الوحدة األولى :الكائنات الحية وبيئاتها
الفصل األول
الدرس األول

تطوير المعرفة
ٌترك للطالب

التقويم والتأمل
 - 1تنبأ ماذا سٌحصل للمجتمع الحٌوي فً واحة األزرق إذا استمر الضخ الجابر لمٌاهها.
ستجؾ الواحة وتقل أعداد المنتجات تدرٌجًٌا وقد تموت بعض الكابنات الحٌة التً تعٌش فٌها ،وتهاجر
بعضها اآلخر  ،وٌفقد النظام البٌبً(الواحة) مجتمعه الحٌوي.
 - 2توقع ما ٌمكن أن ٌحدث للمجتمعات الحٌوٌة فً بٌبة معٌنة إذا لم ٌكن هناك محلالت.
 تقل خصوبة التربة،فتقل المنتجات. تتراكم بقاٌا الكابنات الحٌة وٌصاب المجتمع الحٌوي باألمراض. تقبل إجابات أخرى من الطلبة. - 3هل ٌمكن تصنٌؾ المحلالت ضمن المستهلكات أم المنتجات؟ برر إجابتك.
من المستهلكات،ألنها ال تصنع ؼذابها بنفسها (عضوٌة التؽذٌة).
 - 4حدد المجتمعات الحٌوٌة فً خلٌج العقبة وأعماق خلٌج العقبة،وناقش زمالءك فً العالقات الؽذابٌة للكابنات
الحٌة التً تعٌش فٌها.
فً خلٌج العقبة( :الطحالب،نباتات مابٌة،عوالق بحرٌة،األسماك ،المرجان.........
فً األعماق :أسماك مختلفة األنواع والحجوم،رخوٌات ،قشرٌات....
العالقات الؽذابٌة :تقاٌض(بٌن المرجان والطحالب) ،افتراس(بٌن األسماك الكبٌرة والصؽٌرة) ،تعاٌش(بعض
األحٌاء البحرٌة تعٌش فً الشعب المرجانٌة بشكل دابم) ،تطفل(كابنات دقٌقة تسبب األمراض لألحٌاء
البحرٌة)
الدرس الثانً

تطوير المعرفة
ٌترك للطالب

التقويم والتأمل
 -ادرس الشبكة الؽذابٌة فً الشكل( )9-1ثم أجب عن األسبلة التً تلٌها:

الشكل(:)9-1شبكة

ؼذابٌة.

أ  -استخرج من الشكل مستهل ًكا ٌكون مرة مستهل ًكا أول ومرة مستهل ًكا ثانًٌا.
العصفور
ب  -ما تأثٌر صٌد الؽزال على الشجٌرات وعلى النمر؟ فسر اجابتك.
األشجار ستنمو أفضل وتزٌد أعدادها،ألنه سٌقل استهالكها.
النمر لن ٌتضرر ألن له مصادر أخرى للؽذاءٌ( ،مكن قبول إجابة أن النمر سٌحتاج لصٌد المزٌد من
السناجب).
الدرس الثالث

تطوٌر المعرفة
 أي األشكال اآلتٌة تمثل هرمًا بٌبًٌا متز ًنا .ولماذا؟
الثانً،ألن المنتجات التً تحتل قاعدة الهرم هً األكثر عددا ،وٌقل أعداد المستهلكات تدرٌجا

 أخطر تؽٌر على الهرم البٌبً هو ذلك الذي ٌحدث على قاعدته .ناقش زمالءك فً هذه العبارة ،ثم حدد أي
النماذج فً السؤال السابق تمثل ذلك.
ألنه ٌتعلق بالمنتجات التً تعتبر مصدر الطاقة الربٌس فً الشبكات والسالسل الؽذابٌة لقدرتها على
االستفادة من طاقة الشمس وصنع الؽذاء .فإن قلت تتضرر المستهلكات األولى ثم تتضرر المستهلكات التً
تتبعها ،فٌحدث خلل فً جمٌع الشبكة الؽذابٌة.
وٌظهر ذلك فً الهرم األول.


شجرة كبٌرة تشكل مصدر ؼذاء لعدد كبٌر من الدٌدان .هل ٌتناقض هذا مع هرم األعداد؟ برر اجابتك.
ال ،ألن هذه الشجرة تمتلك كمٌة من الطاقة تكفً العدد الكبٌر منالدٌدان.

التقويم والتأمل
 -تأمل الشكل( )7-1الذي ٌبٌن هرم انتقال الطاقة فً نظام بٌبً ،ثم أجب عن األسبلة اآلتٌة:

أ  -احسب نسبة الطاقة المنتقلة من مستوى آلخر فً هرم الطاقة .
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ب  -فسر لماذا ٌضطر المستهلك األخٌر إلى التؽذي على كمٌات كبٌرة من الؽذاء.
ألن مقدار الطاقة المختزنة ٌقل بالتدرٌج كلما ارتفعنا ألعلى الهرم  ،لذلك ٌحتاج
لكمٌات كبٌرة من الؽذاء لٌحصل منه على الطاقة الالزمة له.
أسبلة الفصل األول
 - 1تأمل الشكل( )10-1الذي ٌمثل هرم أعداد وأجب عن األسبلة
اآلتٌة:
أ  -فسر التناقص فً أعداد الكابنات الحٌة من أسفل الهرم إلى
قمته.
لنقصان الطاقة(الؽذاء)المنتقلة من مستوى آلخر .
لو طلب منك إضافة المحلالت لهذا الهرم باستخدام األسهم،ما
الكابنات الحٌة التً ستتجه األسهم منها للمحلالت؟ وضح اجابتك.
الشكل(:)10-1هرم أعداد افتراضً.

ستتجه األسهم من جمٌع الكابنات الحٌة ،ألن المحلالت تستهلك (تترمم) جمٌع أنواع الكابنات الحٌة.وبهذا
تعٌد للبٌبة مكوناتها الطبٌعٌة الالزمة الستمرار الحٌاة .

 - 2الحظ الشكل( )11-1الذي ٌمثل جزءًا من شبكة ؼذابٌة معبر عنها بالرموز
ثم أجب عن األسبلة التالٌة:
أ  -استخرج من الشكل منتجً ا،مستهل ًكا أول ،مستهل ًكا ثانًٌا.
منتج :ع ،مستهلك أول :س ،مستهلك ثان :ل
ب -ما رمز الكابن الذي له ثالثة مصادر للؽذاء؟ ص
الشكل( :)11-1شبكة ؼذابٌة.

ت -ما تأثٌر موت الكابن(ل) على كل من الكابنٌن (ص) و(ز)؟ برر إجابتك.
(ص) لن ٌتأثر ألن له مصادر ؼذاء أخرى،بٌنما (ز) سٌتأثر(ٌموت)
ألن مصدر ؼذابه الوحٌد هو(ل)
ٌ - 3مثل الشكل( )12-1نظامًا بٌبًٌا مابًٌا ،ادرس الشكل ثم أجب عن األسبلة التً تلٌه:

الشكل( :)12-1نظام بٌبً مابً.

البٌبً إلى مكوناته الحٌة

أ  -حلل النظام
وؼٌر الحٌة.

المكونات الحٌة :أسماك مختلفة،قشرٌات،رخوٌات ،أعشاب وطحالب،عوالق بحرٌة.
مكونات ؼٌر حٌة:الماء ،نسبة األكسجٌن،كمٌة الضوء،درجة
الحرارة،الصخور،درجة الملوحة.
ب -صنؾ الكابنات الحٌة إلى منتجات ومستهلكات.

أسماك كبٌرة

المنتجات:عوالق نباتٌة،طحالب كبٌرة ،أعشاب بحرٌة.

أسماك صؽٌرة

مستهلكات :أسماك مختلفة،قشرٌات،رخوٌات،عوالق حٌوانٌة.
جـ -ارسم هرمًا ؼذابًٌا.

عوالق حٌوانٌة /قشرٌات
طحالب /أعشاب بحرٌة

الفصل الثاني
الدرس األول

تطوير المعرفة
ٌترك للطالب

التقويم والتأمل
- 1ماذا تتوقع أن ٌحدث ألجسام الكابنات الحٌة فً المناطق الباردة بعد أن تموت؟ فسر إجابتك.
تتحلل.لتعٌد المكونات الربٌسة للبٌبة.
 - 2اجمع أكبر عدد ممكن من األمثلة على تكٌؾ الحٌوانات فً المناطق الباردة.
لون الجسم ،كثافة الفراء،نسبة الدهون،البٌات الشتويٌ......بحث فٌها الطالب
 - 3الشتاء طوٌل ً
جدا فً المناطق الباردة ،وعدد ساعات اللٌل طوٌلة جدا .ناقش زمالءك تأقلم الناس فً المناطق
الباردة كالتندرا وكٌؾ ٌقضون وقتهم .
ٌبحث فٌه الطالب وٌناقشه( :أعداد السكان فً هذه المنطقة قلٌلة) مالبس دافبة،شراب ساخن ،أماكن آمنة
للحٌوانات األلٌفة والسٌارات،شراء كمٌات كافٌة من األطعمة....
الدرس الثانً

التقويم والتأمل
 - 1على ماذا تتنافس األشجار فً الؽابات االستوابٌة؟
على الضوء
 - 2أي الؽابات تتحلل فٌها الكابنات الحٌة التً تموتأسرع؟ فسر إجابتك.
االستوابٌة.لتوفر الظروؾ المناسبة من حرارة ورطوبة.
الدرس الثالث

تطوير المعرفة
ٌترك للطالب

التقويم والتأمل:
 - 1تعد تربة المناطق العشبٌة خصبة،اربط بٌن ذلك وقدرة النباتات العشبٌة على تكرار دورة حٌاتها أكثر من مرة فً
السنة.
أؼلب األعشاب دورة حٌاتها قصٌرة (عدة أشهر)  ،فإذا توفر لها تربة خصبة وكمٌة مناسبة من الدؾء والماء
ستنمو من جدٌد.وهذه الظروؾ متوفرة فً المناطق العشبٌة.
 - 2من خالل معرفتك ألنواع الكابنات الحٌة فً المناطق العشبٌة :
أ  -أٌهما تعتقد أن عالقة التنافس على النباتات فٌه أقوى البراري أم السافانا؟
المعتدلة ألن آكلة النباتات فٌها أكثر (المستهلكات األولى).
ب -أٌهما تعتقد أن عالقة التنافس بٌن الحٌوانات المفترسة فٌه أقوى البراري أم السافانا؟فسر إجابتك.
السافانا ألن المنتجات فٌها أقل وآكالت النباتات أقل
الدرس الرابع

تطوير المعرفة
ٌترك للطالب

التقويم والتأمل
 - 1ما أوجه الشبه واالختالؾ بٌن التندرا والصحراء ؟
الشبه:قلة األمطار والتنوع الحٌوي.
االختالؾ:درجة الحرارة ونوع الكابنات الحٌة.
 - 2فسر قلة التنوع الحٌوي فً الصحراء.
لقلة األمطار وارتفاع درجة الحرارة.

