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يعترب هذا الدفرت  املرجع الرئيس وقت االختبارات أو    مالحظة :
 الدراسة إضافة إىل الكتب املقررة 
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 قاموس مصطلحات الوحدة

 

             Acid احَلمُض

 Base                القاعدُة

 Sour                 حاِمٌض

                 Bitter ُمرٌّ

           Corrosive آكلٌة

  Antiacid موضِةللُح مضاّدًة موادَّ

 Indicator            الكاشُف

 Natural Indicator       الطبيعيُّ الكاشُف

      Synthetic Indicator الصناعيُّ الكاشُف

 Power of Hydrogen   اهليدروجيينُّ الرْقُم

         Universal Indicator العامُّ الكاشُف

 The pH Scale     اهليدروجيينِّ الرْقِم تدريُج

 

Made with love 

By  : 

Hanan shahatit 



 

 

 2021/        /خ :      التاري                                          قواعدالواحلموض عنوان احلصة : 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 اللوِن األمحِر، وتوِصُل  الشمِس الزرقاِء إىل، ُتغّيُر لوَن ورقِة تّباِع ( الذٍع) مرّكباٌت ذاُت طعٍم ِحمضيٍّ  : احلموُض

 .حماليُلها التّياَر الكهربائيَّ، وتبدُأ أمساؤها بكلمِة ِحمٍض

 : البندورة ، الليمون ، الفراولة ، الرمان ، اخلل   ) الطبيعية ( ن األمثلة على  املواد  احلمضيةم

 لالكتيك.، محض السرتيك ، محض ا، محض اهليدروكلوريك   محض الكربيتيكمواد محضية صناعية : 

 

 

 

 
 

 

 

 إىل اللوِن األزرِق، ها صابونيٌّ، وُتغّيُر لوَن ورقِة تّباِع الشمِس احلمراِءمرّكباٌت ذاُت طعٍم مرٍّ، ملمُس :دالقواع•

 يتبُعها اسُم العنصر وتوصُل حماليُلها التّياَر الكهربائيَّ، ومعظُمها تبدُأ أمساؤها بكلمِة هيدروكسيد، 
 الفلفل احلار ، البقدونس ،أوراق املرمية ، اخليار:  ) الطبيعية( املواد  القاعديةمن األمثلة على 

 ، هيدروكسيد البوتاسيوم ، هيدروكسيد الكالسيوم   هيدروكسيد األمونيوم , هيدروكسيد الصوديوم   مواد قاعدية صناعية : 

 

 

 
 

 

 

 

  : ةمعلوم 

  والقواعِد احُلموِض خطورِة ِمْن للتحذيِريف املختربات  وامللصقاُت الرموُز ستخدُمُت

 ة الدال على انها مادة كاوية للجلد كالرمز املوضح بالصور



 

 

 2021/        /خ :      التاري                                         احلموض  خصائص واستخداماتعنوان احلصة :                                       

 ------------------------------------------------------------------------- - - 

  خصائص احلموض  : 

 . احلموض الطبيعية ذات طعم حامضي .1

 . احلموض الصناعية ال نسطيع تذوقها .2

 و كاو للجلد . ا تأثري حارق للمالبس . احلموض الصناعية هل3

 . تغري لون ورقة تباع الشمس الزرقاء إىل اللون األمحر .4

 الكهربائيَّ التّياَر حماليُلها ُلتوص .5

 .اهليدروكلوريِك َحمِض مثِل َحمِض؛ بكلمِة أمساُؤها تبدُأ إْذ أمساِئها؛ ِمْن احُلموِض معرفُة ُيمكُنين .6

 واجللُد والورُق واألقمشُة الفلّزاُت وِمْنها املوادِّ بعِض تآكَلتسبب  انهأل آكلة. توصف بأنها 7

   استخدمات احلموض :  

 مثال :  جِلسمي ضرورّيٌة وِهَي أتناوُلها اليت األطعمِة ِمَن الكثرِي يف احُلموُض توجُد .1

  اخللُّاملوجود ب األسيتيِك َحمِضو  الورقّيِة، اخلضرواِت يف متوافٌر اخَلاليا لنموِّ الضروريُّ الفوليِك مُضفَح

  , واحَلمضّياِت البندورِة يف املوجود  السرتيِك َحمُض ُو والليموِن كالربتقاِل احلمضيات املوجود يف يِكاألسكورب َحمِض

 رائستخدم بصناعة العصامل محض السرتيكم بصناعة االلبان , املستخد محض الالكتيك\

 .  (.محض الكربيتيك )  والبالستيِك دِةمساأل و . صناعة بطاريات السيارات2

 .محض اهليدروكلوريك  باستخدام األواني سطوِح تنظيِف .3

 (ك والفسفوري النَّْيرتيك َحمِض)  الرتبِة تسميِد .4

  الطعاِم هضِم يف ُيسهُم الذي اهليدروكلوريِك َحمُض امَلِعَدِة يف يوجُد. 5

  مضي املطر احل                                                 

 املوجوِد يف اجلوِّ، مثِل: املاِء املطُر الذي يتكّوُن ِمْن ذوباِن غازاٍت ناجتٍة عْن احرتاِق النفِط، يف خباِر يفه: تعر  

 .النيرتوجنِي  ثاني أكسيِد الكربوِن وغاِز ثاني أكسيِد الكربيِت وغاِز ثاني أكسيِدغاِز 

 CO2 ثاني أكسيِد الكربوِن املوجوِد يف اجلوِّ، مثِل: غاِز املاِء احرتاِق النفِط، يف خباِرجتٍة عْن غازاٍت نامكوناته :    

 NO2 النيرتوجنِي وغاِز ثاني أكسيِدSO2 وغاِز ثاني أكسيِد الكربيِت

  ِمْنها، أجزاًء يذيُب ُهفإّن والرخاِم؛ والرمليِّ  اجلرييِّ الصخِر ِمَن املكّونِة املباني َعلى سقوِطِه عنَد -1: ثاره آ  

 مشّوهة املباني فتصبُحCO2   غاز ويتصاعُد

 الصخِر، ِمَن أجزاٍء تآكَل وُيسّبُب فيِه، الكالسيوِم كربوناِت ُيذيُب اجلرييِّ الصخِر َعلى احَلمضيُّ املطُر يتساقُط عنَدما-2

  برقَش مغارِة يف َكماواملغارات وف فيتشكل الكه 



 

 

 

 2021/        /خ :      التاري                                         قواعدال  اتاستخدامخصائص وعنوان احلصة :

 --------------------------------------------------------------------- 

   صائص القواعد  :خ 
 . القواعد الطبيعية ذات طعم مر .1

 . طيع تذوقها أو ملسها ت. القواعد الصناعية ال نس2

 . القواعد الصناعية هلا تأثري  كاو للجلد . 3

 األزرق .. تغري لون ورقة تباع الشمس احلمراء إىل اللون 4

 ابوني. ملمسها ص5

 الكهربائيَّ التّياَر حماليُلها توصُل .6

 مثل العنصِر؛ اسُم يتبعُها هيدروكسيِد بكلمِة أمساُؤها تبدُأ القواعِد فمعظُم امِسها؛ ِمْن القواعِد معرفُة ُيمكُنين. 7

 .الكالسيوِم وهيدروكسيِد الصوديوِم هيدروكسيِد

   القواعد :   ت استخداما  
 

   هيدروكسيد األمونيومو  الصابوِن صناعِة يف يدخُل الذي الصوديوِم هيدروكسيُد مثال التنظيِف مستحضراِت صناعِة. 1

 .صناعة ملمع الزجاجالذي يدخل يف 

 و ينتج  ( ، حيث أنه يتحلل الطعام املتبقي على أسناننا ،وكسيد البوتاسيومدرهي. صناعة معجون األسنان   )2

 محضًا يزيد من تسوس األسنان و بإستخدام معجون األسنان يوميًا تتعادل األمحاض و حنافظ على صحة األسنان   

 قاعديةعلى مادة  حتوياليت   أاجلري املطفمحاية األشجار من احلشرات الضارة عن طريق طالء ساقها مبادة . 3

  ( .هيدروكسيد الكالسيوم و هي  ) 

 امَلِعَدِة حلموضِة املضاّدِة املوادِّ تركيِب يف املغنيسيوِم هيدروكسيُد. 4

  وتعادُلُه امَلِعَدِة يف احَلمضيِّ احمللوِل مَع تتفاعُل قاعدّيٌة موادُّ وِهَي: للُحموضِة مضاّدًة موادَّ

 احَلمضيِّ اهلضِم سوِء أعراِض ِمْن ُيخّفُف امم ،(  مضياحَل تأثرَيُه ُتزيُل أي) 

 

 

  



 

 

 

 2021 /    التاريخ :    /    وان احلصة : مراجعة الدرسعن 

 ----------------------------------------------------------- 

 .اليومّيِة َحياتي يف مألوفٍة لقواعَد أمثلٍة 3 و حُلموٍض أمثلٍة 3 ُأعّدُد -1

 الفلفل احلار ، البقدونس ،أوراق املرمية/ القواعد :  البندورة ، الليمون ، الفراولةوض : ماحل

 .الكهربائيُّ والتوصيُل الطعُم،: حيُث ِمْن القاعدّيِة واحملاليِل احَلمضّيِة احملاليِل بنَيُأقارُن  -2

 

 

 

 

 .والقاعدِة احَلمِض بنَي ييِزتملل محراَء مشٍس تّباِع ورقِة استخداُم ُيمكُنين كيَفأِصُف  -3

 زرقاءح بول قاعدي تصال تتأثر بينما عند وضعها مبحل عند وضع ورقة تباع مشس محراء مبحلول محضي

 :يأتي ماُأفّسُر  -4

  .الرتبِة تسميِد عنَد والقفافيِز؛ الواقيِة النظارِة ارتداُء. أ

 هلا تأثري حارق للمالبس و كاو للجلد .  حيث  األمسدةيف  كوالفسفوري النَّْيرتيك َحمِضبسبب استخدام 

 .بالتذّوِق والقواعِد احُلموِض بنَي التمييُز ُيمكُنين ال. ب

  خطرة كاوية وحارقةمواد كيميائية  ألنها

 حملوِل َعلى واآلخُر اهليدروكلوريِك َحمِض حملوِل َعلى أحُدُهما َيحتوى اختباٍر نبوباُأأصوُغ فرضّييت:  5- 

 أنبوٍب، ُكلِّ ُمحتوى حتديُد ُيمكُنين كيَف. مفقوٌد ِمْنهما ُكلٍّ اسَم حيمُل الذي امللصَق ولكنَّ الصوديوِم، هيدروكسيِد 

 .ِبِه اخلاصِّ امللصِق َعلى امِسِه وكتابُة

 حملوِلمحضا و  اهليدروكلوريِك َحمِضللكشف عن محضية او قاعدية احمللول حيث يعترب باستخدام ورقة تباع مشس 

 قاعدة  الصوديوِم هيدروكسيِد

 .األسناِن يف النخِر حدوِث سبَب أتوّقُع. النخِر ِمَن عَلْيها للمحافظِة باستمراٍر األسناِن بتنظيِف ُينصُح: التفكرٌي ناقٌد -6

  انيؤدي اىل تآكل االسنيتحلل الطعام املتبقي على أسناننا ، و ينتج محضًا 

 

 امضح

 مر

 يوصل

 يوصل



 

 

 2021/      /    :  اريخ الت    عنوان احلصة : الكواشف

 ---------------------------------------------------------------- 

مادة يتغري لونها حبسب محضية احمللول أو قاعديتة ، إذ يعطي لونًا يف احمللول احلمضي خيتلف عنه يف :  الكاشف

  احمللول القاعدي .

 أنواع الكواشف : 

  اجلوريِّ الورِد وبتالِت األمحِر وامللفوِف الشاي أوراِق مثِل طبيعّيٍة، موادَّ ِمْن تخلُصُتس موادُّ. كواشف طبيعية :1

        

  

 

 

 

 صورة َعلى يوجُد وبعُضها إليِه، ُتضاُف الذي احمللوِل لنوِع تبًعا لوُنها ويتغّيُر اصناعيًّ ُتحّضُر موادُّ ِهَي . كواشف صناعية :2

 والزرقاِء احلمراِء الشمِس تّباِع أوراق مثِل أوراٍق

 الزجاجية التالية : وس احملاليل بكل من الكؤ تنبأ نوع

 

 

 

 

 
  

 ماّدٍة إضافِة عنَد صفراأل اللوِن إىلالشاي لول حم لوُن يتغّيُر

 مثل الليمون  إليِه َحمضيٌّ تأثرُيها

 قاعديٌّ تأثرُيها ٍةماّد إضافِة عنَد دواالس إىل لوُنُه يتغّيُر بيَنما

 مثل املريامية إليِه

 عنَد األمحِر اللوِن إىل لبنفسجيِّا امللفوِف منقوِع لوُن يتغّيُر

 هإلي َحمضيٌّ تأثرُيها ماّدٍة إضافِة

 إضافِة عنَد األزرِق أِو األخضِر اللوِن إىل لوُنُه يتغّيُر بيَنما

 إليِه قاعديٌّ تأثرُيها ماّدٍة

  معلومة عاملاشي

 من تفاعل احلمض و القاعدة معًا تتكون الح االم

 ) مش محضية وال قاعدية (  متعادلةتكون األمالح  

 م : ملح الطعامثل 

 



 

 

 2021/      /    :  التاريخ    والكاشف العام رقم اهليدروجيينعنوان احلصة : ال
 -------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

  14 - 0  ِمْن يرتاوُح رْقميٍّ بتدريٍج عْنُه وُيعّبُر احملاليِل، قاعدّيِة أْو حَلمضّيِة ِمقياٌس pH  : اهليدروجيينُّ الرْقُم

 

 املادة متعادلة   pH  =7اذا كان 

 املادة محضية  7اقل من 

  املادة قاعدية 7اكرب من 

 

 

 

 وظائِفِه تأديَة اجلسُم يستطيُع القيمته اقل او اكثر من ذلك ذا كانت فا  7.35 – 7.45  ين لدم االنساندروجييهليرتاوح الرقم الومة : مع
  ؟ ميكنين معرفة الرقم اهليدروجيينكيف 

  pH meter  اهليدروجيينِّ الرْقِم ِمقياِس جهاَزدام خباست -1

 َحمضّيِة َعلى تعتمُد اليت الكيميائّيِة الصناعاِت َنِم العديِد ويف اِتاملخترب يف ُيستخدُم جهاٌز:  اهليدروجيينِّ الرْقِم ِمقياِس جهاَز

