
 

 

 



 

 

 

 

الب االلكرتوني  دفرت الط  
 

___________________________اسم الطالب :    

_____________________________الصف :   

_____________________________مدرسة :   
 
 

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

 
 

  



 

 

 

  

 Cell ال َْخِليَّة     

 Cell Membrane  ال بالْزِمي ال ِغشاُء

 Nucleus النُّواُة     

 Cytoplasm الّسيتوبالِزُم     

 Organelles اُت       ـالُعضَّْي

 Prokaryote    النُّواِة ِبداِئيَُّة

 Eukaryote     النُّواِة حَْقيِقيَُّة

 Unicellular ال َْخِليَِّة      وَْحيُد

 Multicellular ال َْخاليا      عَْديُد

 Homeostasis الّداخِِّلي    ااِلتِّزاُن

 Biological Processesالْ حيَِْويَّة  ال عَْمَِْلّياُت

 Photosynthesis الضَّْوِئيُّ ال ِبناُء

 Cellular Respirationال َْخل ِوي  التَّنَْفُُّس

  Diffusion    اِلاْنِتشاُر

 Osmosis ال َْاْسموِزيَّة   ال خاصيَُّة

 Active Transport النَِّشُط    النَّق ُل

   Tissue    النَّسيُج

 Organ    ال ُعْضُو

 System ال جهاُز   



 

 

 /               /        عنوان احلصة : اخللية                                                                                             التاريخ :   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اْلَحي .  اْلكاِئِن َبقاِء ِلاْسِتْمراِر َأساِسيًَّة َوظاِئَف ُتَؤّدي اْلَحيَّة، اْلكاِئناِت َأْجساِم يف تَِركيٍب ِوْحَدة َأْصَغُر ( : Cell اْلَخِليَّة   )

  رأى العلماء اخلاليا باستخدام اجملهر ؟ وتركيبها  كيف اكتشف العلماء وجود اخلاليا 

 اليت ال ترى بالعني اجملردة : أداة متكّنا من رؤية االجسام الصغرية اجملهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجملهر الضوئي احلديث هو األكثر استخداما نظرا لسهولة التعامل معه واقتناؤه يف املدارس واملعامل لذلك 

   الصفحة التالية سنتعرف اجزاؤه يف 

 تاريخ المجهر 

 ما قبل التاريخ 

مستديرة قطعة  التقط إنسان بدائي

من البلور الصخري او الزجاج 

 الربكاني والحظ انها تكرب األشياء 

العامل روبرت هوك صنع جمهر 

م 1665بسيط عام   

شرحية من عندما كان ينظر إىل 

الفلني من خالل اجملهر الحظ 

" بعض "املسام" أو "اخلاليا  

مل يكن يعلم انها خاليا فلني 

   ميتة 

  

  

 العامل غاليليو استخدم العدسات 

 كمجهر  

العامل فان لوِفْنهوك صنع جمهره 

م 1673اخلاص  عام   

 ِبْرَكٍة ِمْن ماٍء َقْطَرِة إىل ِبَوساَطِتِه َنَظَر

 هِذِه يف َتْسَبُح َحيًَّة كاِئناٍت َفشاَهَد

 اْلَقْطَرة

 

 اجملهر الضوئي احلديث   

 اجملهر االلكرتوني   



 

 

  الضوئي احلديثأجزاء اجملهر 

 

  

 وظيفة .. عّين أجزاء اجملهر يف الشكل التالي 



 

 

 معلومات  : 

م (  1838 عاَم شايِدن ماثيوس األملاِني)  اْلعاِلُمالعامل الذي درس تركيب النبات واكتشف خالياه  -  

م (  9183 عاَم شايِدن العامل الذي اكتشف ان احليوانات تتكون من خاليا ) ماثيوس -  

م ( 1855 عاَم فريشو َلها  ) رودلف ُأْخرى ُمماِثَلة َخاليا ِمْن َتنتُج اْلَخاليا العامل الذي اكتشف َأنَّ -  

 التاريخ :       /       /       عنوان احلصة : نظرية اخللية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بنود نظرية اخللية : 