الدرس الخامس

تطوير المعرفة
ٌترك للطالب

التقويم والتأمل
 - 1لخص ما تعلمته من هذا الدرس.
اإلجابة للطالب
 - 2توقع سببًا أو أكثر لكل مما ٌلً:
أ  -تكثر الكابنات الحٌة فً المنطقة التً ٌصلها الضوء من مٌاه البحار والمحٌطات.
لوفرة المنتجات
ب -عدد الكابنات الحٌة فً أعماق البحار والمحٌطات قلٌل .
لعدم وصول الضوء ال ٌوجد منتجات فٌقل الؽذاء.
جـ -تمتلك األسماك فً أعماق البحار والمحٌطات أفواهًا كبٌرة وأسنا ًنا حادة.
ألنها مفترسة آكلة لحوم
أسبلة الفصل الثانً
 - 1حدد المنطقة البٌبٌة لكل من النباتات اآلتٌة:

(أ)

العشبٌة

(ب) االستوابٌة

(جـ)

(ج)

(د) الصحراء

(هـ) التٌجا(و)المابٌة

التندرا

ٌ - 2بٌن الجدول اآلتً نسبة هطول األمطار السنوي فً منطقة الؽابات االستوابٌة لخمس سنوات متتالٌة.احسب
معدل الهطول خالل هذه السنوات246.سم
السنة األولى

السنة الثانٌة

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة الخامسة

250سم

240سم

230سم

260سم

250سم

 - 3قارن بٌن منطقة الؽابات والمناطق البٌبٌة العشبٌة من حٌث خصوبة التربة.
العشبٌة أكثر خصوبة
 - 4حدد المنطقة البٌبٌة التً تعٌش فٌها،واذكر أهم الحٌوانات والنباتات التً تعٌش فٌها مبٌ ًنا التكٌؾ لكل منها.
للطالب
 - 5أكمل الخرٌطة المفاهٌمٌة اآلتٌة:
المناطق الباردة

التٌجا

التندرا
ٌوجد فٌها الؽزالن
والسناجب والذباب

تقع شمال أوروبا وكندا
وسٌبٌرٌا

بجانب الدابرة القطبٌة
،وتتركز فً النصؾ
الشمالً للكرة األرضٌة

األٌابل والثعالب البٌضاء
وبعض القوارضوالطٌور
المهاجرة

المخروطٌات

نباتات زهرٌة ذات
فترة نمو قصٌرة

المنطقة القطبٌة
المتجمدة

تحٌط بالقطب الشمالً والقطب
الجنوبً

طحالب

البطرٌق والدب القطبً

أسبلة الوحدة
 - 1اختر اإلجابة الصحٌحة لكل مما ٌأتً:
 )1المجتمع الحٌوي هو مجموعة:
جـ -الكابنات الحٌة فً نظام بٌبً ما.
 )2أي الكابنات الحٌة اآلتٌة ٌقع فً قمة هرم األعداد فً نظام بٌبً مابً:
ب-أسماك القرش.
 )3عند ترك قطعة خبز فً مكان رطب ٌنمو علٌها عفن .ما نوع العالقة الؽذابٌة بٌن الخبز والعفن؟
جـ  -ترمم.

ٌ )4بٌن الشكل ( )22-1هرما فً منطقة بٌبٌة من مناطق العالم .ما اسم هذه
المنطقة؟
د  -السافانا.
 )5أي الخواص اآلتٌة ممٌزة لمنطقة التندرا؟
ب  -قصر فترة النمو لنباتاتها.
 )6تمتاز أوراق بعض النباتات الصؽٌرة فً الؽابات بكبر حجمها.ما أهمٌة ذلك؟
د  -لتجمٌع أكبر قدر من الضوء لعملٌة البناء الضوبً

الشكل(:)22-1السؤال األول
فرع (.)4

 - 2ما العالقة الؽذابٌة التً تربط بٌن طابر البوم والهمستر (نوع من القوارض) فً الشكل ()23-1؟الحظ موقع
العٌون عند البوم والهمستر .ما أهمٌة موقع العٌون فً هذه العالقة؟
افتراس ،البوم فً األمام بمقدمة الوجه لٌحدد الفرٌسة  ،أما الهمستر على جوانب الوجه لٌكشؾ منطقة
أكبر وٌشاهد المفترس لٌهرب منه.

الشكل(:)23-1السؤال الثالث.

 - 3دمرت النٌران إحدى الؽابات ،وبعد سنة بدأت األعشاب بالنمو ،فتؽذت علٌها األرانب ،وزادت أعدادها .وبعد
فترة من الزمن عادت الثعالب والصقور للؽابة.
أ  -لماذا زادت أعداد األرانب؟لتوفر األعشاب وتكاثرها
ب  -ماذا سٌحدث ألعداد األرانب بعد عودة الثعالب والصقور؟ تقل
جـ -ماذا سٌحدث لألعشاب لو لم تعد الثعالب والصقور؟تقل
د  -إذا أدخلت مجموعة من السناجب لهذه الؽابة،ما تأثٌر ذلك
على األرانب؟ارسم هرم أعداد ٌبٌن انتقال الطاقة فً هذه
الؽابة.
سٌقل افتراسها( ،أعشاب ،أرانب  /سناجب ،ثعالب /

ثعالب /
سناجب
أرانب /
صقور

صقور)

أعشاب
 - 4فسر العبارات التالٌة:
أ  -ال توجد طحالب على عمق تحت ( )200م فً البحار والمحٌطات.
لعدم وصول الضوء .الالزم لعملٌة البناء الضوبً
ب  -المناخ هو العامل األكثر تأثٌرً ا فً طبٌعة الكابنات الحٌة فً المناطق البٌبٌة فً العالم.
ألن درجة الحرارة وكمٌة األمطار هما العامالن المحددان لطبٌعة الكابنات الحٌة(نباتات وحٌوانات) التً
تعٌش فً المنطقة البٌبٌة وقدرتها على التكٌؾ مع عناصر المناخ.
جـ  -تنتج الطحالب كمٌة كبٌرة من األكسجٌن للؽالؾ الجوي.
لقدرتها على القٌام بعملٌة البناء الضوبً ،والنها توجد بكمٌات كبٌرة فً االنظمة البٌبٌة المابٌة والتً
تمثل ثالثة أرباع الكرة األرضٌة.
د ٌ -حصل المستهلك األول على طاقة أكثر من المستهلك الثانً.
ألنه حصل علٌها من المنتجات مباشرة  ،والمنتجات تخزن كمٌة كبٌرة من الطاقة.
 - 5أكمل المخطط اآلتً بالمفاهٌم الدالة علٌها العبارات اآلتٌة:
أ  -عدد من األنظمة البٌبٌة لها خصابص متشابهة .منطقة بٌبٌة
ب  -مجموعة من العوامل الحٌة وؼٌر الحٌة بٌنها عالقات متبادلة وتوجد فً مكان ما .نظام بٌبً

جـ  -جماعات الكابنات الحٌة فً النظام البٌبً .مجتمع حٌوي

أ
ب

ج

ٌ – 6بٌن الشكل ( )24-1معدل الهطول السنوي فً مناطق بٌبٌة مختلفة من العالم أي المناطق لها أعلى معدل

هطول؟ وأي المناطق لها أقل هطول؟ وتوقع كٌؾ ٌمكن أن ٌكون الؽطاء النباتً فً كل منطقة؟
(األستوابٌة)
(الصحراء والتندرا)
( كثٌرة األمطار سٌكون فٌها تنوع كبٌر بالنباتات من أشجار مختلفة ونباتات قصٌرة وأشنات وحزازٌات،
بٌنما قلٌلة األمطار نباتات دورة حٌاتها قصٌرة وأنواعها قلٌلةوقادرة على التكٌؾ مع قلة األمطار).

معدل الهطول السنوي

الشكل(:)24-1معدل الهطول السنوي فً مناطق بٌبٌة مختلفة.