  وقاعدّيِتها احملاليِل

 :   اهليدروجيينِّ الرْقِم ِمقياِس جهاَزاستخدامات 

        ضية او قاعدية حملولقياس مح -1  

 املطِر وماِء الشرِب، ملياِه اهليدروجيينِّ الرْقِم ِقياِس  -2

  والنباتات املباني يفالرقم اهليدروجني  تأثري مدى حتديِد -3

  العامُّ الكاشُف -2

ورقّيٍة، وُيستخدُم يف تقديِر قيمِة الرْقِم اهليدروجيينِّ  مزيٌج ِمْن عّدِة كواشَف يكوُن يف صورِة سائٍل أْو أشرطٍة :الكاشف العام

 .العلبِة اليت يوجُد فيهاياسيٌّ أحياًنا، يكوُن ملصًقا َعلى دليُل ألواٍن ِق هرفُق مع, ُيللمحلوِل احَلمضيِّ أِو القاعديِّ

  ما؟ حمللوٍل pH قيمِة لتقديِر العامَّ الكاشَف أستخدُم كيَف

 احمللوِل، يف الورقيِّ العامِّ الكاشِف شريَط أغِمُس 

 الدليِل يف َلها مشابهٍة ألواٍن بأقرِب وُأقارُنها الكاشِف شريِط ألواِن تغّيَر وُأالحُظ 

 .الدليِل يف األلواِن مقابَل أيًضا ُمثّبتًة  اهليدروجيينِّ الرْقِم قيمُة وتكوُن العلبِة، َعلى امُلثّبِت الِقياسيِّ

  نه يعطي الرقم بالدقة وليس تقرييبدق من الكاشف العام ألأ  اهليدروجيينِّ الرْقِم ِمقياِس زجها مالحظة :



 

 

  2021 /التاريخ :      /                              عنوان احلصة : مراجعة الدرس                                  

 ------------------------------------------------------- -------------------- 

 .والقواعِد احُلموِض بنَي للتمييِز الكواشُف ُتستخدُم. ُأفّسُر -1

 احمللول ية وقاعدية سب محضري حغن لونها يتال

 ---------------------------------------------- 

 pH   ِقَيِم َعلى بناًء متعادلٍة أْو قاعدّيٍة أْو َحمضّيٍة إىل اآلتيَة احملاليَل ُأصّنُف -2

  متعادل  pH=7ل ( احمللوج        يقاعد  pH=8ل ( احمللوب                 محضي  pH=3ل أ( احمللو

 ---------------- ------------------------------ 

 غرُي وأيُّها صحيحٌة اآلتيِة اجلمِل أيُّ. اجملاوِر الشكِل يف اهليدروجيينِّ الرْقِم تدريِج َعلى pH بِقَيِم مستعيًنا أستنتُج -3

  صحيحٍة؟

 خطأ       .7 ِمْن تقرتُب َلها pH ِقَيُم َحمضّيًة؛ األكثُر احملاليُل (أ

 صح          .7 ِمْن أكرُب َلها pH ِقَيُم قاعدّيًة؛ األكثُر احملاليُل (ب

 خطأ       .مِسالش تّباِع ورقِة باستخداِم للمحلوِل؛ اهليدروجيينِّ الرْقِم حتديُد ميكُن ج(

- -------------------------------------------------------------------------------- 
 احلليِب ترِك وعنَد أزرَق، لوُنها بِقَي الزرقاِء الشمِس تّباع ورقِة باستخداِم احلليِب ِمَن عّينٍة اِراختب عنَدالتفكرُي الناقُد:   -4

 للتغّيراِت توّقعاتي ما. األمحِر اللوِن إىل حتّوَل الزرقاِء الشمِس تّباع ورقِة لوَن أّن وِجَد االختباِر، وإعادِة الزمِن ِمَن ملّدٍة

   للحليِب حدثْت اليت
 زيئاتاجلتقوم بكترييا محض الالكتيك بتحليل  لكن عند تركه مدة من الزمناحلليب بالبداية قاعدي  يكون

 ي ضيصبح محل pH املوجودة يف احلليب وُتكّون محض الالكتيك، األمر الذي يؤّدي إىل خفض قيمة 
------------------------------------------------------------------------------ ---- 

 

 

 

 

 

 

      2=  مونيلدروجيين لالرقم اهلي,      7لماء = دروجيين لالرقم اهلي

 pH(X) = 3×2   7×2 -    ل : احل

 - pH(X) = 6                      14 

                          - pH(X) = 6 -14                     pH=8   

 



 

 

 
  2021 /التاريخ :      /                                ةوحدلعنوان احلصة : مراجعة ا                

 ------------------------------------------------------- -------------------- 
 

 
  

 دالقواع

 املطر احلمضي

  الكواشف

pH 

 ةالصناعي الكواشف

 ماشف العاالك



 

 

 
  

 يةدلقاعا احلمضية

 مر

 صناعية طبيعية



 

 

    

 محض

 ةدقاع

 دةقاع

 محض

 األمحاضل معجون األسنان يوميًا تتعاد باستخداممحضًا يزيد من تسوس األسنان و و ينتج  يتحلل الطعام املتبقي على أسناننا ،

 و حنافظ على صحة األسنان    

 الصخِر، ِمَن أجزاٍء تآكَل وُيسّبُب فيِه، الكالسيوِم كربوناِت ُيذيُب اجلرييِّ الصخِر َعلى احَلمضيُّ املطُر يتساقُط عنَدما

 برقَش مغارِة يف َكماواملغارات وف فيتشكل الكه 

 على مواد قاعدية كاوية للجلد  ااحتوائهبسبب 

 احَلمضيِّ اهلضِم سوِء أعراِض ِمْن ُيخّفُف امم ،(  مضياحَل تأثرَيُه ُتزيُل أي ) وتعادُلُه امَلِعَدِة يف احَلمضيِّ احمللوِل مَع تتفاعُل

  ِمْنها، أجزاًء يذيُب ُهفإّن والرخاِم؛ والرمليِّ  اجلرييِّ الصخِر ِمَن املكّونِة املباني َعلى سقوِطِه عنَديتشكل مطر محضي 

 مشّوهة املباني فتصبُحCO2   غاز ويتصاعُد

 , هـ : بروكلي : ماء   , د    املبيض, ج:حليب ب: أ : ليمون , 



 

 

 
 

 

 

 

  

 وكلي الرب

 يتشوه الرخام 

 انتهت الوحدة السادسة 



 

 قاموس مصطلحات الوحدة

 

  Electromagnetic Waves   كهرمغناطيسّيٌة موجاٌت

 Light Reflection              الضوِء انعكاُس

     Specular Reflection ٌ                  منتظم انعكاٌس

 Diffuse Reflection ٍ          منتظم غرُي انعكاٌس

 Reflecting Surface               ُالعاكُس السطح

             Plane Mirrors املستويُة امَلرايا

        Spherical Mirrors الكروّيُة امَلرايا

           Real Image احلقيقيُّ اخلياُل

         Virtual Image الوهميُّ اخلياُل

        Convex Mirror احملّدبُة املرآُة

       Concave Mirror املقّعرُة املرآُة

 Principal Axis   ُ      الرئيس احملوُر

           Center of Curvature التكّوِر مركُز

 Mirror Pole  ِ          آة املر قطُب

       Focal Point  البؤرُة

 



 

 التاريخ :          /            /     املوجات  مقدمةعنوان احلصة :                                 

 ------------------------------------------------------------------------ 

  وهلا نوعان : : اضطراب ينقل الطاقة عرب املادةاملوجة 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (  الطيف الكهرومغناطيسيتتوزع املوجات الكهرومغناطيسية على شكل طيف يسمى ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الضوء املرئيستكون هذه الوحدة عن ) 

 

 

 

أنواع 

 املوجات 

  ميكانيكية :

 املوجات اليت حتتاج لوسط ناقل تنتقل من خالله 

 قد يكون الوسط صلب او سائل او غاز 

 

 

 

 

 

 

  ة:كهرومغناطيسي

 حتتاج لوسط ناقل تنتقل من خالله ال وجات اليت امل

 وتنتشر باألوساط مجيعها 
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 )صلبة (

  موجات الزالزل

 

 

 

 

 

 

 )سائلة  (

  موجات املاء

 

 

 

 

 

 

 )غازية (

  صوتموجات ال

 

 

 

 

 

 

 الضوء املرئي

 امليكرويف الراديو

 وويفرامليك

 االشعة حتت احلمراء 

  السينيةاالشعة   البنفسجيةاالشعة 

 اشعة غاما 



 

   

 2021التاريخ :     /     /     وخصائصه عنوان احلصة : الضوء                           

 ------------------------------------------------------------------------- 

  وهو عباره عن الوان الطيف السبعه   هو إشعاع كهرومغناطيسي مرئي للعني البشرية الضوء :

  خصائص الضوء :

 

 سرعته ثابتة يف األوساط املتجانسة -1

  

 

 

 

 على سرعة متكن العلماء من قياسهاأهو ف سرعته عالية جدا ,  -2

 ماذا نعين بأن الضوء سرعته عالية  ؟ يعين انه يقطع مسافات كبرية خالل مدة زمنية قصرية    

  

 

 وال ينفذ عرب االجسام املعتمة ينفذ الضوء عرب األوساط الشفافة -3

 ملاذا نرى اناء زجاجي أخضر باللون األخضر وليس بلون الضوء ) الوان الطيف السبعة ( ؟ 

 كس لونها فقط ومتتص باقي األلوان الن األوساط الشفافة تع

 ماذا حيدث لو سقط الضوء على جسم معتم او شبه شفاف ؟ 

 حيدث الظل , الن اجلسم املعتم حيجب الضوء او جزء منه عن املنطقة اليت تقع خلفه 

 

  

 ينتقل الضوء يف خطوط مستقيمة , فهو يسلك اقصر مسار بني نقطتني  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2021عنوان احلصة : االنعكاس                                                  التاريخ :         /           / 

 --------------------------------------------------------- 

 انعكاس الضوء :  ارتداد االشعة الضوئية عند سقوطها على جسم ما .  -5

                                                                     

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سؤال : أي الشكلني يعترب انعكاس منتظم وملاذا 

 

 

 

 

 () أ (                                                                                                          )ب           

 الن االنعكاس املنتظم يكون صورة لألجسام  أ  اإلجابة : 

يتم متثيل االنعكاس املنتظم   من خالل الرسم اهلندسي               

 أنواع االنعكاس 

 االنعكاس غري املنتظم االنعكاس املنتظم

 انعكاُس األشّعِة الضوئّيِة عِن السطوِح العاكسِة

 .املصقولِة، باّتجاٍه واحٍد متوازيًة مَع بعِضها

انعكاُس األشّعِة الضوئّيِة عِن السطوِح 

 املصقولِة؛ باّتجاهاٍت خمتلفٍة اخَلِشنِة غرِي

 .نقطة السقوط عند العاكس السطح على عمودي وهمي خط:  العمود املقام

 املقام .  الساقط والعمود بني الشعاع احملصورة : الزاوية زاوية السقوط 

 املقام.  املنعكس والعمودالشعاع  بني احملصورة : الزاوية زاوية االنعكاس

 



 

  2021قانونا االنعكاس                                                     التاريخ :         /            / عنوان احلصة :                  

------------------------------------------------------------------    

 : يوجد لالنعكاس املنتظم قانونان  

 

 

 

 

  :اجملاوَر الشكَل دراَسيت ِمْنمثال :   

 .الشكِل َعلى االنعكاِس زاويَة ُأحّدُد. أ

  ْ  30 =  االنعكاس وزاوية السقوط زاويِة ِمْن ُكلٍّ مقداَر أِجُد. ب

 

 

 

 :  اجملاوَر الشكَل دراَسيت ِمْنمثال :  

 

 

  االنعكاِس السقوِط وزاويِة زاويِة ِمْن ُكلًّ الرسِم َعلى ُأحّدُد أ( 

 .ِمْنُهما ُكلٍّ مقداَر أِجُد 

 

 

  

 زاوية االنعكاس

 زاوية السقوط بني العمود املقام والشعاع الساقط و ليس بني الشعاع الساقط و السطح العاكس  :َصحِصح 

 ْ  90الزوايا املتممة هي زوايا متجاورة جمموعها =   تذكري :

 السطِح َعلى املقاَم والعموَد املنعكَس والشعاَع الساقَط الشعاَع القانون األول :

 َعلى عموديٍّ واحٍد مستًوى يف مجيُعها تقُع السقوِط، قطِةن عنَد العاكِس

 . العاكِس السطِح

  (𝜃′) االنعكاس زاويَة ُتساوي (𝜃)  السقوط زاويَة:  القانون الثاني



 

  2021التاريخ :    /      /     الدرسعنوان احلصة : مراجعة               

 ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  

 االنعكاس املنتظم االنعكاس غري املنتظم

 سطح البحر اللباس الفلزي

  ملعقة فلزية مصقولة

 موجات الراديو / موجات غاما / الضوء املرئي 

 احدى اقسام موجات الطيف الكهرومغناطيسي اليت ميكن رؤيتها 

 الن املاء مادة تسمح بنفاذ الضوء من خالهلا 

 الن اجلسم املعتم حيجب الضوء او جزء منه عن املنطقة اليت تقع خلفه 

 

 الن سرعته عالية جدا 

زاوية السقوط 

 السقوط

 زاوية االنعكاس
 60السقوط =زاوية 

 60زاوية االنعكاس = 
 زاوية

 االنعكاس 

 =60 

 زاوية 

 60=  السقوط

 ألنه ميتص مجيع األلوان و يعكس لونه 

الزمن = 

املسافة

 السرعة
  

الزمن = 

15 ×1010

3×108
 

=s  5 × 102 



 

  : املرايا املستوية

سطوٌح مستويٌة غرُي منحنيٍة، وملساُء 

 .ومصقولٌة

  2021التاريخ :      /          /    عنوان احلصة : تطبيقات على انعكاس الضوء 

 ------------------------------------------------------------------------ 

. امَلرايا يف لألجساِم األخيلُة تتكّوُن فبسبِبِه العملّيِة، التطبيقاِت ِمَن العديُد عَلْيهاتعتمًد  مهّمًة خاّصيًة الضوِء انعكاُس ُيعدُّ

 .َعْنها اجلسِم وُبعِد امِلرآِة نوِع َعلى اخلياِل صفاُت وتعتمُد

 

 

  

 أنواع املرايا 

 :املرايا الكروية

امَلرايا اليت ُيشّكُل سطُحها العاكُس 

 جزًءا ِمْن سطٍح كرٍة

 .مصقولٍة

امَلرايا  : احملدبة  امَلرايا

الكرويُة اليت يكوُن سطُحها 

 العاكُس ُهَو السطُح اخلارجيُّ

 .مصقولٍة لكرٍة

. 