              .اْلَحيَّة اْلكاِئناِت َأْجساِم َتْركيِب يف اْلِوْحَدة الَْأساِسيَّة ِهَي اْلَخِليَُّة -1

 من خلية  َأكَثر َأْو واِحَدة َخِليَّة ِمْن اْلَحيَِّة اْلكاِئناِت َجميُع َتَتَكوَُّن -2

 ) تتكاثر باالنقسام املتساوي (  .َلها ُمماِثَلٍة ُأْخرى َخِليٍَّة ِمْن َخِليٍَّة ُكلُّ َتْنُتُج -3

 مالحظات : 

 مرية واالميبا واخلاخللية ( مثل البكترييا  ةمن خليه واحده ) احادي االذي يتكون جسمهبسيط الرتكيب  اتسمى الكائنت -

 اخلاليا ( كالنبات و احليوان و االنسان ةمن اكثر من خلية ) عديد االذي يتكون جسمه الرتكيب  ةمعقد سمى الكائنت -

 

  

 اإلجابة : 

 يظهر بالشكل من اليسار لليمني

عملية تكاثر اخللية ) االنقسام املتساوي (    

 لذا فالصورة تصف البند الثالث 

 ) َتْنُتُج ُكلُّ َخِليٍَّة ِمْن َخِليٍَّة ُأْخرى ُمماِثَلٍة َلها ( 

 كائنات وحيدة اخللية 



 

 

 التاريخ :      /            /      مكونات اخللية  عنوان احلصة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعرفنا يف احلصص السابقة على اخللية واليوم سنتعرف على مكونات اخللية 

 ..  األساسية  دعنا أوال نتعرف على مكونات البيضة

 

 

 للخلية مكونات أساسية أيضا تشبه اىل حد كبري البيضة .. 

 

 

 

 

 اْلَخِليَِّة ْيَنَب اْلَموادِّ َتباُدِل َتْنظيِم يف َوُيْسِهُم اْلخاِرِجيَّة، اْلُمَؤثِّراِت ِمَن َفَيْحِمَيها َخِليٍَّة ِبُكلِّ ُيحيُطَرقيٌق  ِغشاٌء :  اْلبالْزِمي اْلِغشاُء

 ) البوابة (                  ِبها ُيحيُط َوما

 

 

 

 

 اْلبالْزِمي  ِباْلِغشاِء طتسبح فيه مكونات اخللية األخرى َوُيحا فيه، ذاِئَبٍة َوَموادَّ اْلماِء ِمَن َتَتَكوَُّنَشّفاَفة  ِشْبُه مادَّة ُهالِميَّة : السيتوبالِزم

  اْلِوراِثيَّة اْلماَدُة َتْركيب متَخصِّص ُتْوَجد فيه النُّواة :

  الوراثية و تتحكم يف أنشطة اخللية املختلفةمالحظة : املادة الوراثية حتمل الصفات 

 سندرسها باحلصة القادمة          دلع عضو النها صغرية   تسبح بالسيتوبالزم مكونات اخللية األخرى و تسمى  ) عّضيات (مالحظة : 

 كاحليوان والنبات  خاليا حقيقية النواةقد حتاط املادة بغالف يسمى ) غالف نووي ( وتسمى  معلومة :

 كالبكترييا  خاليا بدائية النواةو قد ال حتتوي غالف نووي وتسمى  

 

  

 

  السيتوبالزم النواة 

 الغشاء البالزمي 

قادمة صصسندرسه حب  



 

 

 التاريخ :        /        /      عنوان احلصة : عضّيات اخللية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َوظاِئف معينة . يف اخللية ِبَأداِء َتراكيب ُمَتَخصَِّصٍة تسبح داخل السيتوبالزمعضّيات اخللية : 

  مالحظة :  خيتلف شكل اخللية النباتية عن احليوانية و خيتلف أيضا العضيات املوجود بكل منها

 

 

 

 

 

 

 

 :   وظائف اهم العضّيات

 اْلَخِليَّة     ) مواصالت (  داِخَل اْلَموادَّ : َتْنُقُل الِ ْندوبالْزِميَُّة الشَّبَْك ُة