نً :الحركة
الوحدة الثا ة
الفصل األول
الدرس األول
مشكلة تحتاج إلى حل
ذهبت فً رحلة إلى محافظة عجلون داخل إحدى الؽابات بعٌ ًدا عن الشارع الربٌسً وال تحمل
بوصلة وترٌد تحدٌد االتجاه باالعتماد على وجود األشجار فقط ،كٌؾ ٌمكنك ذلك؟

الشمال .هذا أسه ُل عادة للرُؤٌة إذا نظرت لألعلى على طول
ٌكون عدد فروع األشجار أقل ناحٌة
ِل
جذع الشجر ِلة.
َت
المنحدرات  ،وت ْنضج أٌ ً
الثمار فً
ضا
ب
النباتات  :تنمو النباتات واألعشاب بؽزارة أكثر على جنو ِل
َت
َت
المنحدرات
ب
وقت مبكر على جنو ِل
تطوٌر المعرفة
 نظام ٌ GPSستخدم لتحدٌد المواقع الجؽرافٌة لألشٌاء الموجودة على سطح األرض ،وتوجٌه
الطابرات المدنٌة والعسكرٌة ،والسفن والبواخر ،وٌستخدم أٌضا ً فً القٌاسات الهندسٌة
الدقٌقة .ابحث فً أهمٌته وأصل تسمٌته واحدث ما تم التوصل إلٌه فً هذا المجال  .وقدم
تقرٌرا بذلك وناقشه مع زمالبكٌ( .ترك للطالب)
التقوٌم والتأم ل
- 1حدد نوع الحركة فً الحاالت التالٌة:
أ  -طواؾ الحجاج حول الكعبة( .دابرٌة)
ب -حركة الدوالب فً مدن األلعاب( .دورانٌة)

ت -حركة جناحً الطابر( .اهتزازٌة)
- 2صنؾ الحركات فً الشكل ( )5-2اآلتً إلى أنواعها.

حركة اهتزازية /عقارب الساعة :دورانية

حركة دورانية

حركة دورانية

حركة انتقالية

الشكل( :)5-2أنواع مختلفة للحركة .

الدرس الثانً

تطوٌر المعرفة
جهاز كاشؾ الحركة )  )Motion Sensorsجهاز ال ٌحتاج لمراقبة ومتابعة كما فً كامٌرات
الدوابر التلفزٌونٌة وإنما تقنٌته تتلخص فً أنه عندما ٌمر جسم داخل دابرة ومدى كاشؾ الحركة
فإن الجهاز سوؾ ٌعطً تنبٌه ألهل المنزل بوجود حركة فً منطقة المراقبة ،ابحث فً أهمٌته
وطرٌقة عمله وناقش ما توصلت إلٌه أمام زمالبك ٌ( .ترك للطالب)
التقوٌم والتأمل
- 1دورٌة شرطة تطارد عصابة مهربٌن وقفت فً منطقة على شكل مستطٌل أ ب جـ د (أ ب=6
كل من المسافة واإلزاحة التً تفصل بٌن الدورٌة والعصابة فً
كم ،ب جـ = 3كم) ،جد مقدار ٍ
الحاالت التالٌة مع تحدٌد اتجاه االزاحة:
أ  -إذا تحركت الدورٌة من أ إلى د إلى جـ ثم إلى ب .
المسافة=  12=3+6+3كم
اإلزاحة= 6كم نحو الٌسار

ب  -إذا تحركت الدورٌة من ب إلى جـ.
المسافة= 3كم
اإلزاحة= 3كم نحو الشمال
ت  -اذا تحركت الدورٌة من أ الى د الى ج الى ب ثم الى أ
المسافة=  18=6+3+6+3كم
اإلزاحة= صفر
- 2ادرس الشكل ( ) 9-2وأجب عن األسبلة التً تلٌه:

الشكل(: ) 9-2حركة احمد.

أ  -إذا تحرك أحمد من المطعم باتجاه مختبر الفٌزٌاء ،ثم أكمل طرٌقة نحو المكتبة ،فما المسافة
التً قطعها؟
المسافة= 4=1+2+1كم
ب  -اذا تحرك أحمد من كلٌة العلوم باتجاه مختبر الفٌزٌاء ،ثم إلى المطعم ،احسب المسافة التً
قطعها واحسب إزاحته.
المسافة= 5=1+2+2كم
اإلزاحة=  1 =1+2-2باتجاه الٌسار
أسبلة الفصل األول
- 1سٌارة سباق تسٌر فً مسار دابري طوله 200م  ،إذا دارت السٌارة فٌه  3دورات  ،وكانت
نقطة البداٌة هً نفسها نقطة النهاٌة  ،احسب :
أ -المسافة التً قطعتها السٌارة 600 =200×3( .م)

ب -اإلزاحة التً قطعتها السٌارة( .بما أن نقطة البداٌة هً نفسها نقطة النهاٌة فاإلزاحة=
صفر)
- 2متى تكون المسافة التً ٌقطعها الجسم تساوي اإلزاحة الحاصلة له؟
إذا تحرك الجسم من نقطة إلى أخرى بخط مستقٌم
- 3العب ٌركض فً مضمار سباق ممثل بالشكل ( .)10-2ادرس الشكل ثم أجب عن األسبلة
اآلتٌة:
أ -احسب المسافة التً ٌقطعها الالعب من خط البداٌة إلى خط النهاٌة.
المسافة=200=90+110م
ب  -حدد على الشكل إزاحة الالعب .السهم األحمر ٌمثل اإلزاحة

الشكل (  : )10-2مضمار سباق

-4

الشكل (  :)11-2رسم بٌانً لحركة مرٌم أثناء النزهة.

أ  -كم من الزمن تقرٌبًا استؽرقته مرٌم إلصالح الثقب؟  20دقٌقة
ب -ما المسافة التً قطعتها خالل ( )20دقٌقة األولى من حركتها )2.5( .كم

- 5عمارة طولها ( )12م ،طلب أحد السكان المصعد وهو فً الطابق األخٌر ،علمًا إن المصعد
كان ٌقؾ على بعد  3متر من األرض ،احسب المسافة التً قطعها المصعد إذا نزل إلى الطابق
األرضً ثم صعد إلى الطابق األخٌر ،ثم احسب إزاحة المصعد.
المسافة=12=3+3+3+3م
اإلزاحة= 6=3+3م
- 6الشكل (ٌ )12-2مثل قصة األرنب والسلحفاة المعروفة ،ادرس الشكل وأجب عن األسبلة اآلتٌة:

الشكل( :)12-2األرنب والسلحفاة

أ  -ارسم بٌانًٌا العالقة بٌن المسافة والزمن لكل من األرنب والسلحفاة.

ب -أي منهما كانت حركته منتظمة على طول السباق؟ السلحفاة
ت -متى توقؾ األرنب عن الركض؟ وعلى أي بعد من نقطة بداٌة السباق؟
توقؾ عن الركض فً الدقٌقة الستٌن على بعد ( )1.8كم.
ث -ما الدروس المستفادة من القصة؟ تترك للطالب

 )7الشكل ( ٌ ) 13-2مثل نقاط زٌت سقطت من سٌارة أثناء سٌرها على إحدى الطرقات ،فً
أي أجزاء الرحلة كانت السٌارة تتحرك حركة منتظمة؟ لماذا؟

الشكل (  : ) 13-2نقاط زٌت سقطت من سٌارة متحركة.

فً الجزء (ب جـ) ،ألن المسافات بٌن نقاط الزٌت التً سقطت متساوٌة مع الزمن.

الفصل الثانً
الدرس األول

تطوٌر المعرفة
تأمل الشكل (  ) 18-2الذي ٌمثل عدادي سرعة فً سٌارتٌن مختلفتٌن تسٌران بسرعة ثابتة ،ثم أجب
عن األسبلة التً تلٌه:

السيارة ()1

السيارة (

)2

عدادي سرعة في سيارتين مختمفتين.
الشكل ( :) 18-2
ّ

 ماذا ٌمثل الرمز ( )km/h؟ وحدة قٌاس السرعة كٌلومتر/ساعة
 ما مقدار سرعة كل سٌارة ؟ السٌارة ( 250 :)1كم/س ،السٌارة ( 200 :)2كم/س.

 ما المسافة التً تقطعها كل سٌارة فً ساعة واحدة ؟ السٌارة ( 250 :)1كم ،السٌارة (:)2
.200
 ما المسافة التً تقطعها كل سٌارة بعد مرور (  3ساعات ) ؟ السٌارة (750 = 3×250 :)1
كم ،السٌارة ( 600=3×200 :)2كم.
التقوٌم و التأمل
ٌ- 1مثل الجدول التالً المسافة التً ٌقطعها عداء بالنسبة للزمن .باالعتماد على البٌانات الواردة فً
الجدول أجب عن األسبلة التً تلٌه :
الزمن ( ث )

0

1

2

3

4

5

المسافة ( م ) 0

1

4

9

16

25

أ  -مثل بٌانًٌا العالقة بٌن المسافة التً ٌقطعها العداء بالنسبة للزمن.

ب -ما نوع السرعة التً ٌتحرك بها العداء؟ سرعة متؽٌرة
ٌ- 2مثل الرسم البٌانً فً الشكل (  )19– 2التؽٌر فً المسافة التً ٌقطعها سابق دراجة هوابٌة
بالنسبة للزمن خالل أول (  6ثوانً ) أثناء رحلته من بٌته إلى مكان عمله باالعتماد على الرسم
البٌانً جد ما يأتي:
أ  -سرعة سابق الدراجة الهوابٌة؟ (ع=5م/ث)
ب -المسافة التً قطعها سابق الدرجة الهوابٌة خالل ( )6ثوان

من حركته) )35( .م.

جـ  -إذا علمت أن المسافة بٌن بٌت سابق الدراجة ومكان عمله هو (  1500م ) فما الزمن الذي
ٌحتاجه لقطع هذه المسافة بالدقابق؟ الزمن= المسافة ÷
السرعة=  300=5÷1500ثانٌة

الشكل(  )19– 2العالقة بٌن المسافة و الزمن

الزمن بالدقابق=  5 =60 ÷ 300دقابق.
الدرس الثانً

تطوٌر المعرفة
ٌقرأ سٌؾ كتابًا فً شرفة منزله فً الطابق الرابع ،فسقط الكتاب من ٌده إلى األرض ،باعتماد
شرفة المنزل نقطة مرجعٌة ،أدرس الشكل ( ،)25-2ثم أجب عن األسبلة اآلتٌة:
 ما المسافة واإلزاحة التً قطعها الكتاب حتى وصل األرض؟
المسافة= 10م
اإلزاحة=  10م لألسفل
 ما سرعة الكتاب التً بدأ بها سقوطه؟ ع=صفر.
 هل السرعة فً أثناء سقوط الكتاب ثابتة أم متؽٌرة؟ وضح إجابتك.
سرعة الكتاب متؽٌرة ألنه ٌتأثر بتسارع الجاذبٌة األرضٌة.