امَلرايا   ة :قعرامل امَلرايا

الكرويُة اليت يكوُن سطُحها 

 داخليالعاكُس ُهَو السطُح ال

 .لكرٍة مصقولٍة

 صل الشكل مبا يناسبه بناًء على التعريف السابق وظيفة : 



 

     2021التاريخ :      /       /                                املرآة املستوية/  هندسيا عنوان احلصة : صفات االخيلة                  

 -------------------------------------------------------------------------- 

 ملعرفة صفات املتكون على مرآة فإننا نستخدم العديد من الطرق : 

باستخدام القانون العام للمرايا -3-              هندسيا ) بالرسم (              -2-       جتريبيا                             -1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفات اخليال يف املرآة املستوية :

 

 

 

 

 

 

 

: استخدامات املرايا املستوية   

يف املنازل  والسيارات  -1  

   بتركيب بعض األجهزة مثل الكامريا و التلسكوب و البريسكو -2

 

  

  طريقة الرسم :

رسِم  ثّم امِلرآِة، حنَو اجلسِم َعلى نقطة ِمْن شعاَعني إسقاِط

 االنعكاس  قانوَني حسَب ِمْن الشعاعني لُكل املنعكسِة األشّعِة

 

 مكان التقاء األشعة املنعكسة هو موقع تكون اجلسم 

 لكن هنا ال ميكن ان يلتقيان لذلك فإننا نستخدم امتداد االشعة 

 

  ساويم

 وهمي 

 مقلوب جانيب 

 وظيفة : ارسم اخليال املتكون

 

 

 

 

 

  



 

   2021التاريخ :       /      /    ايا الكرويةاملرمكونات نظام عنوان احلصة :             

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ِمْنها جزًءا امِلرآُة ُتشّكُل اليت الكرِة مركِز:   مركز التكّور

 .التكّور مبركِز مارًّا الكروّيِة امِلرآِة سطِح منتصِف ميتد ِمْن الذي طِّاخل:  احملور الرئيس

 .املرآة سطِح مَع الرئيِس احملوِر نقطَة تقاطِع : امِلرآة قطُب

عِن املرآِة احملّدبِة، عنَد  نقطُة جتّمِع األشّعِة املنعكسِة عِن املرآِة املقّعرِة، أْو امتداداُت األشّعِة املنعكسِةالبؤرة : 

 . ى املرآِة الكروّيِة موازيًة حملوِرها الرئيسسقوِط األشّعِة الضوئّيِة َعل

 أنواع البؤرة : 

 كما يف املرآة املقعرة األصليَة املنعكسَة الضوِء شّعَةجتتمع فيها األ حقيقية بؤرة -1

 كما يف املرآة احملدبة املنعكسِة األشّعِة امتداداِت جتتمع فيها بؤرة وهمية -2

 

 

 

 

 

 

 .  املسافة بني البؤرة و قطب املرآةالبعد البؤري : 

  البعد البؤري ×  2مالحظة .. مركز التكور =                                                       



 

 2021/  التاريخ :     /                       دبة/ املرايا احمل هندسيا صفات االخيلةعنوان احلصة :                     

 ------------------------------------------------------------------------ 

 

  لرسم خيال املرايا الكروية حنتاج اىل شعاعني على األقل من بني ثالثة اشعة :

 

 هسنف َعلى ينعكُس التكّوِر، مبركِز امتداُدُه ميرُّ حبيُث الساقُط الشعاُع* 1

 

 

 

 بالبؤرِة امتداُدُه ميرُّ حبيُث ينعكُس للمرآِة، الرئيِس للمحوِر موازًيا الساقُط الشعاُع *2 

 

 

 

 

 

 يفة : ارسم اخليال املتكون وظ

 

 

 

 

  

 معتدل 

 وهمي 

  مصغر



 

 2021التاريخ :     /       /                  قعرة/ املرايا امل هندسيا عنوان احلصة : صفات االخيلة

 ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 ختتلف صفات األخيلة يف املرايا املقعرة حسب موقع اجلسم

 صفات اخليال الرسم موقع اجلسم

 من  ابعد

 مركز التكور

 حقيقي           

 مقلوب          

 مصغر           

 على مركز 

 التكور 

 

 حقيقي           

 مقلوب          

 مساوي           

 بني البؤرة

 ومركز التكور

 

 

 حقيقي           

 مقلوب          

 مكرب           

 على البؤرة

 

 

  

 ال يتكون خيال

 اقرب من 

 البؤرة

 

 

 وهمي          

 معتدل          

 مكرب            



 

 ورقة تدريبات  

 ارسم االخيلة بكل مما يلي : 

 

 

  

 من اآلخر



 

 2021التاريخ :     /       /                               باستخدام القانون العام عنوان احلصة : صفات االخيلة

 ---------------------------------------------------------------------- 

 

  القانون العام 

 : البعد البؤري       f   حيث 

               x         بعد اجلسم عن املرآة : 

               y       بعد اخليال عن املرآة :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفاِتِه وُأحّدُد امِلرآِة َعِن اخلياِل ُبعَد أِجُد ،cm  10ِمرآٍة حمدبة بعدها البؤري  ِمْنcm  10 ُبعِد َعلى جسٌم ِضَعو: مثال 

1

𝑓
=  

1

𝑦
 +  

1

𝑥
                                           

1

−10
=  

1

10
 + 

1

𝑦
  

−
1

10
− 

1

10
=  

1

𝑦
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 مكرب معتدل

 مقلوب حقيقي

 مساوي مقلوب حقيقي

 مصغر حقيقي



 

  2021التاريخ :      /       /     عنوان احلصة : مراجعة الوحدة                    

---------------------------------------------------------------------- ------------ 

 

    

 كهرومغناطيسية

 نفاذ الضوء عرب االجسام الشفافة

 انعكاس غري منتظم

 وهمي معتدل ومصغر 

 قطب املرآة 



 
 

  

 االنعكاس املنتظم االنعكاس غري املنتظم
 

 السطح العاكس مصقول غري مصقول

 االشعة املنعكسة باجتاهات نفسها باجتاهات خمتلفة

 جتمع امتدادات االشعه املنعكسةالنها 

 الن اخلشب معتم ال ينفذ الضوء من خالله

 حتى تظهر يف مرآة السيارة مقلوبة جانبيا فتبدو  صحيحة 

 النها مضيئة و سرعة الضوء عالية جدا 

  زاوية أكرباو تثبيت مرايا عاكسة حمدبة لتعكس  وضع مرايا على اجلدار تعكس صورة القادمني من اجلهة االخرى من املنعطف

 حقيقي مقلوب مساوي 

 انعكاس الضوء :  ارتداد االشعة الضوئية عند سقوطها على جسم ما .



 
 

 

   

 

 

 

  

  m 6=    الصورة عنها بعد = بعد اجلسم عن املرآة 

 m 5.5=    الصورة عنها بعد = بعد اجلسم عن املرآة 

 اذا كان اخليال وهمي فيكون معتدل

  حقيقي

  مقلوب

  مصغر

 االشعة حتت احلمراء -موجات امليكرويف  -موجات الراديو 

 نتهت الوحدة السابعة ا



 

 قاموس مصطلحات الوحدة

 

   Positive Charges               املوجبُة الشِّحناُت

    Negative Charges                 السالبُة الشِّحناُت

 charging by Friction              بالدلِك الشحُن

  Charging by Conduction         باللمِس الشحُن

 Charging by Induction         باحلث الشحُن

 Current Electricity                 املتحّركُة الكهرباُء

 Electric Current                    الكهربائيُّ التّياُر

 Electric Potential ُ               الكهربائّي اجلهِد فرُق

 Electric Resistance              الكهربائّيُة املقاومُة

 Electric Circuit                    الكهربائّيُة الدارُة

 Series Connection            التوالي َعلى التوصيُل

 Connection Parallel      توازيال َعلى التوصيُل

 

 



 

 2021التاريخ :     /      /     عنوان احلصة : مفهوم التكهرب

 -------------------------------------------------------------------- 

 تتكون املادة من جسيمات صغرية تسمى الشحنات الكهربائية 

 : احدى خصائص املادة ,, تنتج عند اختالف عدد الشحنات املوجبة والسالبة يف جسم ما  الشحنة الكهربائية

 أنواع األجسام اعتمادا على الشحنات : 

 ة , مثل قضيب الزجاج عند دلكه باحلرير .. يكون عدد اجلسيمات املوجبة اكرب من عدد اجلسيمات السالب  موجبة -1

 .. يكون عدد اجلسيمات السالبة اكرب من عدد اجلسيمات املوجبة  . مثل قضيب البالستيك عند دلكه بالصوف سالبة  -2

 .. يكون عدد الشحنات املوجبة =  عدد الشحنات السالبة  متعادلة -3

 

 

 

 

  سؤال : مّخن نوع شحنة األجسام التالية بعد عد الشحنات

 

 

 اذا فقد اجلسم املتعادل شحنة سالبة يصبح عدد الشحنات املوجبة اكرب من عدد الشحنات السالبة فيصبح موجبا .. 

 البا .. سب اجلسم املتعادل شحنة سالبة يصبح عدد الشحنات السالبة اكرب من عدد الشحنات املوجبة فيصبح ساذا اكت

 .  ة املوجبة فال تتحركالحظ أن اجلسم يكسب او يفقد شحنة سالبة  أما الشحن

 : العملية اليت يشحن بها  جسم بشحنة كهربائيةالتكهرب

 املدلوك من اجلسم املشحون: شحنات كهربائية تستقر  على اجلزء  الكهرباء الساكنة

 

  

 

 

 

 ----------------------------------------        ------------------------------------------             ---------------------------------------- 

  من اآلخر ..

 التكهرب يعين الشحن 

 -أنواع الشحنات : موجبة +  و سالبة       

 فقد يصبح موجب    

 اكتسب يصبح سالب       

 الشحنة املوجبة مقيدة ال تتحرك              

  معلومة عاملاشي ..

 وحدة قياس الشحنة ) كولوم ( 

 نسبة اىل العامل شارل كولوم 

لكن كولوم وحدة كبرية لذلك نستخدم اجزائها 

 ميكرو كولوم او ميلي كولوم  5فنقول شحنة جسم = 



 

 2021التاريخ :     /     /    عنوان احلصة : طرائق شحن األجسام

 ------------------------------------------------------------------------- 

            شحن األجسام بالدلك -1  

 ببعضهما فان بعض األجسام متيل لفقد الشحنات السالبة  متعادلني عند دلك جسمني

 وبعضها مييل لكسب الشحنات السالبة 

 رتب العلماء املواد بسلسلة الدلك , حيث اعلى السلسلة متيل للفقد وتصبح موجبة

 أما اسفل السلسلة متيل للكسب وتصبح سالبة  

 لشحنات فيصبح موجبا و البالستيك يصبح سالبا مثال  : عند دلك البالستيك بالصوف فإن الصوف مييل لفقد ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مثال  : عند دلك الزجاج باحلرير فإن الزجاج مييل لفقد الشحنات فيصبح موجبا و احلرير يصبح سالبا

 

  



 

            شحن األجسام باملس -1  

 عند تالمس جسمني احداهما مشحون بشحنة سالبة واآلخر متعادل فإن الشحنات السالبة تنتقل من اجلسم سالب الشحنة 

 اىل اجلسم املتعادل 

 فانه يصبح عدد الشحنات عليهما متساوي  ماثلتنيمالحظة :  اذا كان اجلسمني مت

 

 

 

 

  

 

     ثشحن األجسام باحل -2  

 بهذِه املتوّلدُة الشِّحنُة تالمِسِهما وتكوُن دوِن وِمْن ُبعد َعْن مشحون آخَر جسم باستخداِم متعادل جسمهو شحن 

      وعكس شحنة املؤثر .. ابتعاِدِه  أْو املؤّثِر بزواِل تزوُل إْذ مؤّقتًة، الطريقِة

     

 .ِمَن  املوِصِل سالبٍة مشحوًنا بِشحنٍة قضيًبا نقّرُب )متعادلٌة ( مشحونٍة غرُي معزولٌة موصلٌة كرٌة

 بالشِّحنِة املشحوِن القضيِب عِن السالبة بعيًدا الشِّحناُت تنفُر

 .املوجبة حنَوُه تنجذب الشِّحناُت بيَنما السالبِة،

 دائمٍة موجبٍة بِشحنٍة مشحونًة الكرُة تصبُح نفّرغ الشحنات السالبة باألرض باستخدام موصل او االصبع مع إبقاء املؤثر 

 املؤثر  إبعاِد عنَد



 

 ورقة تدريبات

 

  

 توقع شحنة اجلسم يف احلاالت التالية : 

 ---------------اكتسب شحنة سالبة     -1

2-   اكتسب شحنة موجبة-------------- 

                   -------------------فقد شحنة سالبة  -3

4-  فقد شحنة موجبة----------------- 

 -----------------مل يكتسب ومل يفقد -5

 

 ما الطريقة املناسبة للشحن فيما يلي : 

  -------------جسمني متعادلني غري موصلني    -1

 ------------جسمني غري موصلني احداهما مشحون واآلخر متعادل    -2

 -----------كرة فلزية موصلة متعادلة الشحنة   -3

 تتبع بالرسم شحن كرة موصلة غري مشحونة اذا اردنا شحنها بشحنة سالبة .. 