 الضَّروِريََّة    ) مصنع الطاقة (  الّطاَقَة ُتْنِتُج:  ال ميتوكندريا

 ) الشيف (    اْلكلوروفيل َصْبَغَة ويو حْت الضَّْوِئّي اْلِبناِء ِبَعَمِليَِّة النَّباتاِت ِفي اْلِغذاِء ُصْنِع َعْن : َمْسؤوَلُةال بالستيداُت ال خَْْضراء

 ِفي اخللية  اْلربوتيناِت ِبناِء َعلى َتْعَمُل :  الّرايبوسوماُت

 الدُّعاَمة َوَيْمَنُحَها َشْكِل اخلاليا النباتية َثباِت َعلى : ُيحاِفُظ خَْل ِوّي ِجداٌر

 : ختزن املواد الغذائية واملاء و االمالح    ) املخزن ( الفجوات

 

 

 

 

  

رايبوسوم  

 



 

 

 التاريخ :        /      /                                      مراجعة الدرس    عنوان احلصة  : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اإلجابة : 

 ال فهناك كائنات وحيدة اخللية لكنها حقيقية النواة 

 

 

   خاليا يحيط بنواتها غالف (...................) 

 من خاليا

  واةكائنات بدائية الن

 حقيقة النواة

) الشيف (    اْلكلوروفيل َصْبَغَة ويو حْت الضَّْوِئّي اْلِبناِء ِبَعَمِليَِّة النَّباتاِت ِفي اْلِغذاِء ُصْنِع َعْن : َمْسؤوَلُةال بالستيداُت ال خَْْضراء  

ِفي اخللية اْلربوتيناِت ِبناِء َعلى َتْعَمُل :  الّرايبوسوماُت  

 اْلَخاليا َتركيِب َعْن اْلَكثرِي َمْعِرَفِة ِمْن ساُناْناْل َتَمكََّن اْلَمجاِهِر ِصناَعِة ِبَتَطوُّر ِ

 يوانية اها على عكس اخلاليا احليخالستيدات خضراء يف وجود بالل

 املواد وإخراجاملواد الالزمة  بإدخالالنها تفقد اتصاهلا مه حميطها 

 ا البكتريي -د 



 

 

 

  



 

 

 التاريخ :    /        /      عرب الغشاء البالزمي  عنوان احلصة : انتقال املواد من و اىل اخللية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وجيب ان تكون بنسب ثابتة  حتتاج اخللية جملوعة من املواد لبقائها حية مثل ) املاء واالمالح واالكسجني (  -

 للحفاظ على االتزان الداخلي يف اخللية ؟؟   جيب ان تكون املواد يف اخللية بنسب ثابتة ملاذا  -

  .. ِبَكفاَءة َوظاِئِفها َأداِءى َعل اْلَخاليا ُمساَعَدِة من اجل الّداِخِليَِّة ة اخلليةبيئ باُتثاالتزان الداخلي : 

 أهمية االتزان الداخلي :   

 َحياِتها الْسِتْمراِر الضَّروِريَّة تالالتَّفاع ِبُحدوِث اْلَخِليَِّة ِفي اْلماِءَكمِّيَِّة  َثباُت َيْسَمُح -

 فيها اْلُعَضّياِت َحَرَكَة اْلَخِليَِّة ِفي اْلماِءَكمِّيَِّة  ُيَسهِّل َثباُت -

 اْلَجفاف ِمَن َيْحميها اْلَخِليَِّة ِفي اْلماِءَكمِّيَِّة  َثباُت -

 .اْلُمْخَتِلَفة اْلَخِليَِّة َمهامََّها ألداء ِزَمِةاالّل الّطاَقِة إْنتاِج اْسِتْمراَر السُّكَِّر َيْضَمُن َكمِّيَِّة َثباَت -

 

 بعدة طرق " البوابة " مالحظة مهمة : تنتقل املواد من واىل اخللية عرب ) الغشاء البالزمي ( 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق انتقال املواد عرب الغشاء البالزمي : 

 االنتشار  -1

 ية اخلاصية االمسوز -2

 النقل النشط  -3

 

  



 

 