التقوٌم والتأمل
ٌ- 1عد الفهد من أسرع حٌوانات العالم حٌث تصل سرعته إلى (  120كم  /س ) أي تقرٌبا ( 33
ث)  .أراد أحد
م/
العلماء حساب
تسارع الفهد أثناء
مطاردته لفرٌسته
فسجل التؽٌر فً
سرعة الفهد لكل
من لحظة انطالقه
ثانٌة
وأثناء مطاردته
لفرٌسته كما هو
موضح فً الرسم
الشكل (  : ) 26- 2التؽٌر فً سرعة الفهد بالنسبة للزمن .

البٌانً فً الشكل ( .) 26 -2

2

أ  -احسب تسارع الفهد فً الفترة ( ) 12-0ثوان .ت=2.5=12÷30م/ث
ب -احسب تسارع الفهد فً الفترة (  ) 16 - 12ثانٌة .ت= صفر

جـ -احسب تسارع الفهد فً الفترة (  ) 24 -16ثانٌة .ماذا تستنتج من ذلك؟ ت=2.5-
2
م /ث

- 2أعد رجل سٌر تقرٌرً ا عن حادث سٌر ،بعد أن قام الشرطً بمعاٌنة مكان الحادث وجد أن
تسارع السٌارة كان ( 7م  /ث  ،)2وأن الزمن الذي لزم سابق السٌارة إلٌقاؾ سٌارته هو ()4
ثوان .علمًا أن السرعة المسموح بها على الطرٌق (  90كم  /س ) .احسب سرعة السٌارة عند
بدء الضؽط على الكوابح ،هل تجاوز السابق السرعة المسموح بها على الطرٌق؟ أكمل
التقرٌر مع رجل السٌر بتحدٌد سبب الحادث.
ت= (ع-2ع( ÷)1ز -2ز)1
 = 7ع  4 ÷1ع28 =1م/ث
السرعة المسموح بها بوحدة م/ث= 25=3600 ÷1000× 90م/ث.
سرعة السابق أكبر من السرعة المسموح بها على الطرٌق ،وبالتالً السرعة الزابدة على
الطرٌق هً سبب الحادث.
أسبلة الفصل الثانً

- 1ما بُعد الشمس عن األرض إذا كان ٌلزم ضوء الشمس ( )8,3دقابق لكً ٌصل إلى األرض
علمًا بأن سرعة الضوء تساوي (  300000كم  /ث )؟
بُعد الشمس عن األرض= سرعة الضوء× الفترة الزمنٌة الالزمة لوصوله
= 60×8.3×300000
=149400000كم.
- 2تتحرك سٌارة بسرعة (  ) 100م /ث وعندما شاهد سابقها إشارة المرور حمراء ضؽط على
الكوابح حتى توقفت السٌارة .فإذا علمت أن معدل التناقص فً سرعة السٌارة كان ( ) 5
م/ث ،2فما الزمن الالزم لكً تتوقؾ السٌارة؟
الزمن = السرعة ÷ التسارع
= ( 20=5- ÷)100-0ث

- 3تأمل الشكل ( )28 -2الذي ٌمثل التؽٌر فً سرعة جسم مع
الزمن ،وأجب عن األسبلة اآلتٌة:
أ  -ما سرعة الجسم لحظة بدأ الحركة ؟ ( 60م/ث)
ب -صؾ حركة الجسم فً الثوانً العشرة األولى.
(ٌتحرك الجسم بسرعة ثابتة)
جـ  -احسب تسارع الجسم فً الثوانً العشر األولى.
ت=صفر
د  -احسب تسارع الجسم فً الثوانً الثالثٌن األخٌرة .
ت= التؽٌر فً السرعة ÷ التؽٌر فً الزمن
= ( 2- =30 ÷ )60-0م/ث2

الشكل (  : )28 -2يمثل التغير في سرعة
جسم مع الزمن .

ٌ- 4مثل الشكل (  ) 29 -2العالقة بٌن السرعة والزمن لحركة مصعد بٌانًٌا بدءاً من الطابق
األرضً لمبنى ما وحتى ٌصل المصعد إلى قمة المبنى .باستخدام البٌانات على الرسم أجب
عن األسبلة اآلتٌة :
أ  -ما أكبر سرعة اكتسبها المصعد؟ وكم من الزمن الذي استؽرقه المصعد لبلوؼها؟
أكبر سرعة= 8م/ث .الزمن= 4ث
ب -ما مقدار التسارع الذي اكتسبه المصعد خالل حركته من (أ -ب) ومن ( ب -جـ) ومن (جـ-
د)؟
2

التسارع فً الفترة (أ-ب)= 2=4÷8م/ث
التسارع فً الفترة (ب-جـ)= صفر

2

التسارع فً الفترة (جـ-د)= 2.67-=3÷8-م/ث

الشكل (  :) 29 -2العالقة بين السرعة و الزمن

أسبلة الوحدة

لحركة مصعد .

 - 1ضع دابرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌأتً:
()1

أي السٌارتٌن فً الشكل (  ) 30-2ستصل ً
أوال إلى خط النهاٌة إذا علمت أن
السٌارة (أ) تسٌر بسرعة  396كم /ساعة .أما السٌارة (ب) فتسٌر بسرعة 110
م/ث:

الشكل( : )30-2سباق بٌن سٌارتٌن

أ  -السٌارة (أ)
م ًعا

ب -السٌارة (ب)

ج -السٌارتان ستصالن

()2

إذا كان الشكل ( ٌ ) 31 - 2وضح العالقة بٌن السرعة و الزمن لقطار ،فإن مٌل
الخط ٌمثل:
أ  -التسارع

()3

ب -المسافة

ج -السرعة

بدأ القطار حركته فتؽٌرت سرعته كما فً الشكل ( ،)31-2وعلٌه فإن تسارع
القطار خالل أول ( )4ثوان من حركته بوحدة (م/ث )2يساوي:
ب)1,5( -

أ )1( -

ج)2.5( -

الشكل (  : ) 31– 2السؤال األول  ،الفرعان (.) 3 ،2

 - 2الرسوم البٌانٌة فً الشكل (  )32-2تمثل حركة أربع كرات ( أ  ،ب  ،جـ  ،د ) باستخدام
البٌانات فً الشكل بٌن فٌما إ ذا كانت حركة كل كرة حركة بتسارع ثابت أو أن الكرة ثابتة أو
تتحرك بسرعة ثابتة .

الشكل (  : ) 32-2السؤال الثانً .

الكرة (أ) ،والكرة (د) :تتحرك بسرعة ثابتة
الكرة (ب) :ساكنة ال تتحرك
الكرة (جـ) :تتحرك بتسارع ثابت

- 3الرسم البٌانً فً الشكل (ٌ )33 -2مثل العالقة بٌن السرعة والزمن لحركة العب جري
لمسافات قصٌرة .تفحص الشكل ثم أجب عن األسبلة اآلتٌة :
أ  -ما المعلومات التً ٌمكنك التوصل إلٌها حول سرعة الالعب خالل فترة الجري الممثلة
بالشكل؟ وهل كانت سرعته ثابتة خالل فترة الجري كاملة؟
سرعة الالعب ؼٌر ثابتة خالل فترة الجري
ب -فً أي خمس ثوانً كان تسارع الالعب أكبر ؟ وما مقداره ؟
2

( )20-15ث ،ت= 4=5÷20م/ث

ت -فً أي فترة زمنٌة كانت سرعة الالعب ثابتة ؟ ()30-25ث

الشكل (  : ) 33 -2السؤال الثالث .

- 4ادرس الشكل ( )34-2الذي ٌمثل حركة نملة على طرٌق مستقٌم و أجب عن االسبلة التً
تلٌه:

الشكل ( : )34-2حركة نملة على طرٌق مستقٌم

أ  -ما المسافة التً قطعتها النملة بعد  3ثوان من بداٌة حركتها؟ ( 30سم)
ب -متى كانت النملة على بعد 10سم من نقطة البداٌة؟ (1ث)
ت -متى توقفت النملة عن الحركة؟ الفترة الزمنٌة ( )3-6ث
ث -كم ثانٌة توقفت؟  3ث
ج -ما الذي حدث لحركة النملة بعد  6ثوان؟ تتحرك النملة بسرعة ثابتة مقدارها  7,5سم/ث
- 5ما نوع كل من حركة الكرة الحدٌدٌة وحركة الرجل فً الشكل ( : )35-2

الشكل ( :)35-2السؤال الخامس

حركة الكرة الحدٌدٌة دابرٌة
حركة الرجل دورانٌة
ٌ- 6مثل الشكل ( )36-2حافلة نقل ركاب متحركة وبداخلها أحمد الذي مازال ٌتنقل فٌها
للوصول إلى مقعده ،وسعاد تجلس فً أحد المقاعد ومحمد ٌقؾ على الشارع ،باالعتماد على
ما سبق حدد الشخص الساكن والمتحرك فٌما أيتً:
- 1السابق بالنسبة لسعاد وبالنسبة لمحمد .السابق ساكن بالنسبة لسعاد ،ومتحرك بالنسبة
لمحمد
- 2احمد بالنسبة لمحمد وبالنسبة للسابق وبالنسبة لسعاد .متحرك ،متحرك ،متحرك