× 10 شحن جسمان متشابهان بالدلك , احدهما شحنته    4 6 -
 كولوم و االخر متعادل . توقع شحنة كليهما بعد الشحن 
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 و نوعها  األجسام َعلى الشِّحناِت املوجودِة عِن : جهاز يستخدم للكشِف الكهربائي الكّشاِف

 تركيب الكشاف الكهربائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيف يكشف الكشاف الكهربائي عن  وجود الشحنات ؟ 

 عْن فتتنافران وتنفِرجاِن والورقَتنِي، الساِق على وتنتشُر إليِه الشِّحناُت الكّشاِف، تنتقُل قرَص مشحوٌن جسٌم المَس إذا

 .بعِضِهما

 

 

 

 

 

 ؟  ميكنين معرفة نوع الشحنة باستخدام الكشافكيف 

 الشحنة السالبة : 

 بشحنة سالبة نقوم بشحن الكشاف ) بطريقة احلث (  أوال :

 من الكشاف اذا زاد تباعد الورقتني فهذا يعين ان اجلسم سالب نقرب اجلسم املراد معرفة شحنته  ثانيا :

 الشحنة املوجبة :

 نقوم بشحن الكشاف ) بطريقة احلث ( بشحنة موجبة  أوال :

 نقرب اجلسم املراد معرفة شحنته من الكشاف اذا زاد تباعد الورقتني فهذا يعين ان اجلسم موجب ثانيا :

 للكهرباِء موِصل فلّزيٍّ قرص
 ساق فلزية

 وعاء زجاجي

 فلّزّيٍة ماّدٍة ِمْن خفيفتاِن ورقتاِن



 

 2021التاريخ :            /        /    عنوان احلصة : مراجعة الدرس 

 ------------------------------------------------------------------------

  ِمْنُه موجبٍة بِشحنٍة مشحونٍة كرٍة تقريِب بعَد الفّضِة ِمَن قضيًبا أرسم -1

 

 

 

     

 

 .بالدلِك الشحَن: إجابُتُه تكوُن سؤاًلأقرتُح   -2

  ?ما الطريقة املناسبة لشحن جسمني احداهما مشحون واألخر متعادل 

 :يأتي مّما كلًُّأفّسُر  -3

 .باحلريِر دلِكِه بعَد الورِق ُقصاصاِت الزجاِج قضيُب جيذُب  -

  عند دلك الزجاج باحلرير فإن الزجاج مييل لفقد الشحنات فيصبح موجبا و احلرير يصبح سالبا

 .املؤّثِر ابتعاِد عنَد باحلثِّ املتوّلدُة الشِّحنُة تزوُل  -

حبال مل نفرغ  اخرى، وختتفي الشحنة عن الكرةألنه عند ابعاد املؤثر عن الكرة تستعيد الشحنات توزيعها الطبيعي مرة 

 الشحنة املخالفة يف األرض 

 أثناِء بالَوقوِد يف اخلّزاِن تعبئِة عنَد مكاِن األرِض، مَع يف الطائراِت فلّزيٍّ سلٍك يتمُّ توصيُل ملاذا: التفكرُي الناقُد -4

 ؟ تعبئتها

 لالشتعالمصدر  هناك املقدار الكايف من األكسجني والوقود املستخدم يف الطائرات قد يشتعل عندما يكون 

من وقود وهواء يكون موجود بصورة طبيعية خالل عملية نقل الوقود من و  االحرتاقكما أن اخلليط الالزم لعملية  

 نقوم بتفريغ الكهرباء الساكنة لتقليل خطر اشتعال الوقود    إىل الطائرة لذلك

 

 

 

 

 

    قيمة الشحنة الواحدة ×. شحنة اجلسم = عدد الشحنات 1

 =2 × 1012
 × −1.6 × 10−19

       = C   10−7× 3.2-  

2.   C   10−7× 3.2   

+           + + + -   -   -   -   +           + + + -   -   -   -   

-   -   -   -   



 

 الكهربائيِّ التّياِر مروِر يف للتحّكِميستخدم  املفتاح الكهربائي :

 الدارِة ضمَن الكهربائيِّ التّياِر مروُر يتوّقُف فتِحِه فعنَد  وإيقاِفِه،

 فيعمُل الدارِة، يف الكهربائيُّ التّياُر َيسري غلِقِه وعنَد الكهربائّيِة،

 تشغيُلُه املراُد اجلهاُز

 اسالك للتوصيل : 

تصنع من مواد موصلة ألنها حتتوي على 

حّرة احلركة تنقل  شحنات كهربائّية

 ِمَن عَلْيها احلاصلَة الكهربائّيَة الطاقَة

 املختلفِة الدارِة أجزاِء البّطارّيِة إىل
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  املسار املغلق الذي تسلكه الشحناتالدارة الكهربائية : 

   مكونات الدارة الكهربائية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   مالحظة : يتم استخدام رموز لتسهيل التعامل مع الدارات 

   

 رمزه املكّون

 البطارية
 
 
 

 املصباح
 
 
 

 املفتاح
 
 
 

 االسالك
 

    _____________ 
 

 ُتزّوُد فِهَي الكهربائّيِة، الدارِة يف الطاقِة مصدَرالبطارية : 

 تتحّرُك باجتاٍه جلعِلها الضرورّيِة بالطاقِة الكهربائّيَة الشِّحناِت

 .الدارِة يف الكهربائيِّ التّياِر توّلِد إىل يؤّدي ما واحٍد،

هو اجلهاز الذي يستهلك الطاقة، ومّت  : مل الكهربائياحِل

وحيتوي على مقاومة  تصميم الدارة الكهربائية لتشغيله

 كاملصباح الكهربائي كهربائية 

  تذكر :

 للسماِح قابلّيِتها من حيث املواد انواع

  : ِخالَلها باحلركِة الكهربائّيِة للشِّحناِت

 كبرٍي بشكٍل ُتعيُق: مواد  العازلُة املوادُّ* 

 يف الكهربائّيِة الشِّحناِت حركَة

 والبالستيِك الزجاِج مثُل.داخِلها

 للشِّحناِت : مواد تسمُح  املوصلُة املوادُّ*

بسهولٍة لذلك  فيها باحلركِة الكهربائّيِة

 الكهربائية مثُل الدارات يف ُتستخدم

 املوصلِة واحملاليِل الفلّزاِت

 



 

تنتقل الشحنات من اجلهد املرتفع 

 اىل اجلهد املنخفض

 

     2021التاريخ :       /         /    عنوان احلصة : اجلهد الكهربائي                       

 -------------------------------------------------------------- 

 عنَدكولوم (  1  ) مقداُرها كهربائّيًة ِشحنًة البّطارّيُة ِبها سُتزّوُد اليت الطاقِة مقداَر: (    𝑽∆)     الكهربائّي اجلهِد فرُق

  البّطارّية قطَبي بنَي انتقاِلها

 

 

 

 

 

 

 

   ( V ) فولت وحدة القياس : 

 ويرمز له بالدارة بالرمز  فولتميرت أداة القياس : 

 اذا علمت أن :  فيما يلي شحنات. بّين اجتاه انتقال ال.وظيفة 

 v 4جهد النقطة ج =     v 8جهد النقطة ب =    v 4جهد النقطة أ = 

 أ* بني النقطة أ و ب : 

 ب* بني النقطة ب و ج : 

  : ج* بني النقطة أ و ج 

 وهذا ما نسميه ) القوة الدافعة (  داخلهامعلومة : تتحرك الشحنات داخل البطارية و حنتاج لفرق جهد لنقل الشحنات 

 وتكون من القطب السالب اىل املوجب أكرب فرق جهد ميكن للبطارية توليده بني طرفيها،:  القوة الدافعة الكهربائية

 

 

 

 

 مالحظة : 

 وهو موضوع الدرس القادم  الكهربائي التّياُر يتوّلُد واحٍد باجتاٍه األسالِك، يف الكهربائّيِة الشِّحناِت حلركِة نتيجًة

 جهد عالي 

 منخفضجهد 



 

     2021التاريخ :       /         /    الكهربائي تيارعنوان احلصة : ال          

 -------------------------------------------------------------- 

 واحدة ثانٍية ِخالَل املوصِل ِمَن مقطًعا تعرُب اليت Q))  الكهربائّيِة الشِّحنِة : كّميُة )  (  Iالتيار الكهربائي

 

 

 

 

 

 

   C/sنسبة اىل العامل ) اندريه أمبري (   أو ) كولوم / ثانية (  أمبري:  وحدة القياس

                : أميرت و يرمز له  يف الدارة الكهربائية بالرمز   أداة القياس

 :   حلساب  التيار الكهربائي رياضّيا

 

 

   

 

6اذا علمت ان شحنة مقدارها                       × 10−3
 ثوان , احسب التيار  3تتحرك خالل موصل بزمن مقداره  

𝐼 =  
𝑄

𝑡
 

𝐼 =  
6×10−3

3
 

= 2 × 10−3
 

×6ِمدفأٌة كهربائّيٌة ميرُّ فيها تّياٌر كهربائيٌّ مقداُرُه                        10−3A مقطِع سلِك  ، أحُسُب مقداَر الشِّحنِة املاّرِة عرَب

 ) اضاءة استخدم الصراف ( ..  دقيقًة ( 2 )املدفأِة؛ إذا ُشّغلْت ملّدِة 

Q = I × t 

Q = 6 ×10−3 ×2×60 

𝑄 =  72 × 10−2 

×2جهاز كهربائي مير فيه تيار مبقدار  10−3A    4,ومتر عرب مقطع السلك شحنة مقدارها× 10−3A  احسب

 الزمن الذي استغرقته هذه الشحنات ؟ 

 

 التيار االصطالحياجتاه 

 من القطب املوجب اىل السالب

 التيار الفعلياجتاه 

 من القطب السالب اىل املوجب

 1مثال  

 2مثال 

Q 

I t 

 وظيفة

C 

A 

كولوم و دقيقة وحدة غير  

 صحيحة للتيار  

 لذلك نحّول الدقيقة الى ثانية  
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  ويرمز هلا بالرمز املواد لسريان التيار الكهربائي عربها انعةمم : املقاومة الكهربائية

 

      

 

 

           جورج اوم (   ) نسبة اىل العامل  Ω: أوم  وحدة قياسها 

        : االوميرت ويرمز له بالرمز  أداة القياس

  قانون اومميكن حساب املقاومة باستخدام 

 

،  4Aُيساوي   إذا كاَن التّياُر الكهربائيُّ املارُّ فيها   220Vتعمُل ِمروحٌة كهربائّيٌة َعلى فرِق جهٍد مقداُرُه  :  1مثال 

  فأحُسُب املقاومَة الكهربائّيَة للمروحة

 

 

 

 :  2مثال 

𝐼 =  
𝑉

𝑅
 

𝐼 =  
200

100
 

 

 

DRILL :   4ثانية , اذا كان مقدار اجلهد =  4احسب مقدار الشحنة اليت تعرب جهاز خاللV   اوم  10ومقدار املقاومة 

 

 

 

  

I = 2 A 



 

 2021التاريخ :      /       /    ان احلصة : حساب املقاومة من الرسم البياني وعن

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 خطوات الرسم البياني :

 (  وهو التيار  xو املقام  وهو اجلهد  yحندد احملاور ) البسط   -1

 (  نكتب وحدة كل حمور ) مهم جدااااااا  -2

 سبة ) زيادة ثابتة ( حندد القفزة املنا -3

 حتديد النقاط ثم وصلها بأفضل خط بياني  -4

حنسب امليل وهو يساوي  -5

∆𝑦

∆𝑥
 وهنا يساوي اجلهد / التيار وهو قيمة املقاومة   

 مثال : مثل العالقة بني اجلهد والتيار للقيم التالية 

 

 اجلهد
5 10 15 20 

 التيار
2 4 6 8 

 

 

 

  

5 

10 

15 

20 

2 4 6 8 

امليل = 

∆𝑦

∆𝑥
 

= 
20−10

8−4
 

= 5 Ω 

 

 

 

 

   xعلى التغري مبا يقابلها من قيم ال yامليل هو التغري بقيم ال
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 يف الدارة الكهربائية   قاوماتهناك طريقتني لتوصيل امل                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  كيفية معرفة نوع توصيل املصابيح
 

 رأوال : بالنظ
 

  ثانيا : التخطيط بالقلم
   أنا التيار مبشي من السالب للموجب

 
  

 

  

توالي توازي

 على نفس السلك : توالي 

 كل واحد على سلك : توازي

 يف عقد : توازي 

 فش عقد : توالي 

: يوصل األميرت على التوالي بينما  مالحظة

 يوصل الفولتميرت على التوازي



 

 

 

 

 

  

 وظيفة .. 

 .. مرة على التوالي و مره على التوازي قاومتنيارسم دارتني كهربائيتني مب

 

 

 

 

 



 

 2021التاريخ :   /     /                       عنوان احلصة : مراجعة الدرس  

 ---------------------------------------------------- 

 .ِمْنها ُكلٍّ وظيفُة حيُث ِمْن الكهربائّيِة، الدارِة أجزاِء بنَي ُأقارُن-1

 

 

 

 

 

 .اخلشُب املاُء، البالستيُك، الذهُب، احلريُر،: وعازلٍة موصلٍة إىل اآلتيَة املوادَُّأصّنُف   -2

 

 

 

 

 سيكوُن احلالَتنِي أيِّ يف فُأحّدُد البّطارّيِة نفِسها، مَع التوازي َعلى ُوِصال ثّم بّطارّيٍة، مَع التوالي َعلى ِمصباحاِن ُوِصَل إذا -3

  .أكرَب املتوّلُد الكهربائيُّ التّياُر

 التوازي 

 .ُأفّسُر -4

 التوالي؟ َعلى مَعُه مّتصٍل آخَر ِمصباٍح فتيُل احرتَق إذا ِمصباٍح؛ إضاءِة عدِم سبُب ما -

 التالي أي عطل بأحد املصابيح يعين ان الدارة أصبحت مفتوحة وال يسري تيار ب النه يسري فيهما نفس التيار

 َعلى التوازي؟ مَعُه مّتصٍل آخَر احرتاِق ِمْن الرغِم َعلى مضاًء، امِلصباِح استمراِر سبُب ما -

 الن التيار يتوزع عليهما لكل مصباح تيار 

 ِخالَلها كهربائيٍّ تّياٍر مروِر ، عنَدΩ 60  ِمقداُرها كهربائّيٍة مقاومٍة طرَفي بنَي الكهربائيِّ اجلهِد فرِق مقداَر أحُسُب -5

  .3A  مقداُرُه

𝑉 = 𝐼 × 𝑅 

𝑉 = .3 × 60 

𝑉 = 18 𝑉 

 

 

 مواد عازلة مواد موصلة 

 احلرير  الذهب 

 البالستيك املاء 

 اخلشب 



 

  0.3A  مقداُرُه كهربائيًّا تّياًرا تولُِّد كهربائيٍة، دارٍة يف  ) 0.012C ) مقداُرها ِشحنٍة ملروِر الالزَم الزمَن أحُسُب -6

𝑡 =  
𝑄

𝐼
 

𝑡 =  
0.012

0.3
 

𝑡 =  0.04 𝑠 

 

