كمية ماء مختلفة  :المشروبات.... 
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تعيش في الصحاري سحالي ال تشرب الماء بتاتا ، من اين تحصل السحالي على الماء الالزم لبقائها على قيد  9س 

 (136صفحة )؟ الحياة

 .تستوعب السحالي الماء فقط من االغذية التي تتناولها 

 (خطأ/ صحيح ) اكتب لكل عادة من عادات الشرب التالية 10س 

   خطأالشرب الكثير يؤدي الى العرق الكثير . 

  خطأممنوع شرب الماء بعد اكل الفواكه النه يسبب االسهال واالم البطن . 

  صحيحالشرب قبل واثناء تناول الطعام تساعد في عملية الهضم . 

  خطأالماء البارد يؤدي الى الزكام . 

  صحيحيؤدي الى السمنة  ( مشروب يحوي سكر)المشروب المحلى . 

 (137صفحة )ما هو ضرر المشروبات المحالة على جسم االنسان؟  11س 

  بكثرة ، هذا السكر يبقى على االسنان فتتغذى عليه الجراثيم وتتكاثر  المشروبات المحالة تحوي سكرا

 .وتسببب تسوس االسنان 

  المشروبات المحالة يمكن ان تؤدي الى السمنة.   

 (131صفحة )؟ من اين يحصل جسمنا على الماء ، وبأية طرق يفرز جسمنا الماء 11س 

  يحصل جسمنا على الماء من المشروبات التي نشربها ، ومن الغذاء الذي نتناوله . 

 عملية الزفير.. العرق .. البول : يفقد جسمنا الماء عن طريق .   

 (131صفحة )؟ ما هي حالة نقص الماء في جسم االنسان: فسر 13س 

اذا كانت كمية الماء التي نستوعبها لجسمنا اقل من كمية الماء التي نفرزها من جسمنا فان الجسم سيعاني من حالة  

 .(ان كمية الماء المستوعبة تساوي كمية الماء المفرزة أي)  كمية الماء يجب ان تكون متوازيةنقص الماء ، لذلك 

 (131صفحة )؟ في اية شروط طقس وبأية حاالت لنشاط الجسم يمكن ان ينتج نقص الماء في جسمنا 15س 

  عندما يكون الطقس حارا ودرجة الحرارة في الخارج مرتفعة . 

  (لعب * عمل ) عند القيام بجهد جسماني..... * .   

 (139صفحة )؟ ساعدتها تعرف ان جسمك بحاجة الى شرابما هي الدالئل الجسمية التي بم 14س 

  ينتج احساس بالجفاف في الفم والحلق والرغبة في الشرب: االحساس بالعطش . 

 اذا كان لون البول غامقا فهذا يدل على نقص الماء في جسمنا .   

 (139صفحة )؟ جفاف الجسم ، وكيف يمكن منعهما هو  16س 

في كمية الماء ،  توازني فقدناه فإنه ال يكون وال نعيد لجسمنا الماء الذ( كؤوس في اليوم 10) عندما ال نشرب كافيا  

   . وبالتالي سيعاني الجسم من الجفاف ، حيث نشعر بألم في الرأس ثم دوخة وضعف ثم غيبوبة وفقدان وعي

لكي ال يصيبني الجفاف سأشرب اكثر من الالزم ، هل هناك خطر على جسم حازم اذا شرب اكثر من : قال حازم 17س 

 (151صفحة )؟ الالزم

  كمية الماء التي يستوعبها الجسم اكثر من كمية الماء التي  الن غير متوازيةالزم هو حالة الشرب اكثر من ال

 .  يفقدها

  وايضا يخفف تركيز سوائل الجسم ، وهذا خطر... الشرب اكثر من الالزم يجعل خاليا الجسم تنتفخ .   

 (139صفحة )؟ اكتب بعض القواعد السلوكية للمحافظة على عادات شرب صحيحة 11س 

  في االيام الحارة ، لكن ليس اكثر من الالزم شرب الكثير من الماء . 

  شرب الكثير من الماء عند القيام بجهد جسماني. 

  احضار قنينة ماء للمدرسة بحيث نشرب كلما عطشنا. 
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 153حل اسئلة بنظرة اخرى صفحة  

 

 1س 

 

 .المضادات الحيوية تصل الى الرئتين عن طريق جريان الدم من وريد ذراع امينة الى رئاتها

 

 

 1س 

 

  .فان الغذاء لن ينتقل من االمعاء الى الدم وخاليا الجسم اذا لم يذب الغذاء الذي نتناوله( أ
  

  .لو ان سائل الدم ال يجري فانه لن يصل غذاء واوكسجين ومواد اخرى لخاليا الجسم( ب

 

 

 3س 

 

  .ماء % 31والحليب يحوي ... ماء  %30يحوي البطيخ 
  

 

 5س 

 

ان كمية الماء المستوعبة للجسم  أييعبر الرسم عن حالة الموازنة السليمة لكمية الماء في الجسم ، 

  .يجب ان تكون مساوية لكمية الماء التي يفرزها الجسم
  

 

 4س 

 

  .ن اشعة الشمسمراهم للوقاية م*          نظارات شمس  *          قنينة ماء كبيرة *          قبعة  * 
  

 

 6س 

 

النه عندما نلعب فاننا نفقد كمية ماء كثيرة ، وحتى نعيد الموازنة يجب ان .. صحيحة  (هـ ) الجملة 

  .بعد اللعب نشرب ماء 
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