الشكل( :)36-2حافلة نقل ركاب

الوحدة الثالثة :المادة
الفصل األول
الدرس األول
تطوٌر المعرفة
 فً الذرة المتعادلة ٌتساوى عدد البروتونات ( ) pواإللكترونات ( )eفماذا تتوقع أن تصبح
شحنة الذرة فً الحاالت اآلتٌة:
موجب
ة
أ  -إذا فقدت أحد إلكتروناتها؟
ب -إذا اكتسبت إلكترونًا واح ًدا من ذرة أخرى؟ سالب
التقوٌم والتأم ل
- 1أكمل الجدول اآلتً  ،وأجب عن االسبلة التً تلٌه:
مكون الذرة
البروتون
النٌوترون
االلكترون

رمز المكون
p
n
e

الشحنة
موجب
متعادل
سالب

مكان الوجود
النواة
النواة
أؼلفة حول
النواة

الكتلة
1
1
1840/1

أ  -أي مكونات الذرة أصػرها كتلة؟ اإللكترونات
ب -أٌن تتركز كتلة الذرة؟ ولماذا؟ فً النواة ،ألنها تحتوي على البروتونات والنٌوترونات .
- 2افترض أنه تم تمرٌر مكونات الذرة بٌن لوحٌن مشحونٌن بشحنتٌن كهربابٌتٌن مختلفتٌن ،كما
فً الشكل ( ،)3-3ماذا ٌحدث لهذه المكونات؟ولماذا؟

الشكل (:)3-3تمرٌر مكونات الذرة بٌن لوحٌن مشحونٌن .

ٌنجذب اإللكترون باتجاه اللوح الموجب ،وٌنجذب البروتون نحو اللوح السالب ،والنٌوترون ال
ٌنحرؾ ألنه متعادل الشحنة
الدرس الثانً

تطوٌر المعرفة
 صػ بكلماتك الخاصة تعرٌفا ً مناسبا ً للنظابر.
النظابر ذرات العنصر نفسه لها نفس عدد البروتونات وتختلؾ فً عدد النٌوترونات
فً تقدٌر أعمار الصخور ،كما وتستخدم النظابر بشكل عام
ٌ ستخدم نظٌر الكربون
فً مجاالت الطب والبحث العلمً ،ابحث فً مجاالت استخدام النظابر ،وأعد تقرٌراً بما
توصلت الٌه ،واعرضه أمام معلمك وزمالبكٌ .ترك للطالب
التقوٌم والتأمل
عبر عن ذرة
- 1إذا علمت أن العدد الذري للحدٌد ( ٌ ) Feساوي  26وعدده الكتلً ٌساوي  ، 56ؾ
56
الحدٌد بالرموز موضحا ً العدد الذري والكتلً له26Fe.
-2ادرس الجدول ( )2-3وأجب عن األسبلة التً تلٌه:
الجدول ( :)2-3عدد من العناصر وعددها الذري والكتلً
24 Mg
19 F
7 Li
12
9
3

31 P
15

أ  -أي العناصر ٌمتلك ( )12إلكترو ًنا؟ Mg
ب -ما عدد النٌوترونات فً نواة ذرة عنصر الفسفور؟ 16
ج -ما العدد الكتلً لعنصر الفلور؟ 19
د  -ما العدد الذري لعنصر اللٌثٌوم ؟ 3
الدرس الثالث

تطوٌر المعرفة
-2عندما تفقد ذرة إلكترونا ٌتكون أٌون موجب ،وعندما تكتسب الذرة إلكترو ًنا ٌتكون أٌون سالب،
اكتب التوزٌع اإللكترونً لكل مما ٌلً :
[] 11Na: 2, 8, 1

[]11Na+:2, 8

][Cl:2, 8, 7

][Cl-:2, 8, 8

التقوٌم والتأمل:
 - 1إذا علمت أنه ٌوجد فً ذرة المؽنٌسوم  Mgالمتعادلة ثالثة أؼلفة ٌ ،حتوي الؼالؾ الثالث
ما عدد اإللكترونات فً ذرة المؽنٌسٌوم؟ وما عدده الذري؟
(األخٌر) فٌها على إلكترونٌن ،ؾ
12،12
-2
أ  -اكتب التوزٌع اإللكترونً لكل من الذرات اآلتٌة ،
ب  -ما عدد اإللكترونات فً الؽالؾ األخٌر لكل منها؟
العنصر

التوزٌع اإللكترونً

عدد إلكترونات الؽالؾ األخٌر

1H

[]1

1

8O

[]2, 6

6

2He

[]2

2

10Ne

[]2, 8

8

13Al

[]2, 8, 3

3

18Ar

[]2, 8, 8

8

[]2, 8, 18, 7

7

35Br

الدرس الرابع

تطوٌر المعرفة
 - 1تسمى عناصر المجموعة الثامنة فً الجدول الدوري الؽازات النبٌلة أو الخاملة ،ولبعض
مجموعات العناصر أسماء خاصة بها مثل عناصر المجموعات األولى والثانٌة والسابعة .فما
أسماء هذه المجموعات ؟ وما سبب تسمٌة كل منها بهذا االسم ؟
المجموعة األولى القلوٌات
المجموعات الثانٌة القلوٌات الترابٌة
المجموعة السابعة الهالوجٌنات
-2أكمل الفراغ فً الجدول اآلتً مبٌ ًنا استخدامات العناصر المذكورة فً الجدولٌ (.ترك للطالب)
النيون
الكلور
الكروم
النتروجين
الهيليوم
العنصر
استخداماته
التقوٌم والتأمل
-1حدد رقم دورة ومجموعة كل عنصر من العناصر االتٌة فً الجدول الدوري
العنصر
13Al
8O
18Ar
14Si

رقم الدورة
الثالثة
الثانٌة
الثالثة
الثالثة

رقم المجموعة
الثالثة
السادسة
الثامنة
الرابعة

عناصر فً هذا
-2إذا علمت أن الرموز االفتراضٌة فً الجدول الدوري اآلتً تمثل
َت
الجدول ،أجب عما ٌلً -:

أ  -ما رموز العناصر التً توجد فً مجموعة واحدة ؟ وما رقم هذه المجموعة ؟
 ،C،Aالمجموعة االولى
ب-ما رمز العنصر الذي ٌقع فً الدورة الرابعة؟ C
جـ -ما رمز العنصر الذي ٌنتمً لمجموعة الؽازات النبٌلة؟ F
د -ما رقم مجموعة العنصر االفتراضً ))D؟ الخامسة
هـ -ما رموز العناصر التً تقع فً دورة واحدة ؟ وما رقم هذه الدورة؟ ، E، Bالدورة الثالثة.

الدرس الخامس

تطوٌر المعرفة
 لماذا ٌوضع عنصر الهٌلٌوم  Heفً المجموعة الثامنة على الرؼم من أن عدد الكترونات
الؽالؾ االخٌر فٌه  2ولٌس  8؟
ألن الهٌلٌوم ؼالفه األول مكتمل بإلكترونٌن
التقوٌم والتأمل
- 1أكمل الجدول اآلتً
رمز
العنصر

Al

العدد
الذري

13

التوزٌع
االلكترونً
للذرة
2,8,3

رمز
االٌون

Al+3

التوزٌع
اإللكترونً
لألٌون
2,8

رمز
أقرب
عنصر
نبٌل
Ne

العدد
الذري
للعنصر
النبٌل
10

التوزٌع
اإللكترونً
للعنصر
النبٌل
2,8

7
3
9

N
Li
F

N-3
Li+
F-

2,5
2,1
2,7

2,8
10
Ne
2,8
2
2
He
2
2,8
10
Ne
2,8
-2اكتب التوزٌع اإللكترونً لكل من األٌونات اآلتٌة :

O-2: 2,8

8

Mg+2: 2,8

12

د  -وضح بالرسم كٌؾ ٌصل كل من األلمنٌوم  ، 13Alوالفلور 9Fلحالة االستقرار .
األلمنٌوم ٌمٌل لفقد  3إلكترونات وتكوٌن أٌون األلمنٌوم الموجب وٌصبح توزٌعه اإللكترونً
[]Al +3:2,8
أما الفلور فٌمٌل لكسب إلكترون وتكوٌن أٌون الفلور السالب وٌصبح توزٌعه اإللكترونً ]:2,8

– ]F

أسبلة الفصل األول
- 1وضح المقصود بكل من :
العدد الذري :هو عدد البروتونات فً نواة الذرة وٌساوي عدد اإللكترونات فً الذرة المتعادلة
العدد الكتلً :هو مجموع عدد البروتونات والنٌوترونات فً الذرة
األٌون :ذرة العنصر فقدت أو كسبت إلكترونات للوصول إلى حالة االستقرار
الجدول الدوري الحدٌث :هو مجموعة صفوؾ وأعمدة تحتوي على العناصر رتبت وفق تزاٌد
عددها الذري
الدورة :السطر األفقً فً الجدول الدوري
المجموعة :السطر العمودي فً الجدول الدوري
- 2فسر العبارات األتٌة:
أ  -على الرؼم من صؽر حجم النواة إال أنها تشكل معظم كتلة الذرة  .ألن النواة تحتوي على
البروتونات والنٌوترونات
ب  -ال ٌوجد مركبات للعناصر النبٌلة فً الطبٌعة .ألنها مستقرة وؼالفها األخٌر مكتمل

 - 3ذرة متعادلة تحتوي( )5إلكترونات فً الؼالؾ الثالث وعددها الكتلً ٌساوي (:)31

أ  -ما عدد االلكترونات فً هذه الذرة؟ 15
15

ب-ما عدد البروتونات فً هذه الذرة؟

ج-ما عدد النٌوترونات فً هذه الذرة؟ 16

د -ما العدد الذري لهذه الذرة؟ 15

- 4اكتب التوزٌع اإللكترونً لذرات العناصر اآلتٌة ،ثم حدد موقعها فً الجدول الدوري:
العنصر