 هلذِه إَلْيها حنتاُج اليت املفاتيِح عدَد وُأحّدُد التوالي، َعلى مّتصلٍة مقاومٍات 3  َعلى حتَتوي كهربائّيًة دارًة أرسم -7

  الدارِة

 

 

 

 سيحدُث ماذاأستنتُج . بعِضها مَع الكهربائّيِة املصابيِح ِمَن سلسلًة اإلنارِة فينُّ يوِصُل احلفالِت، يف: التفكرُي الناقُد -8

 .مًعا توصيِلها طريقِة إىلوأتوّصُل  أحُدها، تعّطَل إذا املصابيِح إلضاءِة

  على التوازي , اذا تعطل مصباح ال يؤثر على البقية

 :   79تطبيق الرياضيات صفحة وظيفة : 
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  األميرت

 العازلة

 التوالي 

 توالي 

 توازي

 توازي



 
 

   

 الفولتميرت  االميرت  

 لقياس اجلهد  لقياس التيار  استخدامه 

 على التوازي  على التوالي  كيفية توصيله 

 حنتاج مؤثر عند الشحن باحلث بينما ال حنتاجه يف الشحن بالدلك 

 عندما اطفئ  ضوء غرفيت ال تنطفئ مجيع أضواء البيت 

 البطارية 

 املقاومة = امليل 

∆𝑉

∆𝐼
 = 

10−5

.2−.1
 = 

=50 Ω 

 

 النه موصل للكهرباء

 بسبب الكهرباء الساكنة 

 واحدة ثانٍية ِخالَل املوصِل ِمَن مقطًعا تعرُب اليت Q))  الكهربائّيِة الشِّحنِة : كّميُة )  (  Iالتيار الكهربائي

 املواد لسريان التيار الكهربائي عربها انعةمم : املقاومة الكهربائية

 



 

إىل كيفّيِة شحِنِهما أتوّصُل  .ُيراُد شحُنُهما باستخداِم قضيٍب حيمُل ِشحنًة موجبًة لَديَّ كرتاِن فلّزّيتاِن متماثلتاِن غرُي مشحونَتنِي،   10)

 :بِشحنَتنِي متساويَتنِي

 .موجَبتنِي -أ

 باللمس  

 .إحداُهما موجبٌة واأُلخرى سالبٌة -أ      

 باحلث

 :ُأجيُب عِن األسئلِة الثالثِة اآلتيِة املتعّلقِة بالكّشاِف الكهربائيِّ(    11

  .أذكُر أجزاَء الكّشاِف الكهربائيِّ .1

 ورقتان فلزيتان  *وعاء زجاجي  *ساق فلزي  * قرص فلزي 

 .ُدِلَك بالصوِف ِمْن قرِصِه  األبونايت أتوّقُع نوَع الشِّحنِة الكهربائّيِة املتجّمعِة على ورقَتي كّشاٍف كهربائيٍّ، عنَد تقريِب قضيٍب ِمَن .2

 موجبة) حث(

 .األبونايت سالُب الشِّحنِة قرَص الكّشاِف( الكهربائيِّ، إذا المَس قضيُبأتوّصُل إىل نوِع الشِّحنِة الكهربائّيِة املتجّمعِة على ورقَتي الكّشاِف  .3

 سالبة ) تالمس ( 

 

 

 

 

𝑉 = 𝐼 × 𝑅 

𝑉 = 2 × 30 

= 60 𝑉  
  

 

 

 

  ثامنةنتهت الوحدة الا



 

 قاموس مصطلحات الوحدة

 

 Behaviour السلوُك

 Innate Behaviour       الِفطريُّ السلوُك

 Learned Behaviour       املتعّلُم السلوُك

 Adaptation            التكّيُف

 Structural Adaptation      الرتكييبُّ التكّيُف

 Behavioural Adaptation       السلوكيُّ التكّيُف

 Extinction        االنقراض

 Fossils                  األحافرُي

 Fossilization         التحّفُر

 Molds            القوالُب

   Preserved Remains  احملفوظُة الَبقايا

 Traces   اآلثاُر

 

 



 

  2021:      /      /  التاريخ    وانات عنوان احلصة : سلوك احلي

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .نقراِضهاا أْو بقاِئها إىل يؤّدي قْد الذي السلوَك مبجموِعها ُتشّكُل طرائَق، بعّدِة املختلفِة للمثرياِت احلّيُة الكائناُت تستجيُب

 .ٍر مااألعماُل واحلركاُت اليت تقوُم ِبها احليواناُت استجابًة ملؤّث :  السلوك• 

 السلوك عند احليوانات  أمناط                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تعّلمالسلوك امل السلوك الفطري  

 تصّرُف بعِض احليواناِت عنَد تعّرِضها ملؤّثٍر داخليٍّهو 

 اجلوِع والعطِش، مثِل 

 خارجيٍّ مثِل الربِد واجلفاِف بطريقٍة معّينٍة؛أْو بيئيٍّ  

 نتيجَة عوامَل وراثيٍة مْن دوِن 

 .أْن يكوَن َلها خربٌة سابقٌة، أْو أْن ُيعّلَمها أحٌد ذلَك

 

سلوِكِه الفطريِّ، أْو تأديُة حركاٍت تعديُل احليواِن لهو 

 عّدَة نتيجَة التدريِب أِو املروِر باملوقِف نفِسِه  جديدٍة

الظروِف  ٍت؛ بهدِف احملافظِة َعلى احلياِة نتيجَة تغّيِرمّرا

 احمليطِة أْو تأثرِي البيئة

  ة نفسها وتؤديه بالطريقاحليوانات د وثابت عن ** تصرف تلقائي

ك بني افراد النوع الواحديعد سلوك مشرت **   

 صغاِرها رعايِة ِمْن احليواناِت بتمكنِي مباشٍر بشكٍل يرتبُط** 

ه نفِس عْن والدفاِع والتكاثِر الغذاِء لىع لواحلصو  

 تستطيُع اليت فالقّطُة  بعِضِهم عْن الواحِد النوِع أفراَد ُيمّيُز ** 

السلوَك هذا تكتِسْب مْل اليت القّطِة عِن ختتلُف الباِب فتَح  

احليواِن جسِم تركيِب تعقيِد مُبستوى يرتبُط**   

احلركاِت بعَض الدُّلفنُي يؤدي أن املتعلَّم السلوك أمثلة من  

الشمبانزي ويستخدُم االستعراضّيِة  الثماِر، قشوِر لكسِر احلجارَة 

هرائَسف ليصطاَد ُهمدّرُب يؤّديها اليت لإلشاراِت الصقُر ويستجيُب  

 

املشي واجلري يع الغزال يستط صغريمن أمثلة السلوك الفطري 

  البيضة روجهم من عد خم بامهتتبع البط ,   مباشرة بعد والدته

 



 

 ك احليوانات : أسباب سلو                                                     

 

  

  .اخلطِر ِمَن ومحايَتُهم بالصغاِر الكباِر عنايَة ِصُفت:  الرعاية

 املفرِتساِت عِن بعيًدا فيها بيَضها لتضَع اًشاأعش الطيوِر ناءب -1:  مثل

 للهجوِم تعّرضوا إذا صغاِرِه عْن الغزاِل دفاِع -2 

 .املشَي ّلَمُهلُتع والدِتِه فوَر مولوَدها احلصاِن ُأنثى دفع -3 

 الِغذاِء َعلى احلصوُل                                                                       

 الِغذاء َعلى حصوِلها طرائِق يف احليواناُت تلُفخت                                             

 الغابِة يف فرائَسُه واالسد الفهُد كّلا من  طاردي  -1 مثال :                                          

 .ِبها اإلمساِك ِمَن ُتمّكُنُه َمسافًة فريسُتُه َبتقرِت أن إىل ِحراٍك دوِن ِمْن املاِء يف التمساُح َيبقى -2

 ِهفرائِس على للحصوِل اخليوِط ِمَن شبكٍة لبناِء العنكبوُت يلجُأ -3                                    

 النفِس عِن الدفاُع                                                                              

 يف أْو الوحشيِة واحُلُمِر الرّبيِة اخليوِل مثِل ُقطعاٍن يف عمثال : تتجم اع عن نفسهافللد احليواناِت أنواِع بعِض تجّمُعت -1

 . النمِل أِو وِرالطي مثِل أسراٍب

 املتشابكِة بقروِنِه خصوَمَه فُيعاِرُك الوعُل -2

 .بأرجِلهما ُيهامُجُهما َمْن رفِس طريِق عْن نفَسْيِهما عْن والنعامُة الزرافُة ُتدافُع -3

 الفصوِل تغّيِر مَع التالؤُم                                                   

 األمساك أنواِع بعض ثلم دفًئا، أكثَر ُأخرى إىل الباردِة املناطِق ِمَن اخلريِف فصِل ِخالَل احليواناِت بعُض ُتهاجُر -1

 والدب القطيب   السالحِف وبعِض الثعابنِي مثِل الشتويِّ لسُّباِتبا ُيعرُف ما يف تاِءالش طواَل ُأخرى أنواٍع نشاُط يقلُّ -2

  كيتلجأ للهجرة مثل الطائر الكر -3



 

  2021/       يخ :     / التار   : مراجعة الدرس حلصة وان اعن                

 --------------------------------------------------------------- 

  .املتعّلِم والسلوِك الِفطريِّ السلوِك بنَي ُأقارُن  -1

 أْو بيئيٍّ خارجيٍّ مثِل الربِد  والعطِشاجلوِع  مثِل  تصّرُف بعِض احليواناِت عنَد تعّرِضها ملؤّثٍر داخليهو :  السلوك الفطري

 أْن يكوَن َلها خربٌة سابقٌة، أْو أْن ُيعّلَمها أحٌد ذلَك نتيجَة عوامَل وراثيٍة مْن دوِن  واجلفاِف بطريقٍة معّينٍة

عّدَة مّراٍت؛ روِر باملوقِف نفِسِه نتيجَة التدريِب أِو امل تعديُل احليواِن لسلوِكِه الفطريِّ، أْو تأديُة حركاٍت جديدٍةهو :  السلوك املتعلم

 الظروِف احمليطِة أْو تأثرِي البيئة احلياِة نتيجَة تغّيِر ِف احملافظِة َعلىبهد

 األسِد مطاردُة الصوِف، كرَة القّطِة التقاُط ُجحًرا، اخُللِد حفُر: ومتعّلمٍة ِفطريٍة إىل اآلتيَة السلوكيات ُأصّنُف - 2

  سرديِنلا أمساِك هجرُة فريسَتُه،

 ِفطريًّا؟ سلوًكا َلها بيًتا عنكبوِتلا نسُج ُيعدُّ ِلَم:  ُأفّسر -3

 أْن يكوَن َلها خربٌة سابقٌة، أْو أْن ُيعّلَمها أحٌد ذلَك مْن دوِنالنها 

 .التعّلِم َعلى اناِتاحليو قدرِة َعلى منُه دليًل وُأقّدُم اآلتَي، النصَّ ُأحّلُل -4

 سلوَكُه اللجنُة درَست. باألرض حاِفرِه بضرِب اإلجابة عن وُيعّبر األعداد ضرِب حاِصَل يعِرُف اٍنحص حكايَة األملاُن تناقَل

 .احلساِب َعلى قادًرا يُكْن مْل بالتأكيِد لكّنُه مدّرِبِه، وْجِه مالمِح لفهِم تدريًبا تلّقى احلصاَن أّن إىل فتوّصلْت

 اليه يشريذي عدد الحسب الثوم بضرب حافره وجه مدربه و ي ابريل تعلحيال ميكن ان يتعلم احلصان الضرب لكنه كان 

 مدربه 

 احليواناِت؟ سلوِك دراسِة ِمْن اهلدُف ما -5

 .تساعد يف تقديم معلوماٍت مفيدٍة عن السلوكيات البشرية 

ت ق مقارنة أوجه التشابه واالختالف بني السلوكيايف معرفة املزيد عن العمليات التطورية، عن طريتساعد 

 .البشرية وسلوكيات احليوانات

ت على البشر، من خالل إجراء بعض التجارب على احليوانات، ومعرفة نتائجها تساعد يف املعلوما تعميم بعض

 فهم سلوكيات البشر

 سلوك متعلم يفطرسلوك 

 ُجحًرا اخُللِد حفُر فريسَتُه األسِد مطاردُة

 الصوِف كرَة القّطِة التقاُط السرديِن أمساِك هجرُة



 

  2021تاريخ :    /    / ال     عنوان احلصة : التكّيف 

--------------------------------------------------------------------- 

  التكّيف على قدرِتها َعلى بناًء املختلفِة؛ البيئاِت يف العيِش ِمَن واحليواناُت النباتاُت تتمّكُن

 .وجوُد خصائَص ضرورّيٍة عنَد الكائِن احليِّ، ُتمّكنُه ِمَن البقاِء يف بيئِتِه : يف التك  • 

 : ف التكّي  انواع                                                            

 

 

  

  الرتكييب التكّيف
  سلوكي ال التكّيف

 ِصفٌة جسمّيٌة للكائِن احليِّ أْو تركيٌب ُمعّيٌن يف

 اجسِمِه؛ ُيعّزُز ِمْن فرصِة بقاِئِه حيًّ

 

استجابُة الكائِن احليِّ ملؤّثٍر؛ عْن طريِق 

 .حركٍة أْو أداٍء ما سلوٍك أْو

 

  :ة امثل                          

 األجنحِة مثُل الطرياِن، ِمَن ُتمّكُنها اليت الطيوِر تكّيفاُت** 

 بالرئتنِي املّتصلِة ةاهلوائّي واألكياِس

 وقوّيًة ُصلبًة كوِنها مْن الرغِم َعلى والرقيقِة اجملّوفِة وعظاِمها

 اجلرِي ِمَن ُتمّكُنُه وقوّيًة ًةلطوي أرُجًل الصّياُد الفهُد ميتِلُك** 

 ِبها لإلمساِك فريسِتِه خلَف هائلٍة بسرعٍة

 متزيِق ِمْن ُتمّكُنها وحاّدًة قوّيًة مناقرَي الصقوُر متتِلُك** 

 هابخمال بوساطِة عَليها تنقضَّ أْن بعَد الفريسِة

 

 : مثال 

 حلمايِة باملوِت احلشراِت بعِض تظاُهِر 

 اِتساملفرِت ِمَن نفِسها

 ما وظيفة االكياس اهلوائية املتصلة برئيت الطيور ؟ 

  ُتقّلُل كثاَفَتها فتزيُد ارتفاَعها



 

  2021التاريخ :     /      /      املختلفة البيئاِت يف النباتاِت تكّيُفة : احلصوان عن

 -------------------------------------------------------------- 

 بيئاِتها يف ومراقبِتها تشرحِيها طريِق عْن كائنات احلية ؟ لكيف متكن العلماء من معرفة تركيب و سلوك ا

 باتات : بعض تكيفات الن

 خضراُء مسيكٌة وسيقاُنها املاَء، فقداِنها ِمْن وُتقّلُل احليواناِت ِمَن حتميها أشواٍك شكِل على صغريٌة إبرّيٌة الصحراِء نباتاِت أوراُق -1

 املاِء، ِمَن يٍةّمك أكرِب المتصاِص متفّرعٌة وجذوُرها ،اجلفاِف من حتميها مشعّيٍة بطبقٍة وُتحاُط الِغذاَء، ّنُعوُتص املاَء ُتخّزُن 

 .  الشوكي التنِي نباُت عَليها األمثلِة وِمَن

 الشتاِء يف ومتوُت الصيِف يف فُتزِهُر قصريٌة؛ منوِّها مّدَة أنَّ إال الباردِة البيئاِت يف الزهرّيِة النباتاِت بعُض تعيُش -2

  خروطيَّملا الشكَل البيئات الباردةيف  شجاراال تّتخُذ -3

 الشكل إبرّيَة أوراُقها وتكوُن أغصاِنها، َعلى الثلوِج َمتراُك ليمنَع

 

 

 

 أوراِقها سطِح واّتساِع حجِمها، وِصَغِر جذوِرها تفّرِع بقّلِة املائيِة البيئِة يف الطافيُة النباتاُت تّتِصُف-4

  املاء زنبِق نباِت مثُل ِس،الشم أشّعِة ِمْن كّميٍة أكرِب وامتصاِص الطفِو َعلى ُيساعُدها الذي 

 

 التلقيِح إمتاِم بهدِف احلشراِت جتذُب اليت الَعِطرُة ورواِئُحها واجلاذبُة اجلميلُة النباتات زهارأ ألواُن -5

 األعشاِب آكالِت ِمْن َتحميها مسوًما، الدُّْفلى نباِت مثِل النباتاِت بعِض أوراُق حتوي-6

 

 

 االلتصاِق ِمَن ُتمّكُنُه صغريٍة خبّطافاٍت مزّوٌد وبعُضها الرياِح، عرَب ينتشُر جدًّا خفيٌف وِربذال فبعُض بيئِة؛لا يف بذوَرها بعض النباتات ُرتنش -7

 .ُأخرى مّرًة ئِةالبي إىل فضالِتها مَع فيخرُج احليواناِت، أجساِم يف هضُمُه ميكُن ال ما وِمْنها املختلفِة، باألجساِم

  



 

  2021التاريخ :    /     /    املختلفة البيئاِت يف ِتوانااحلي تكّيُفوان احلصة : عن

 ------------------------------------------------------------------- 

 تغريات او متوت فإما ان احليوانات تستطيع التكيف مع الوف البيئية او حتدث كوارث طبيعية عندما تتغري الظر

  تكّيف احليوانات :

  الشديَد واالرتفاَع املياِه يف الكبرَي الشُّحَّ لتتحّمَل اِءالصحر يف عيشت / الريبوِع -1

 .  ليًل وتنشُط الرطبِة اجلحوِر يف نهاًرا فتختبُئ ليًل؛ واخنفاَضها نهاًرا ارِةاحلر درجاِت يف

 أجساِمها إبعاِد يف الطويلُة السيقاُن ُتساعُد صحراءاليعيش يف  / اجِلمال -2

  خطواِتها، اّتساِع يف وُتفيُد احلاّرِة، رماِللا ِمَن املنبعثِة احلرارِة عِن 

 .الرماِل يف الغوِص ِمَن أجساَمها املسّطُح العريُض اخلفُّ ومينُع احلرارِة، ارتفاِع مْن لَيقيها الوبُر أجساَمها وُيغّطي

 يف احلرارَة فقداَنها منَعتل األبيِض؛ الفرِو ِمَن مسيكٌةيغطي جسمها طبقة  / ةدالبار املناطِق يف تعيُش اليت احليواناِت -3

  الذئاِب، يف َكما الِغذاِء َعلى للحصوِل اجلليِد َعلى َجْرَيها تُسّهُل مسطحة أقداٌم ولَدْيها االفرتاِس، ِمَن وَتحميها الشديِد، الربِد 

  األرانب يف َكما األعداِء ِمَن للهرِب أْو

 الزعانُف وُتمّكُنها اخلياشيِم، طريِق عْن املاء  يف امُلذاِب سجنِياألك َعلى حتصُل /املاء   تعيش يفاحليوانات اليت -4

  منُه؛ تفرُغُه أْو باهلواِء متلُؤُه رقيًقا كيًسا األمساِك بعُض وَتحوي السباحِة، ِمَن االنسيابيِّ أجساِمها شكِل و 

 

 

 ءاامل داخَل واالخنفاِض االرتفاِع َعلى ُيساعُدها؟ اء للسمكة كيس اهلو أهميةما 

  اهلجرة او املتغّيرِة، الظروِف مَع التكّيِف ِمَن عدم متكنهابسبب  البيئِة ِمَن واختفاُؤها نوِعها ِدأفرا موُت ُهَو : االنقراض

 تناسَبها َتعْد مْل اليت بيئِتها ْنِم

  االنقراض : أنواع

 ر ل الديناصوموت الكائن من مجيع البيئات يف العامل مث -1

العربي الذي و النمر   األردنرض من قالذي ان يئات مثل النعام السورة وعدم انقراضه من باقي البيئيمن بالكائن موت  -2

 ء العربية صحرامن ال انقرض 



 

   2021/     التاريخ :    /    عنوان احلصة : مراجعة الدرس

-------------------------------------------------------------------- 

 :تركيبّيٍة أْو وكّيٍةلس ىلإ اآلتيَة التكّيفاِت ُأصّنُف  -1 

 الطيوِر، يف اهلوائّيُة األكياُس  الُقطبيِة، الذئاِب لوُن ،اليًل الريبوِع نشاُط ، الصقِر ِمنقاُر باملوِت، ِتشرااحل تظاُهُر اجلمِل، خفُّ

 .اجلحوِر يف االختباُء الفريسِة، مطاردُة اهلجرُة،

  والصحراوّيِة الباردِة ئِةالبي ِمَن ُكلٍّ يف للنباتاِت، الرتكيبّيِة التكّيفاِت بنَي قارُنُأ -  2

 املاَء، فقداِنها ِمْن وُتقّلُل احليواناِت ِمَن حتميها أشواٍك شكِل على صغريٌة إبرّيٌة هاأوراُق //  الصحراِء نباتاِت -

 المتصاِص عٌةفّرمت وجذوُرها اجلفاِف، من حتميها مشعّيٍة بطبقٍة وُتحاُط الِغذاَء، ّنُعوُتص املاَء ُتخّزُن خضراُء مسيكٌة وسيقاُنها 

 .  الشوكي التنِي نباُت عَليها األمثلِة وِمَن املاِء، ِمَن يٍةكّم أكرِب 

 الشكل إبرّيَة أوراُقها وتكوُن أغصاِنها، َعلى الثلوِج تراُكَم ليمنَع املخروطيَّ الشكَل املخروطّياُت تّتخُذ نباتات البيئة الباردة/-

  .العربيَّ َرالنَِّم: إجابُتُه تكوُن سؤاًل أقرتُح -3

  أخرىما زال موجودا ببيئة لى حيوان انقرض من بيئة لكنه اذكر مثال ع

 .التكّيِف َعلى مثاًل احلرباِء تلّوُن ُيعدُّ: ُأفّسُر  -4

  األعداء للتخفي من

 .تكّيَفُه وأِصُف بيَئيت، يف يعيُش حيواٍن َعلى مثاًل ُأعطي -5

 بيات شتوي  تقوم فالسالح

 صيًفا؟ الطعاِم ِمَن كبريًة كّمياٍت ُةاآلسيوّي الدببُة تأكُل ذاماِل: ُجأستنت - 6

 لدهون اليت توفر السعرات احلرارية اليت حيتاجونها للبقاء على قيد احلياةاحتياطيات ا ذالخ

 بالطفِو؟ املائّيِة النباتاِت أوراِق سطِح ِمساحِة اّتساِع َعالقُة ما :الناقُد تفكرُيال -7

  الشمس أشّعِة ِمْن كّميٍة أكرِب وامتصاِص الطفِو لىَع ُيساعُدها الذي

 تكيفات تركيبية سلوكيةتكيفات 

 اجلمِل خفُّ باملوِت احلشراِت تظاُهُر

 الصقِر ِمنقاُر اليًل الريبوِع نشاُط

 الُقطبيِة الذئاِب لوُن اهلجرُة

 الطيوِر يف اهلوائّيُة األكياُس الفريسِة مطاردُة

  اجلحوِر يف االختباُء



 

 2021/     التاريخ :   /      حافريوان احلصة  : األعن                     

 ---------------------------------- ---------------------------------- 

 معيشِتها وأمناِط خصائِصها ولتعّرِف. مَلعوا عّدِة نتيجَة انقرضْت السننِي مالينِي قبَل عاشْت اليت احلّيِة الكائناِت أنواِع معظَم

 األحافرِي بدراسِة العلماُء اهتمَّ

 .مثُل األسناِن أِو األصداِف َبقايا أْو آثاٌر حمفوظٌة لكائناٍت حّيٍة عاشْت قدمًيا وماتْت قبَل مالينِي السننِي، : األحافرُي

 :  احافري وجدها العلماء  امثلة على 

 رسوبّيات يف نْتتكّو أنَّها ُيعتقُد الرسوبّيِة، الصخوِر يف نباتاٍت وَبقايا حيواناٍت وأسناَن اٍتديناصور أقداِم طبعاِت -1

  السنني ملالينِي حمفوظًة وبقيْت تصّلبْت رطبة 

 اجلليِد يف حمفوًظا  الفيلِة ِمَن منقرٌض نوٌع وُهَو - صويفٍّ ماموٍث -2

 نفط بركِة يف فوًظاحم سيفيٍّ َنِمر -3

  لكهرمانا يف حمفوظًة اٍتحشر -4

  الصنوبر أشجاُر ُتفرُزُه نباتيٍّ صمٍغالكهرمان : 

 حمّدد شروط ضمَن األحفورِة تكّوِن إىل تؤّدي اليت العملّيُة: التحّفر 

 : وط حدوث التحّفر شر

 احملّلالِت أِو للهواِء ِضِهلتعّر منًعا مباشرًة موِتِه بعَد آثاِرِه أْو احليِّ الكائِن دفُن -1

  احليِّ الكائِن جسِم يف ُصلبٍة أجزاٍء وجوَد -2

  واع األحافري :أن

 الطنِي أِو الوحِل  األحافرُي اليت تتشّكُل نتيجَة إذابِة املاِء لألجزاِء الصُّلبِة ِمَن الكائِن احليِّ املدفونِة يفالقوالب :  -1

 .احليِّ اخلارجيَّ للكائِن بّقى سوى جتاويَف تِصُف الشكَلالذي يتصّلُب مبروِر الزمِن، فال يت

 يف ماّدٍة متنع منُه بعَد موِتِه مباشرًة، األحافرُي اليت تتشّكُل نتيجَة دفِن الكائِن احليِّ أْو أجزاٍء:   فوظةاحملالبقايا  - 2

 وصوَل اهلواِء واحمللِّالِت إليِه كالنفِط أِو اجلليِد

 .بعِض الكائناِت احلّيِة لى وجوِدِه، مثُل طبعاِت األقداِم ومساراِت احليِّ وما يدلُّ َعِط الكائِنوصٌف لنشااآلثار :  -3

 



 

 

 

 مية األحافري : أه

 بأشكاِلها تتعّلُق القدميِة العصوِر يف عاشْت اليت احلّيِة، الكائناِت أجساِم يف تركيبّيٍة خصائَص إىل األحافري علماء تعّرف - 1

  هاوأحجاِم

 هذِه بنَي الَعالقاِت وصِف ِمْن متّكنوا َكما. حركِتها وطرائِق تغذيِتها بأمناِط تتعّلق ٍةسلوكّي خصائَصحافري علماء األ رفتع -2

 .فيها عاشْت اليت املختلفِة والبيئاِت احلّيِة الكائناِت

 واملكان نالزما باختالِف قدمَيا عاشْت يتلا واناِتواحلي النباتاِت جمموعاِت تنّوَع األحافرِي دراسِة ِمْن العلماُء استنتَج -3

 اليت للبيئِة ِمْنها ُكلٍّ ئِصخصا مالءمِة نتيجَة والبقاِء التكاثِر ِمَن خمتلفٍة حيوّيٍة مجاعاٍت متّكِن َعلىاستدل العلماء  -4

 فيها عاشْت

 مناقرِيها شكِل مالءمِة نتيجَة ننِيالس مئاِت ِخالَل حياِتها يف االستمراِر ِمَن غاالباغوس جزِر عصافُير متّكنْتمثال : 

 املتوافِر الِغذاِء لنوِع 

 ة واملضاها األحافرِي تعاقِب مبدِأ َعلى معتمديَن الصخوِر أعماِر تقديِر ِمْن العلماُء متّكن -5
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 املتحّولِة؟ أِو النارّيِة دوَن الرسوبّيِة الصخوِر يف غالًبا األحافرُي توجُد ِلماذا: ُأفّسُر -1

  ةالناريل الصخور مث  األخرىري اما الصخور عليها فتحافظ الرتسيبات علي تلك االحاف ةاالحافري تتكون برتسب مكونات الصخور الرسوبي

 فهي تنصهر و تشعل الكائنات و بالتالي تتالشي االحافري

   .التحّفِر أنواَع فيِه ُأوّضُح مفاهيميًّا خمّطًطا ُأصّمُم -2

 

 .التحّفِر كيفيُة حيُث ِمْن واآلثاِر، القوالِب بنَي ُأقاِرُن -3

 الطنِي أِو الوحِل   املدفونِة يفائِن احليِِّمَن الك تتشّكُل نتيجَة إذابِة املاِء لألجزاِء الصُّلبِةالقوالب :  -

 .بعِض الكائناِت احلّيِة مثُل طبعاِت األقداِم ومساراِتاآلثار :  -

 .الصويفَّ وَثاملام:  إجابُتُه تكوُن سؤاًل أقرتُح -4

 اجلليِد يف حمفوًظا  الفيلِة ِمَن منقرٌض نوٌع

 .السننِي مالينِي بعَد أحافرُي َلها يتكّوَن ْنأ ميكُن ِة،احلّي الكائناِت ِمَن 3  أمساَء أتوّقُع -5