التوزٌع اإللكترونً

موقعه فً الجدول الدوري

4Be

2,2

الدورة الثانٌة والمجموعة الثانٌة

7N

2,5

الدورة الثانٌة المجموعة الخامسة

15P

2,8,5

الدورة الثالثة المجموعة الخامسة

20Ca

2,8,8,2

الدورة الرابعة المجموعة الثانٌة

- 5ادرس العناصر( ،) 9F،3Li،8O،12Mg،5B،17Cl، 16Sوأجب عما ٌلٌها من أسبلة:
أ  -أي من هذه العناصر عدد األؼلفة الربٌسٌة لذرته ٌساوي()3؟ S، Cl،Mg
ب -أي من هذه العناصر عدد إلكترونات الؽالؾ األخٌر لذرته ٌساوي ()1؟ Li
جـ -أي من هذه العناصر ٌصل إلى حالة االستقرار من خالل فقد إلكترونٌن؟ Mg
د -أي من هذه العناصر ٌكون أٌو ًنا ثنابًٌا سالبًا؟ O،S

الفصل الثانً
الدرس األول

تطوٌر المعرفة
-1وضح باستخدام رموز لوٌس كٌؾ تنشأ الرابطة االٌونٌة بٌن األلمنٌوم والكلور .
كلورٌد األلمنٌوم رابطة اٌونٌة تنشأ عندما ٌفقد األلمنٌوم  3إلكترونات وٌكسب الكلور إلكترون
واحد وتصبح صٌؽة المركب AlCl3

التقوٌم والتأمل

-1كلورٌد الكالسٌوم مركب أٌونً ٌ ،وجد فً مٌاه البحر المٌت وٌعتبر مركب ذو أهمٌة اقتصادٌة ،
وضح بالرسم كٌؾ ٌرتبط الكلور مع الكالسٌوم فً هذا المركب
الكالسٌوم ٌمٌل لفقد إلكترونٌن وتصبح شحنته  Ca+2والكلور ٌمٌل لكسب إلكترون وٌصبح
شحنته  Cl-رابطة اٌونٌة.

الدرس الثانً

سؤال
حدد الخطأ فً الصٌػ الكٌمٌابٌة اآلتٌة .مبررً ا إجابتك.
ٌ :Ca2O2 رتبط األكسجٌن مع الكالسٌوم بنسبة ( )1 : 1شحنة األكسجٌن ( )2-وشحنة
الكالسٌوم ( )2+فالصٌؽة الصحٌحة هً (.)CaO
ٌ :Li2Cl رتبط الكلور مع اللٌثٌوم بنسبة ( )1 : 1شحنة الكلور ( )1-وشحنة اللٌثٌوم ()1+
فالصٌؽة الصحٌحة هً (.)LiCl
ٌ :Al2Br رتبط البروم مع األلمنٌوم بنسبة ( )1 : 3شحنة البروم ( )1-وشحنة األلمنٌوم ()3+
فالصٌؽة الصحٌحة هً (.)AlBr3
تطوٌر المعرفة
ٌ -1عتبر البحر المٌت مصدرً ا ً
هاما للعدٌد من المركبات األٌونٌة ،اختر أحد هذه المركبات األٌونٌة
واكتب فقرة ال تزٌد عن خمسة أسطرٌ .ترك للطالب
 - 2اكتب تقرٌرً ا عن أهمٌة صخور الفسفات فً األردن ،ودورها فً صناعة األسمدة ،وكٌفٌة
استؽالل هذا الخام المتوفر باألردن بكمٌات كبٌرة لٌكون مصدر دخل دابم للوطن ،وناقش زمالءك
فً ذلك.
ٌترك للطالب
التقوٌم والتأمل
- 1أكمل الفراغ فً الجدول بكتابة الصٌػ الكٌمٌابٌة للمركبات فٌه :
الصيغة الكيميائية
اسم المركب
K 2O
أكسٌد البوتاسٌوم
Al(OH)3
هٌدروكسٌد األلمنٌوم

كبرٌتٌد المؽنٌسٌوم
نترات الكالسٌوم

MgS
Ca(NO3)2

- 2أكمل الجدول اآلتً بكتابة اسم المركب لكل صٌؽة من صٌػ المركبات األٌونٌة فٌه:
الصيغة الكيميائية
NH4Cl
Mg(NO3)2

اسم المركب
كلورٌد األمونٌوم
نترات المؽنٌسٌوم

NaNO3

نترات الصودٌوم

الدرس الثالث

تطوٌر المعرفة
وضح باستخدام رموز لوٌس تكون الرابطة التساهمٌة فً جزئ كل من

:

:O2
: N2
التقوٌم والتأمل
وضح باستخدام رموز لوٌس كٌؾ ترتبط الذرات فً كل من الجزٌبات اآلتٌة :
H2O

F2

Cl2

الدرس الرابع

تطوٌر المعرفة
ٌ تفاعل فلز الصودٌوم الصلب مع محلول نترات الكالسٌوم لٌنتج محلول نترات الصودٌوم
وٌترسب الكالسٌوم الصلب  ،اكتب معادلة لفظٌة  ،ثم معادلة رمزٌة موزونة للتفاعل .
2 Na+Ca(NO3)2→2NaNO3 +Ca
تقوٌم والتأمل

 - 1ما عدد ذرات كل عنصر فً كل من الصٌػ االتٌة :
O=4 ،S=1 ،Mg=1 :MgSO4
O=18، C=6 ،Al=4 :2Al2(CO3)3
O=9 ،N=3 ،Al=1 :Al (NO3)3
Cl=4 ،O=4 ،Na=4 :4NaOCl
- 2وازن المعادالت اآلتٌة:
)2Ca(s) + O2 (g) → 2CaO (s
)H2 (g) +Cl2 (g) →2 HCl (g
)3Mg(s) + Al2(CO3)3 (aq) →3 MgCO3(aq) +2 Al(s
أسبلة الفصل الثانً

- 1وضح المقصود بكل من:
 الرابطة األٌونٌة :قوى جذب كهربابً تنشأ بٌن ذرتٌن إحداهما تمٌل لفقد اإللكترونات وتكوٌن
أٌون موجب الشحنة واألخرى تمٌل لفقد اإللكترونات وتكوٌن أٌون سالب الشحنة.
 الرابطة التساهمٌة :رابطة تنشأ بٌن ذرتٌن تمٌالن لكسب اإللكترونات فتشاركان بزوج أو أكثر
من اإللكترونات.
 قانون حفظ المادة :أن المادة ال تفنى وال تستحدث فً التفاعل الكٌمٌابً إنما تتحول من شكل
آلخر.
 المعادلة الكٌمٌابٌة :طرٌقة للتعبٌر عن التفاعل الكٌمٌابً ،وٌعبر عنها بالكلمات أو بالرموز،
وتوضح المعادلة الكٌمٌابٌة المواد المتفاعلة والمواد الناتجة وظروؾ التفاعل والحالة
الفٌزٌابٌة للمواد المتفاعلة والناتجة.
- 2وضح باستخدام رموز لوٌس كٌفٌة تكون الرابطة األٌونٌة فً المركب .AlBr3

- 3اكتب الصٌؽة الكٌمٌابٌة

للمركبات اآلتٌة:

أ  -نترات األمونٌومNH4NO3 :
ب -كربونات الصودٌومNa2CO3 :
جـ  -كبرٌتات األمونٌوم)NH4)2SO4 :
د  -أكسٌد البوتاسٌومK2O :
هـ  -فسفٌد الصودٌومNa3P :
- 4وضح باستخدام رموز لوٌس كٌؾ تتكون الرابطة فً كل من الجزٌبات اآلتٌة:

- 5وازن المعادالت االتٌة :
→ 2Fe2O3(s)(+ 3O2(g(4Fe(s
→ CO2 (g)(+ O2(g(C(s
)2H2 (g) +O2 (g) → 2H2O (g
→ 2MgO(s)(+ O2(g(2Mg(s

أسبلة الوحدة
- 1ضع دابرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة:
()1

اإللكترونات هً:
أ-جسٌمات سالبة الشحنة مهملة الكتلة
الكتلة
جـ -جسٌمات متعادلة الشحنة توجد فً النواة

ب -جسٌمات موجبة الشحنة مهملة
د -جسٌمات سالبة الشحنة توجد فً

النواة
()2

العدد الكتلً هو:
أ-مجموع عدد االلكترونات والبروتونات

ب-عدد النٌوترونات

د -مجموع عدد البروتونات

جـ -عدد البروتونات
والنٌوترونات

العدد الذري ألٌون ٌحتوي ( )5بروتونات و( )6نٌوترونات وشحنته (ٌ ،)3+ساوي:

()3

أ)5( -

ب)6( -

د)11(-

جـ)8( -

عنصر عدد نٌوتروناته = ،18وتركٌبه اإللكترونً  2,8,7فإن عدده الكتلً ٌساوي:

()4

أ )17( -

ب)18( -

د)7( -

جـ)35( -
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()5

عدد اإللكترونات فً أٌون المؽنٌسٌوم:12Mg+2

()6

السعة القصوى من االلكترونات فً الؽالؾ الثانً:

أ )12( -

أ )2( -

ب)10( -

ب)10( -

د)24( -

جـ )14( -

د)8( -

جـ )18( -

y

ٌمثل  zXرمزاً ألحد العناصر ،فإن عدد النٌوترونات فً هذه الذرة تساوي:

()7

ب)y( -

أ )z+y( -

د)y-z( -

جـ )z( -

235

رمز ذرةاليورانيوم ،92Uفإن عدد اإللكترونات فً هذه الذرة ٌساوي:

()8

ب)235( -

أ )92( -

د)143( -

جـ )327( -

عدد البروتونات فً ذرة عنصر عدده الذري ( )23وعدده الكتلً ( )51هو:

()9

أ )23( -

ب )28( -

د)74( -

جـ)51( -

( )10باالعتماد على موقع عنصر الصودٌوم فً الجدول الدوري ٌوصؾ بأنه :
أ -فلز

ب -الفلز

جـ -عنصر انتقالً

د -شبه فلز

( )11أي من العناصر اآلتٌة ال ٌكون مركبات:
أ -الكالسٌوم
()12

ب -الهٌدروجٌن

جـ -النٌون

د -األكسجٌن

ذرة متعادلة تحتوي على ( )6إلكترونات فً الؼالؾ الثالث  ،فإن عددها الذري:

أ)6( -

ب)16( -

جـ)8( -

د)10( -

- 2ضع إشارة ( )أمام العبارة الصحٌحة وإشارة (  ) Xأمام العبارة الخطأ فٌما ٌخص الجدول
الدوري
أ  -الفلزات أكثر من الالفلزات فً الجدول الدوري )(.
ب -العناصر فً المجموعة الواحدة لها نفس عدد اإللكترونات فً الؼالؾ األخٌر) (.
ج -العناصر فً أقصى الٌسار من الجدول الدوري هً فلزات ) (.
د -رتبت العناصر فً الجدول الدوري حسب تزاٌد كتلها الذرٌة)× (.