 / النعام  القرن / اجلمليد حو

 أخطبوٍط؟ ُأحفورِة َعلى لعثوُرا يصُعُب ِلماذا: الناقُد التفكرُي -6

  ضغطافه اطراحيث ال تشكل طبعات رخويات من ال وألنها تواجده يف البحار مما جيعل امل تراكم الرسوبيات صعببسبب 

 

 

 

  

انواع التحفر 

اآلثار البقايا المحفوظة القوالب
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 سلوك فطري 

 التكيف

 االنقراض

ري االحاف  



 

  املهارات العلمّية -3

 .كيفّيَة حتّفِر احلشراِت يف الكهرماِن أستنتُج( 1

 فورة مع مرور الزمن وتصبح اح كهرمانصمغ الز رفالصنوبر اليت ت بأشجاررات احلشتلتصق 

 .أهّميَة وجوِد أجزاٍء ُصلبٍة يف عمليِة التحّفِر ُأفّسُر( 2

 ق شكل اعمثم انها ُتطبع ب أطولة بقى ملدلبة تالص األجزاء

 .بنَي تكّيِف اجلمِل والريبوِع للعيِش يف الصحراِء ُأقارُن( 3

  نهاًرا ارِةاحلر درجاِت يف الشديَد واالرتفاَع املياِه يف الكبرَي الشُّحَّ لتتحّمَل الصحراِء يف عيشت / الريبوِع -

 .  ليًل وتنشُط الرطبِة اجلحوِر يف نهاًرا فتختبُئ ليًل؛ واخنفاَضها

 ِتها،واخط ّتساِعا يف وُتفيُد احلاّرِة، رماِللا ِمَن املنبعثِة احلرارِة عِن أجساِمها إبعاِد يف الطويلُة السيقاُن ُتساعُد / اجِلمال -

 .الرماِل يف الغوِص ِمَن أجساَمها املسّطُح العريُض اخلفُّ ومينُع احلرارِة، ارتفاِع مْن لَيقيها الوبُر أجساَمها وُيغّطي

 .َعلى تكّيِف نباِت زنبِق املاِء دليًل ُأقّدُم( 4

  أوراِقها، سطِح واّتساِع حجِمها، ِروِصَغ هاجذوِر تفّرِع بقّلِةفيتميز  املائيِة البيئِة يف الطافيُة النباتاُتمن  فنصي

 ِسالشم أشّعِة ِمْن كّميٍة أكرِب وامتصاِص الطفِو َعلى ُيساعُدها لذيا

 .مطويًة ُأنّظُم فيها معلوماتي حوَل السلوِك وأنواِعِه وأسباِبِهُأصّمُم ( 5

 ة ** غ ملطويستجد منوذج فارالتالية ** يف الصفحة 

 .حّدُد شروَط التحّفِرِة إنساٍن، وُأفرَي لبصمكّوِن أحاإمكانيَة ت أتوّقُع( 6

 اع الدورة الدموية عنه لكن بعد انقطممكن ذلك 

 : وط حدوث التحّفر شر

 احملّلالِت أِو للهواِء ضهتعر منع -1

  احليِّ الكائِن جسِم يف ُصلبٍة أجزاٍء وجوَد -2

 .وًكا ِفطريًّا وآخَر متعّلًما حليواٍن يف َمدينيت سلأِصُف .نيتسلوًكا ِفطريًّا وآخَر متعّلًما حليواٍن يف َمديأِصُف (7

 اهلا فسلوك فطري : القطة تطعم اط

 باب فتح الطة تمتعلم : القسلوك 



 

 .األحافرِي فواِئَد لدراسِة 3 ُأعّدُد ( 8

 بأشكاِلها تتعّلُق ميِةقدال لعصوِرا يف عاشْت اليت احلّيِة، الكائناِت أجساِم يف تركيبّيٍة خصائَص إىل األحافري علماء تعّرف - 1

  وأحجاِمها

 هذِه بنَي الَعالقاِت وصِف ِمْن متّكنوا َكما. حركِتها وطرائِق تغذيِتها بأمناِط تتعّلق ٍةسلوكّي خصائَصحافري تعرف علماء األ -2

 .فيها عاشْت اليت املختلفِة والبيئاِت احلّيِة الكائناِت

 ن واملكا نالزما باختالِف قدمَيا عاشْت ليتا واحليواناِت النباتاِت جمموعاِت تنّوَع األحافرِي دراسِة ِمْن العلماُء استنتَج -3

 ِلَم ُتعدُّ مطاردُة الفهِد فرائَسُه سلوًكا ِفطريًّا؟: أستنتُج( 9

 م لَّالنه غري متع

  :َمعلوماتي حوَل التكّيِف ِضمَن املخّطِط اآلتيُأنّظُم ( 10

  

    

 السلوكي  تركييب

 هجرة الطيور  فرو الدب القطيب

الصوَر، وُأحّدُد سبَب السلوِك يف ُكلٍّ ِمْنها تأّمُلأ( 11  

 الرعاية الدفاع عن النفس
 التالؤم مع تغّير الفصول 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 انتهت الوحدة التاسعة 

  األعداءتخفي من لل

 األعشاِب آكالِت ِمْن هاَتحمي مسوًما، الدُّْفلى نباِت مثِل النباتاِت بعِض أوراُق حتوي

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 ال

 قالب
فوظةحم بقايا  آثار  

 بقايا حمفوظة 



 

 قاموس مصطلحات الوحدة

 Ecoregions       البيئّيُة املناطُق

 Aquatic Ecosystem       املائيُّ البيئيُّ النظاُم

 Wetlands       الرطبُة األراضي

 Estuary         امَلصبُّ

 Opened Ecosystem       املفتوُح البيئيُّ النظاُم

            Food Chain      الغذائّيُة السلسلُة

 Food Pyramid        الغذائيُّ اهلرُم

 Matter Cycle        املاّدِة دورُة

 Eutrophication       الغذائيُّ اإلثراُء
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 .  ل االفرتاس و التنافس ظام بيئي ما و تربط بينها عالقات مثة اليت تعيش يف ن: جمموعة الكائنات احلي يويحلع اتماجمل

 . يف منطقة بيئية  عاتفاعلهما موغري احلية العوامل ائنات احلية وجمموعة الك البيئي : النظام

 وتضّم نفُسها، امُلناخّيُة الظروُف هلا بيئّيٍة أنظمٍة عّدِة َعلى حتَتوي اليت املاِء، ِوأ اليابسِة ِمَن الكبريَة امِلساحاِت : املناطق البيئية

 .  احليوّية اجملتمعاِت َمَن جمموعاٍت 

  

 املناطق البيئية البحرية 
يابسةاملناطق البيئية ال  ائيةاملناطق البيئية امل  

يةالعشب  

 الباردة

 الغابات

يةالبحر  العذية  

نا السافا

 

ةلداملعت  

 االستوائية
ةلداملعت  

 التيجا التندرا

 الصحراء

األردّن ُمناُخ  

  ا ا و بارد شتاًءا صيًفحار وجاف نسبيًّ - 

والقيصوِم الشيِح نباتاُت فيها تنموو  الشرقّية املناطِق يف الصحاري ُمناُخ يسُود -  

 األربعُة الفصوُل فيها َوتظهُر الغربّيِة، املناطِق يف املعتدلِة الغاباِت ُمناُخ يسوُد -

والصنوبِر البّلوِط أشجاُر فيها وتعيُش . 
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  األعشابهي  املناطق العشبية يت تعيش يفعظم النباتات الم** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ق العشبية طاملنا  

ستوائية ) السافانا (اال  املعتدلة 

 خصائصها : 

 عة طول العام تفحرارة مردرجة  -

 امطار مومسّية -

  بعض فصوهلا ممطرة وبعضها جافة  -

 أوراَقها النباتاِت بعُضفيها  تفقُد-

  اجلفاف مواسِم يف

 والفيلِة الزرافاِتيوانات مثل : وع فيها احلنتت -

 والفهوِد والنموِر ألسوِدوا واحُلمِر

 

 خصائصها : 

 د بار وشتاء حار إىل دافئ فصي -

  mL 900 إىل فيها األمطاِر سقوِط معّدُل ويصُل -

  سنويًّا

 الرّبيِة األزهاِر مثُل العشبّيُة النباتاُت فيها تتنّوُع -

 .الرّبيِة والذئاِب والسناجِب الزواحِف بعُض فيها تعيُش  -

 

 الصحراء

 خصائصها : 

 تنّوًعا البيئّيِة املناطِق أقلِّ  -

 ا جّد جافِّ ُمناِخها -

 ونهاًرا صيًفا كبرٍي بشكٍل فيها احلرارِة درجاِت تفاِعار -

 سنويًّا 250mL َعلى فيها األمطاِر سقوِط معّدُل يزيُد ال -

 ا و ختزن النباتات املاء يف سيقانها ت يف الصحراء ليليًّيكون نشاط احليوانادرجة احلرارة العالية ..  بببس
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   ستوائيةاال الغابات

  املعتدلة  الغابات

 تنّوًعا األكثَر البيئّيَة امِلنَطقَة ُتعد -

 مرتفعًة فيها ارِةاحلر درجاُت -

 سنويًّا mL 2000  إىل فيها األمطاِر سقوِط معّدُل يصُل -

  ظليلٌة رطبٌة تهابيئ -

 حجًما األصغِر النباتاِت عِن الشمِس ضوَء حتجُب ضخمةها أشجار -

 بكثرٍة والسرخسّياُت احلزازّياُت فيها تنمو -

 عاليِةال األشجاِر أغصاِن َعلى والطيوُر القروُد تعيُش - 

 الظليلِة البيئِة يف واألفاعي املرّقطُة النموُر تعيُش -

 ( شتاًء وبارٍد صيًفا حارٍّ) معتدل خهاُمنا -

 سنويًّا mL 1500   إىل فيها األمطاِر سقوِط معّدُل يصُل  -

 مثُل شتاًء اِقاألور متساقُط ُهَو ما فِمْنها األشجاُر؛ فيها تتنّوُع -

 والبّلوِط الصفصاِف

 وبرّياِتالصن مثُل اخلضرِة دائم ُهَو ما وِمْنها

 والذئاِب كالدببِة احليواناِت ِمَن كثريٌة أنواٌع فيها تعيُش -

 والثعالِب والسناجِب

   الغابات



 

 2021التاريخ :      /        /   باردةصة : املناطق البيئية العنوان احل                           

------------------------------------------------------------------- 

 

  
دةاملناطق البيئية البار  

 التيجا

 ِمساحًة البيئّيِة املناطِق أكرِب ِمْن ُتعدُّ -

 سنويًّا 500mL َعلى فيها األمطاِر سقوِط معّدُل يزيُد ال -

 الصيِف فصِل مَع مقارنًة الشتاِء فصِل مّدِة بطوِل تّتصُف -

 الصنوبرّياِت مثُل اخلضرِة دائمُة نباتاٌت فيها تعيُش -

 .والسناجِب األيائِل مثُل احليواناِت بعُض فيها تعيُش -

دراالتن  

 وجاف بارٍد خهاُمنا  -

 سنويًّا 250mL على فيها األمطاِر سقوِط معّدُل يزيُد ال -

  العام طواَل تربَتها الثلوُج ُتغّطي -

 صيًفا فقْط السطحّيُة الطبقاُت من الثلوج  تنصهرف يف الصي -

 ُتزهُر اليت الزهرّيِة النباتاِت وبعِض احلزازّياِتتنمو فيها  -

 الشديِد الربِد نتيجَة متوُت ثّم قصريٍة، ملّدٍة

 والدببُة األيائُل فيها تعيش -
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 .البيئِة املائّيِة غرُي احلّيِة املوجودُة يفاجملتمعاُت احليوّيُة والعوامُل  : املائي البيئي النظام •

 فيها الذائبُة واألمالُح واألكسجني احلرارِة، ودرجُة الشمِس، ضوُء مثل: ِةاحلّي غرِي بالعوامِل املائّيُة البيئّيُة األنظمُة رتتأث •

 األرض ِمساحِة ِمْن%  70 نسبُتُه ما املياُه ُتغّطي •

 

 

  

ائيةامل األنظمة  

العذبة ائيةامل األنظمة  

 ئبِةالذا األمالِح ِمَن جدًّا قليلٍة نسبٍة لىَع العذبُة املياُه حتَتوي -

 األرِض، سطَح ُتغّطي اليت املياِه حجِم ِمْن% 1 تتجاوُز ال - 

 .الرطبَة واألراضي واجلداوَل واألنهاَر والِبَرَك البحرياِت تضم -

 اجلداوِلو األنهاُر                                       

 خمتلفة وسرعات واحد ّتجاهبا متحّركٌة مياٌه كالُهما -

 .اِتوالبحري الِبَرِك يف موجوٌد ُهَو ِمّما أكرَب حيويٍّ تنّوٍعيوجد  -

 ك و الربالبحريات             

 ِبَرِكال ِمَن أكرَب البحرياُت ُتعدُّ  -

 باليابسِة حماطٌة مائّيٌة أجساٌم كالُهما -

  خمتلفٌة حّيٌة كائناٌت فيهما تعيُش -

  والنباتاِت والطحالِب اِتالرخوّي مثُل

 والبكترييا                  

 

  راضي الرطبة األ                                       

 اليابسُة الغارقُة يف املياِه العذبِة يف أوقاٍت معّينٍة ِمَن العاِم، أِو اليتهي  -

 .حتَتوي تربُتها َعلى رطوبٍة عاليٍة

 خصوبًة العذبِة ّيِةاملائ األنظمِة أكثُر -

 والالفقارّياِت ِتوالربمائّيا األمساِك ِمَن خمتلفٍة أنواٍع َعلى حتَتوي -

 املهاجرِة، للطيوِر توّقٍف حمطَة ُتعدُّ  -

 احليواناِت ِمَن العديِد َلدى البيِض لوضِع آِمًنا مكاًناتعد  - 

 .ةوسياحّي واقتصادّية بيئّية أهّمية ذات -       



 

 

 

 

  2021/     /    التاريخ :          البحريةه ام امليانظ /وان احلصة : املناطق البيئية املائيةعن

-------------------------------------------------------------------- 

 

  