- 3عند إضافة محلول كلورٌد الصودٌوم إلى محلول نترات الفضة ٌتكون محلول نترات الصودٌوم
وراسب أبٌض من كلورٌد الفضة ،اكتب معادلة كٌمٌابٌة موزونة تمثل هذا التفاعل.
NaCl + AgNO3 NaNO3 + AgCl

الوحدة الرابعة :االهتزازات والموجات
الفصل األول
الدرس األول

تطوير المعرفة
تسمى الكرة المربوطة بخٌط فً النشاط السابق البندول البسٌط استقصً أثر العوامل اآلتٌة على
الزمن الدوري لهذا البندول ومثل العالقة بٌانٌا على الشكل فً األسفل :
 طول خٌط البندولمع ثبوت كل من كتلة الكرة وعدد الدورات (استخدم األطوال  50سم،
 100سم).
عند زٌادة طول خٌط البندول ٌزداد الزمن الدوري
 كتلة الكرة مع ثبوت طول خٌط البندول وعدد الدورات (استخدم الكتل  250غ 500 ،غ).
ال ٌتأثر الزمن الدوري بتؽٌر كتلة الكرة المربوطة بالخٌط
التقويم والتأمل
- 1ماذا نعنً بقولنا أن :
أ  -تردد شوكة رنانة (  128هٌرتز )؟أي أن الشوكة الرنانة تكمل ( 128دورة) فً ثانٌة واحدة
ب -الزمن الدوري لبندول (  2ثانٌة )؟أي أن البندول ٌكمل دورة كاملة فً ( 2ثانٌة)

- 2وتر آلة موسٌقٌة ٌكمل (  ) 120دورة خالل ( دقٌقة ) احسب الزمن الدوري لهذا الوتر وتردده؟
زمن الدورات =  60 = 60 × 1ثانٌة
الزمن الدوري =

الزمن الدوري =

الزمن الكلً للدورات
عدد الدورات
60
120

الزمن الدوري =  0,5ثانٌة
ت د=

1
ز

1

ت د=

0,5
ت د = 2هٌرتز

- 3ما تردد مسطرة تهتز إذا علمت أن زمنها الدوري (  0,25ثانٌة ) ؟
ت

د

=

1
ز

تد =

1
0,25

ت د =  4هٌرتز
- 4باالعتماد على الشكل ( )2 -4لكرة مربوطة فً خٌط أجب عما ٌلً :
أ  -متى تكمل الكرة نصؾ دورة ؟ وضح ذلك بالرسم .
ٌكمل البندول نصؾ دورة عندما ٌتحرك من الموضع ( أ ) إلى الموضع ( جـ ) .

ب -متى تكمل الكرة ربع دورة ؟ وضح ذلك بالرسم .
ٌكمل البندول رب دورة عندما ٌتحرك من الموضع ( أ ) إلى الموضع ( ب ) .
الدرس الثانً

تطوير المعرفة
كٌؾ تنتقل طاقة الزلزال الذي ٌحدث فً وسط البحر إلى الشاطا وٌسبب الدمار ؟
تنشأ طاقة الزلزال من اهتزاز طبقات األرض الداخلٌة وتنتقل هذه االهتزازات خالل طبقات األرض
إلى البحر ،ومن ثم تنتقل خالل ماء البحر إلى شاطا البحر.
التقويم والتأمل
ً
وهبوطا دون انتقالها من مكانها.
- 1فسر حركة قطعة الفلٌن صعو ًدا
ألن قطعة الفلٌن اكتسبت طاقة من المصدر عبر الموجات
- 2بلؽتك الخاصة وضح مفهوم الموجة.
اضطراب ٌتحركفً الوسط الناقل ٌعمل على نقل الطاقة.

- 3أكمل الخرٌطة المفاهٌمٌة اآلتٌة:

الموجات المٌكانٌكٌة

تنتقل عبر

وسط صلب

مثل

موجات زلزالٌة

وسط سابل

مثل

موجات الماء

وسط ؼازي

مثل

موجات الصوت

الدرس الثالث

تطوٌر المعرفة
 ما العالقة بٌن اتساع الموجة وطاقتها ؟ أعط أمثلة من الطبٌعة .
كلما زاد اتساع الموجة زاد مقدار الطاقة التً تنقلها الموجة ،مثل أمواج البحر ،الزالزل.
التقوٌم والتأمل
- 1ارسم موجة مستعرضة اتساعها (  5سم ) وترددها (  4هٌرتز ) .

- 2موجة صوتٌة تنتشر فً الهواء بسرعة ( 340م  /ث) فإذا كان تردد المصدر ( 170هٌرتز)
احسب طول الموجة الصوتٌة .
سرعة الموجة = × 
170 ×  =340

تد

=

340
170

2=م
- 3إذا كانت المسافة بٌن القمة األولى والقمة العاشرة لموجات مستعرضة انتشرت فً حبل ()45م ،احسب
الطول الموجً.
بٌن القمة األولى والعاشرة  9موجات

45

=

9
 5 =م
الدرس الرابع

تطوٌر المعرفة
 لموجات جاما تطبٌقات عدٌدة فً الطب منها عالج األورام السرطانٌة ،والتصوٌر
اإلشعاعً .ابحث فً استخدامات هذه الموجات فً الطب ونظم نتابج بحثك فً عرض
تقدٌمً ناقشه مع زمالبكٌ.ترك للطالب
التقوٌم والتأمل
- 1أكمل المخطط اآلتً:
مثال علٌها :الضوء
المربً
خصابصها :ال تحتاج
إلى وسط ناقل،
وسرعتها تساوي
سرعة الضوء (×3
 8 10م/ث)

تعرٌفها :موجات
مستعرضة ال تحتاج
لوسط ناقل النتشارها

الموجات
الكهرومؽناطٌسٌة

- 2إذا علمت أن المسافة بٌن األرض و الشمس (

 11 10 × 1,5م ) .ما الزمن الذي ٌحتاجه

الضوء لٌصل إلى األرض ؟
المسافة

السرعة =

الزمن

10 × 1,5

= 8 10 × 3

الزمن=

11

الزمن

10 × 1,5
10 × 3

11
8

الزمن =  500ثانٌة

- 3علل :لماذا ٌستخدم رواد الفضاء أجهزة االتصاالت الالسلكٌة عند التحدث بعضهم مع بعض؟
ألن جهاز الالسلكً ٌستخدم موجات كهرومؽناطٌسٌة التً تنتشر فً الفراغ وال تحتاج إلى وسط ناقل.
أسبلة الفصل األول
 - 1أكمل الفراغ بما هو مناسب:
أ  -الحركة االهتزازٌة
ب  -التردد
ت  -الزمن الدوري
ث  -الموجات الطولٌة
ج  -موجات مٌكانٌكٌة  ،موجات كهرومؽناطٌسٌة
ح  -الموجة
ٌ - 2مثل الشكل ( )17-4أحد أشكال الموجات المٌكانٌكٌة ،تأمل الشكل ثم أجب عن األسبلة التً تلٌه:
أ  -موجة مستعرضة
ب  ( -أ  :قمة الموجة )  ( ،ب  :قاع الموجة )  ( ،ج  :اتساع الموجة )  ( ،د  :الطول الموجً )
ٌ - 3مثل الشكل ( )18-4موجة طولٌة ،باالعتماد على الشكل أجب عما ٌأتً:
أ  3 -موجات
ب :-

1

ت د=

ت د=

الزمن الدوري
1
0,5

ت د=  2هٌرتز
جـ -

سرعة الموجة = × 

تد

سرعة الموجة = 2 ×0,1
سرعة الموجة =  0,2م  /ث
الفصل الثاني
الدرس األول

تطوٌر المعرفة
ٌ بٌن الشكل (  )19 -4مقط ًعا لنافذة زجاجٌة تحتوي على طبقتٌن من الزجاج بٌنهما فراغ ما
أهمٌة هذا الفراغ فً عزل الصوت؟
ٌعمل الفراغ فً النوافذ الزجاجٌة المزدوجة بتقلٌل الموجات الصوتٌة التً تنفذ من الخارج إلى
الداخل ألن سرعة انتشار الصوت فً الؽازات أقل منه فً أي وسط آخر
التقوٌم والتأمل
أ  -باالعتماد على الجدول ( )3- 4فسر الحاالت التً تلٌه:
الجدول (  ) 3 – 4سرعة انتشار الصوت في غازات مختلفة .