ائيةامل األنظمة  

بحريةال املائية األنظمة  
  تقريًبا%  3.5 بنسبِة أمالٍح َعلى حتَتوي ألنهامياه ماحلة د تع  -

 واحمليطاِت البحاِر مياِه ِمْن البحرّيُة البيئّيُة األنظمُة تتشّكُل -

 فيِه وتعيُش يٍط،حم أْو لبحٍر احلِةامل املياِه مَع لنهٍر العذبُة املياُه فيِه تلَتقي الذي املائيُّ البيئيُّ النظاُم املصب :

  احلّيِة الكائناِت ِمَن متنّوعٌة جمموعٌة

 وحيواناٌت والطحالِب، النباتاِت أنواِع بعُض فيِه وتعيُش

 واألمساِك السلطعوناِت مثُل خمتلفٌة

   احمليطات                                       

  ) منطقة مضاءة ومنطقة مظلمة (  تنيِمنَطق عموديًّا احمليِط مياُه تنقسُم -

  نطقة املضاءةامل

   200m إىل يصُل عمٍق إىلمتتد -

 ضحلةمياه  -

  التغذيِة ذاتّيُة كائناٌته في تعيُش -

 والنباتاِت والطحالِب  العوالِق مثُل

  الدالفني مثُل احليواناِت بعُضيعيش فيه   -

 األمساك أنواِع وبعُض البحرّيِة والسالحِف واحليتاِن

   عتمةنطقة املامل

 km  2 ِمْن أعمُق  -

 ضوئيٍّ شعاٍع أيُّ إَلْيها يصُلال  -

 األمساِك أنواِع وبعِض والسلطعوِن اجلمربي مثِل احليواناِت هتعيش في -

 فيها للعيِش تكّيفْت اليت

 واألثرّياِت البكترييا مثِل اجملهرّيِة الكائناِت ِمَن كثريٌة أنواٌعها في تعيُش -

 البقايا تناوِل مثِل ُأخرى بطرائَق الطاقِة َعلى فيهاحتصل الكائنات  -

 باإلضافِة املضاءِة، امِلنَطقِة يف تعيُش اليت احلّيِة الكائناِت ِمَن املتساقطِة

 أُلخرى ِمْنها أنواع افرتاِس إىل



 

  2021التاريخ :     /     /   مراجعة الدرسعنوان احلصة : 

----------------  --------------------------------------------- 

 

 

   

  يجا تتميز بشتاء بارد وطويل اما الت وجاف باردالتندرا مناخها 

 احليوّية اجملتمعاِت َمَن جمموعاٍت وتضّم نفُسها، امُلناخّيُة الظروُف هلا بيئّيٍة أنظمٍة عّدِة َعلى حتَتوياليت ساحات ما هي امل

 والقيصوِم الشيِح نباتاُت فيها تنموو  الشرقّية املناطِق يف الصحاري ُمناُخ يسُود -

 والصنوبِر البّلوِط أشجاُر فيها وتعيُش األربعُة الفصوُل فيها َوتظهُر غربّيِة،ال املناطِق يف املعتدلِة الغاباِت ُمناُخ يسوُد -

 النها مياه متحركة على عكس املياه الراكدة يف الربك 

 والالفقارّياِت والربمائّياِت األمساِك ِمَن خمتلفٍة أنواٍع َعلى وحتَتوي خصوبًة، عذبِةال املائّيِة األنظمِة أكثُرالنها 

 

 .األمساِك أنواِع وبعُض البحرّيِة، والسالحِف واحليتاِن الدالفنِي مثُل احليواناِت وبعُض والنباتاِت، والطحالِب العوالِق مثُل التغذيِة اتّيُةذ

وقد يساعد سقوط األوراق  لصعب يساعد على حفظ املاء والطاقةيجة للبقاء يف الطقس ااسرتات األوراقيعترب تساقط 

عائًقا يف طريقها، ميكن أن  األشجار عندما حيل الربيع. فبدون وجود األوراق اليت قد تقف كذلك يف عملية تلقيح

 .تنتقل حبوب اللقاح مع الرياح ملسافات بعيدة وتصل إىل مزيٍد من األشجار

 

𝑡 =  
𝑑

𝑣
 

  

𝑡 =  
250

30
 

                 = 8.33 h 



 

 2021يخ :       /         / التار   ان احلصة : انتقال الطاقة يف األنظمة البيئيةعنو

------------------------------------------------------------------- 

 رم الغذائياهلريق عن ط لطاقةال اانتقعات احليوية عالقات تؤدي اىل تميربط بني اجملنه ت بصفوف سابقة اتعلم

 ئنات احلية على الطاقة ؟مني اين حتصل الكا                              ؟  والطاقِة املاّدِة إىل احلّيُة الكائناُت حتتاُجملاذا    

 (اقة الرئيسالشمس )مصدر الطنتجات                امل                                                                     وتتكاثر وتتحّرك وتنمو لتعيش   

 ذاءالغ         ستهلكات     امل                                                                                                                      

 منتجاتى لمثال عاذكر                                                                  ؟على الطاقة من الشمس  جاتنتملكيف حتصل ا

 وبعض الطحالب النباتات                        الكربون أكسيِد وثاني املاِء ِمْن الغلوكوِز سّكَر لتنتَج شمِسال ضوَءتستخدم 

 .ِهغرِي مَع والطاقَة املاّدَة يتبادُل الذي النظاُم ُهَو: املفتوُح البيئيُّ النظاُم

 .ِمْنُه واملفقودِة ِهإلي الداخلِة الطاقِة بنَي الفرِق= نظاٍم أّي يف الطاقِة يف التغّيِر

  األنظمة البيئية ؟ كيف تنتقل الطاقة يف

 وتتغّذى املنِتجاِت، َعلى األعشاِب آكالِت مثُل األولّيُة املستهِلكاُت تتغّذى ثّمتنتقل الطاقة من الشمس اىل املنتجات 

 ...وهكذا األولّيِة تهِلكاِتاملس َعلى اللحوِم آكالِت مثُل ُةالثانوّي املستهِلكاُت

  بعَضها وُتخّزُن عَلْيها، تتغّذى اليت اأُلخرى احلّيِة الكائناِت ِمَن والطاقِة املاّدِة َعلى املستهِلكاُت حتصُلمالحظة : 

 حرارة صورِة َعلى الطاقِة بعَض وتفقُد أجساِمها، داخَل

 صتناق شكُلُه وُيبّيُن الغذائّيِة، السلسلِة يف املختلفِة املستوياِت عرَب الطاقِة قاِلانت مساِر عْن ُيعّبُر منوذج:  اهلرم الغذائي

 احلّيِة الكائناِت وأعداِد الطاقِة كّميِة ِمْن ُكلٍّ 

 

  

 مالحظة : 

ُأخرى مّرًة للبيئِة طاقةال تعوُد  

حمللالتا طريِق نع  



 

 2021التاريخ :        /          /    وان احلصة : انتقال املادة يف األنظمة البيئية عن

---------------------------------------------------------------------- 

 (  ومرّكبات عناصر)  عليه كانْت الذي الشكِل إىل وعودَتها تغّيراِتها ُيظهُر الذي املاّدِة مساُر  رة املادة :دو

 الفضالت او عن طريق تتكون اجسام الكائنات احلية من جمموعة من العناصر اليت تعود للطبيعة بعد موتها 

 ثل : عنصر الكربون و النرتوجنيم

  موِتها بعَد بتحّلِلها أْو احلّيِة الكائناِت فضالِت يقعن طر ُأخرى مّرًة للبيئِة ةداامل تعوُد: مالحظة 

 الكربون ر رة عنص: دو أوال                                                          

 : الكربون  أهمية

 الكيميائّيَة الطاقَة ُيخّزُن الذي الغلوكوِز سّكِر تكويِن يف يدخُل إْذ احلّيِة، الكائناِت أجساِم لبناِء مهمًّا عنصًرا الكربوُن ُيعدُّ -1

 حياِتها يف احلّيُة الكائناُت عَلْيها تعتمُد اليت

 اجلّويِّ الغالِف يف الكربوِن أكسيِد ثاني غاِز يف يوجُد -2

 األحفوريِّ والوقوِد واألتربِة الصخوِر مكّوناِت ِمْن عدُّي -3

 عة : يف الطبية الكربون دور

   

 ِمَن الكربوِن أكسيِد انيث َعلى النباتاُت حتصُل -1

 فُيخزَُّن الغذاِء إنتاِج يف وتستخدُمُه اجلّوّي الغالِف

 أجساِمهال  داخ الكربوُن

 السالسِل عرَب آخَر إىل حيٍّ كائٍن ِمْن وينتقُل -2

 الغذائّيِة

 طريِق عْن الكربوِن ِمَن احلّيُة الكائناُت تتخّلُص -3

 موِتها عنَد أْو التنّفِس

 ة ؟ ية امليتت احلعث الكربون من اجسام الكائناكيف ينب

 ثاني غاِز صورِة َعلى الكربوُن وُيطلُق أجساُمها تتحّلُل

 نالكربو أكسيِد

 



 

 ثانيا : دورة النرتوجني                                                                        

 : أهمية النرتوجني 

 اجلّوّي الغالِف معظَم النيرتوجنِي غاُز ُيشّكُل -1

 مثِل مرّكباٍت بصورِة الرتبِة ِمَن النباتاُت عليِه حتصُل إْذ , الربوتينات إلنتاج مجيُعها احلّيُة الكائناُت إليِه حتتاُج-2

 بروتيناِتها إلنتاِج اُتاحليوان تستهِلُكها ثّم الربوتيناِت، لتنِتَج واألمونيا؛ النرتاِت 

 املائّيِة البيئّيِة األنظمِة يف وتراكُمها معّيٍن حدٍّ َعلى النيرتوجنِي مرّكباِت كّميِة زيادُة ي :االثراء الغذائ

 ؟ لغذائي سلبيات االثراء اما هي    

 املائية  احلّية الكائناِت وموِت  األكسجنِي استهالِك إىل يؤّدي ما كبريًة، زيادًة الطحالِب منوِّ معّدِل زيادِة إىل يؤدي 

 األمساِك مثِل خرىاأل

  طبيعة :ة الكربون يف الدور

 

  

 يف النرتوجني املوجود يف الغالف اجلوي ُيثّبت

وتستخدمه  الربِق، أْو البكترييا طريِق عْن الرتبِة

 إىل جنُيالنيرتو يعوُدالكائنات لصنع الربوتني ثم 

 بعد احلّيِة الكائناِت جثِث حتّلِل طريِق عْن الرتبِة

يواناتاحل فضالِت طريِق عْن أْو موتها  

 الحظ ان : 

فظ املادة و وهذا ما يسمى بقانون حفهما حمفوظتان , يعودان للبيئة  و بيئةيأتيان من ال ادة والطاقةامل

 حفظ الطاقة

   املادة / الطاقة ال تفنى وال تستحدث من العدم



 

  2021التاريخ :      /       /    مراجعة الدرس عنوان احلصة :                       

----------------------------------------------------------------- 

 

ل تبخر املياه من خال  

 املنتجات حتصل على الطاقة من اشعة الشمس بينما حتصل املستهلكات عليها من غذائها 

ذائها ومن عناصر العالف اجلوي من غاء والرتبة بينما حتصل املستهلكات على املادة نتجات حتصل على املادة من املواد الذائبة يف املامل  

بة النرتوجني يف املاء بسبب زيادة نس  

ودان اىل البيئه من خالل حتلل الكائنات احلية و من فضالت احليوانات كالهما يع  

الكربون  أكسيدالكربون و ثاني  أكسيدالنه يوجد على صورة   

الكربون  أكسيدثاني  يبعثن الذي يتنفس اكسجني الن الكائو  

3 × 10% = 30 %  

90000  × 30% = 27000  



 

 2021/       /التاريخ :           ن احلصة : مراجعة الوحدةعنوا

-------------------------------------------------- --------- 

 

 

 

  

ئيالنظام البيئي املا  

ةدور  

 املصب 

الرطبة  األراضي  

ي املفتوح النظام البيئ  



 

 

  

ر األنها األمالح   املصبات  

3%  1% % 3و % 1بني    

 

 بسبب طبيعة مياه البحر امليت املاحلة

وصول اشعة ضوئية حتّمل عدم   

وحةمتوسطة امللاملياه اما املصبات فهي مياه ة وعذب وخصبة ةرطب مساحات الرطبة األراضي  

ى تزيد الطاقة كلما اجتهنا لألعل  

مناخها معتدل  -  

مل 1500   معدل سقوط امطار -   

  األوراقمتساقطة  أشجار -

 او دائمة اخلضرة 

  ةفيها الدببتعيش  -

  والذئاب والسناجب والثعالب

  فعةحرارة مرت -

مل 2000   معدل سقوط امطار -   

  ا ضخمة هأشجار -

 او دائمة اخلضرة 

ود والطيور والقرفيها تعيش  -  

  النمور املرقطة و االفاعي

فرة األمطارو -  

نظام بيئي غابات   -  

 



 

 

 

  

  البحرية  , الصخوراملياه , عناصر ومركبات  

 النها مستقرة غري جارية 

) باملل (جمموع القيم    

 عددها
=  املعدل  

 2620  

12 
=    املعدل  

= 218.33   

  العام طواَل تربَتها الثلوُج ُتغّطيالتندرا 

 فقْط السطحّيُة الطبقاُت من الثلوج  تنصهرف يف الصي -

 اليت الزهرّيِة النباتاِت وبعِض احلزازّياِتتنمو فيها  - صيًفا

الشديِد الربِد نتيجَة متوُت ثّم قصريٍة، ملّدٍة ُتزهُر  

  والدببُة األيائُل فيها تعيش -

 

ا هب تبخرواء , نواجه مشكلة نقصان املاء بسبفر الشمس واهلولتتنمو الكائنات   



 

 

 

العاشرة انتهت الوحدة   

  ب الفصل الثانيكتا مت

1 

2 

 أ

 ب

 ج

حتلل النرتوجني : 2,  لنرتوجني ل الرتبة  : تثبيت 1  

 أ : امونيوم 

النرتوجني  أكسيدب:   

 ج: نرتات

النرتوجني املوجود يف  ُيثّبت

 عْن الرتبِة يف الغالف اجلوي

 الربِق، أْو البكترييا طريِق

وتستخدمه الكائنات لصنع الربوتني 

 عْن الرتبِة إىل جنُيالنيرتو يعوُدثم 

 احلّيِة الكائناِت جثِث حتّلِل طريِق

 فضالِت طريِق عْن أْو موتها بعد

يواناتاحل  
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