الؽاز

الهٌدروجٌن عند
صفرْ س

هٌلٌوم عند
صفرْ س

الهواء عند
صفرْ س

الهواء عند 20
س

سرعة الصوت
م /ث

1286

972

331

343

أ  -سرعة الصوت فً الهواء عند درجة ( 20سْ ) أكبر من سرعته فً الهواء عند درجة (صفر
سْ )؟
عند انتقال موجة صوتٌة خالل وسطٌن من نفس النوع و لكنهما مختلفٌن فً درجة الحرارة،
فإن الوسط الذي درجة حرارته أعلى تكون سعة اهتزاز ذراته أكبر ،مما ٌعمل على نقل
الموجة الصوتٌة من ذرة إلى أخرى بشكل أسرع.
ب -سرعة الصوت فً الهٌدروجٌن والهٌلٌوم أسرع منه فً الهواء عند درجة (صفر سْ )
ألن ذرات الهٌدروجٌن متقاربة أكثر ومتماسكة أكثر من ذرات الهٌلٌوم وهذا ٌجعل سرعة
انتشار الصوت فً الهٌدروجٌن أكبر.
الدرس الثانً

تطوٌر المعرفة
ٌ بٌن الشكل (  ) 21-4حدود السمع عند اإلنسان وبعض الكابنات الحٌة  .من خالل الشكل أجب
عما ٌلٌه من األسبلة :
أ  -ما حدود السمع عند اإلنسان؟( )20000 – 20هٌرتز
ب -ماذا تسمى الموجات الصوتٌة التً ٌزٌد ترددها عن ( )20000هٌرتز؟ موجات فوق صوتٌة
جـ  -ماذا تسمى الموجات الصوتٌة التً ٌقل ترددها عن (  ) 20هٌرتز؟ موجات تحت صوتٌة

التقوٌم والتأمل
 تقاس أعماق البحار و المحٌطات باستخدام جهاز السونار ،فإذا بث الجهاز موجات صوتٌةباتجاه قاع محٌط وبعد (  ) 0,2ثانٌة تم التقاط الموجات الصوتٌة المنعكسة .إذا علمت أن
سرعة الصوت فً الماء (  1400م  /ث ) أجب عما ٌلً:
أ  -ما الزمن الذي احتاجته الموجات الصوتٌة للوصول إلى قاع المحٌط؟0,1ثانٌة
ب  -ما عمق المحٌط ؟
المسافة = السرعة × الزمن
المسافة = 0,1 × 1400
المسافة =  140م
الدرس الثالث

تطوٌر المعرفة

 وضح مبدأ عمل جهاز األمواج فوق الصوتٌة فً تفتٌت الحصى.
ٌصدرالجهازموجات فوق صوتٌة ترددها ٌساوي التردد الطبٌعً لذرات للحصى وهذا ٌعمل على زٌادة اتساع
اهتزاز ذرات الحصى وبالتالً تفتٌته وخروجها مع البول

التقوٌم والتأمل
 فسر:أ ٌ -نصح القابد جنوده بعدم السٌر بانتظام عند عبور الجسور.
أن السٌر المنتظم قد ٌنتج عنه تردد ٌساوي الترددالطبٌعً للجسر مما ٌؤدي إلى انهٌار الجسر

ب ٌ -صدر تشوٌش عن جهاز الرادٌو عندما ٌرن الهاتؾ الخلوي.
بسبب ظاهرة الرنٌن حٌث تردد موجات الخلوي تساوت مع تردد موجات الرادٌو
أسبلة الفصل الثانً

- 1وضح كٌؾ ٌمكن استخدام ظاهرة انعكاس الموجات فً:
أ -كشؾ السفن عن أماكن تواجد أسراب السمك تحت سطح الماء.
ترسل السفٌنة موجة صوتٌة تنتشر فً الماء وعند اصطدامها فً أسراب السمك فإنها تنعكسعنه
إلى السفٌنة فٌتم تحدٌد موقع أسراب السمك من حساب الزمن التً احتاجته الموجة الصوتٌة
للعودة إلى السفٌنة.

ب  -الكشؾ عن مكامن النفط أو المٌاه الجوفٌة .
من المعروؾ أن سرعة الصوت تعتمد على نوع الوسط التً تنتشر فٌه فعند إرسال موجات
صوتٌة ٌتم حساب أزمنة االنعكاسعن كل طبقة ومن هذه األزمنة ٌتم تحدٌد ما تحتوٌه كل طبقة
من ماء أو نفط.
ٌ- 2صدر حوت موجة صوتٌة فترتد عن صخرة بعد مرور ثانٌة واحدة .فإذا علمت أن سرعة
الموجات الصوتٌة فً الماء عند درجة حرارة (  20س ْ) ٌساوي ( 1500م/ث) فما بُعد الصخرة
عن الحوت؟
المسافة = السرعة × الزمن
المسافة = 1 × 1500
المسافة = 1500م وهً المسافة التً ٌقطعها الصوت ذهابًا وإٌابًا.
بُعد الحاجز =

المسافة

2
-1

1500

بُعد الحاجز =

2
بُعد الحاجز =  750م
- 3وضع رواد فضاء مرآة على سطح القمر ثم أرسلوا موجات كهرومؽناطٌسٌة نحو سطح القمر،
وانعكست الموجات وتم التقاطها بعد (  2ثانٌة ) فما بُعد القمر عن األرض؟
المسافة = السرعة × الزمن
المسافة = 2 × 8 10 × 3
المسافة =  8 10 × 6م وهً المسافة التً قطعتها الموجات الكهرومؽناطٌسٌة ذهابًا وإٌابًا.
بُعد القمر =

المسافة
2

بُعد القمر =

10 × 6

8

2
بُعد القمر= 10 × 3

8

م

- 4فسر :
أ  -تسمع صفٌر بعض النوافذ ؼٌر محكمة اإلؼالق عندما تهب الرٌاح.
بسبب ظاهرة الرنٌن عندما ٌتساوى الطول الموجً للهواء المتحرك مع مسافة فتحة النوافذ ٌبدأ
الهواء باالهتزاز فٌنتج بذلك أصوات مختلفة تعتمد على مقدار فتحة النافذة.
ب -تسمع أصوات أنابٌب التهوٌة لشبكات المٌاه فً المنزل عندما تهب الرٌاح.
بسبب ظاهرة الرنٌن عندما ٌتساوى الطول الموجً للهواء المتحرك مع طول عمود الهواء فً
األنبوب ٌبدأ الهواء فً األنبوب باالهتزاز وٌنتج عن أصوات مختلفة تعتمد على طول أنبوب
التهوٌة.
أسبلة الوحدة

السؤال األول:
الحركة االهتزازٌة :حركة الجسم ذهاب وإٌاب حول موضع اتزانه.
الزمن الدوري :الزمن الالزم إلكمال الجسم المهتز دورة كاملة.
الموجات الكهرو مؽناطٌسٌة :هً موجات مستعرضة تنتشر فً الفراغ بسرعة ثابتة تساوي سرعة
الضوء.
الموجات المستعرضة :هً موجات تنتشر فً الوسط على شكل قمة و قاع نتٌجة حركة جزٌبات
الوسط الناقل باتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة.
صدى الصوت :تكرار سماع الصوت نتٌجة انعكاسه عن حاجز على بُعد أكثر من  17م.
الرنٌن:اهتزاز جسم بتأثٌر جسم آخر له نفس التردد.
السؤال الثانً:
- 1ال ٌوجد وسط ناقل فً الفضاء وبذلك فإننا نرى االنفجار ألن الضوء ال ٌحتاج وسط ناقل وال
نسمع صوت االنفجار ألن الصوت ٌحتاج إلى وسط ناقل .
- 2لوال هذه الخاصٌة لما وصل ضوء الشمس إلى األرض.
السؤال الثالث:
أ  -الموجة األولى.
ب  -الموجة الثانٌة.
ت  -متساوٌة فً السرعة.
السؤال الرابع:
أ  -التردد هو عدد االهتزازات الكاملة فً الثانٌة الواحدة ،أماالزمن الدوريفهو الزمن الالزم
إلكمال اهتزازة كاملة.
ب-
الموجة الطولٌة
الموجة المستعرضة
وجه المقارنة
تنتشر الموجة باتجاه ٌوازي
تنتشر الموجة باتجاه ٌتعامد مع
اتجاه حركة جزٌبات الوسط
اتجاه حركة جزٌبات الوسط
اتجاه انتشار الموجة
الناقل
الناقل
تنتشر على شكل تضاؼط
تنتشر على شكل قمة وقاع
شكل انتشار الموجة
وخلخل
ت  -طول الموجة المسافة بٌن قمتٌن متتالٌتٌن أو قاعٌن متتالٌٌن أما اتساع الموجة المسافة من
موضع االتزان وأقصى إزاحة لجزٌبات الوسط.

السؤال الخامس :

أ: -

ب:-
المسافة
الزمن

السرعة =

2
السرعة =
5
سرعة الموجة =  0,4م  /ث
ت:-
ت
=

1
الزمن
الدوري

د

تد=

1
5

ت د =  0,2هٌرتز
السؤال السادس :
رقم السؤال
رمز
اإلجابة

السؤال السابع :

1
ب

2
جـ

3
د

4
جـ

5
أ

6
د

الموجات

موجات الصوت

الموجات الكهرومؽناطٌسٌة

الوسط الناقل

ٌحتاج إلى وسط ناقل

ال تحتاج إلى وسط ناقل

سرعة انتشارها فً الهواء

صؽٌرة

كبٌرة تعادل سرعة الضوء

شكل الموجة

تضاؼط و تخلخل

قمة وقاع

وجه المقارنة

السؤال الثامن :

تقسم إلى

مثل

ٌتألؾ من

األمثلة علٌها