 التاريخ :          /       /       طرق انتقال املواد عرب الغشاء البالزمي عنوان احلصة : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أوال : االنتشار

 اْلَكربون ُأْكسيِد َوثاني : الُْاْكِسجنِي املواد املنقولة

 : من الوسط األعلى تركيز اىل الوسط األقل تركيز  اجتاه االنتقال

 : انتشار رائحة العطر يف الغرفة  امثلة

 انتشار قطرات احلرب يف كأس املاء            

 

 

 

 

 االمسوزية ثانيا : اخلاصية 

 املاء :  املواد املنقولة

 فيه الّذاِئَبِة ِباْلَموادِّ َتْركيًزا َقلِّاالَْ اْلَوَسِط ِمَن:  اجتاه االنتقال

 (       بدون دفش )بدون طاقة   الّذاِئَبِة ِباْلَموادِّ َتْركيًزا علىاال اْلَوَسِط إَلى 

 

 ماء ماحل ينكمش نتيجة خروج املاء منه اىل الكأسعند وضع اخلضار كاخليار او اجلزر يف كأس امثلة : 

 

 

 ثالثا : النقل النشط 

 بعض االمالح كالصوديوم :  املواد املنقولة

 (  ATP) حباجة طاقة  تركيز  علىاىل الوسط األ األقل تركيز: من الوسط  اجتاه االنتقال

 .األمالح من أجسام األمساك بضخها إىل املياه املاحلةوجد يف خياشيم األمساك البحرية خاليا تستطيع إزالة يامثلة : 

 

 

  

اْلماِء َأْكَبر  َكمِّيَُّة  

  قلاْلماِء َأ َكمِّيَُّة



 

 

 التاريخ :         /            /    / البناء الضوئي عنوان احلصة : العمليات احليوية داخل اخللية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِلْلَخِليَّة ُمِهمٌَّة َموادُّ ِبَوساَطِتها َتْنُتُج َمِلّياٌتع: العمليات احليوية 

 :اهم العمليات احليوية 

 البناء الضوئي  -1

 التنفس اخللوي  -2

 أوال : البناء الضوئي 

 ُسّكِر تاِجاْنِل الشَّْمِس َأِشعَِّة ِبُوجوِد اْلَكربوِن ُأكسيِد َمَع ثاني اْلماِء ِبَتفاُعِل َتْحُدُث الَّيت اْلَحَيِويَُّة : اْلَعَمِليَُّةالبناء الضوئي 

 .اْلَخْضراء اْلبالْستيداِت داِخَل َوَتِتمُّ ،واالكسجني  اْلغلوكوز

 سؤال : ملاذا حتدث عملية البناء الضوئي يف البالسيتيدة اخلضراء ؟ 

 الحتوائها على صبغة الكلوروفيل 

 اذكر بعض الكائنات احلية اليت تقوم بعملية البناء الضوئي  سؤال :

 اْلَبكترييا َأْنواِع َوَبْعِض َوالطَّحاِلِب النَّباتاِت

 ؟الضَّْوِئي اْلِبناِء َعَمِليَِّة ِمْن الّناِتَج اْلغُلوكوز ُسكَّر اْلَخاليا َخزُِّنسؤال : ملاذا ُت

 الّطاَقة إْنتاِج يف ِمْنُه ِلالْسِتفاَدِة

 ي ؟ الناتج عن عملية البناء الضوئ باألكسجنيسؤال : ماذا حيدث 

 .اْلَجوِّّي اْلِغالِف إَلى األكسجني اخلاليا ُتْطِلق

 العملية لفظّيا : 

 

 

 

  



 

 

 التاريخ :         /            /   عنوان احلصة : العمليات احليوية داخل اخللية / التنفس اخللوي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتتم داخل  الّطاَقة تاجاْنِل اْلَخِليَِّة داِخَل السُّكَِّر َمَع األْكسجنُي فيَها َيَتفاَعُل الَّيت اْلَحَيِويَُّة اْلَعَمِليَُّة: اْلَخَلوِّّي  التََّنفُُّس

 امليتوكندريا 

 

 

 

 

 سؤال : ما أهمية التنفس اخللوي 

 َحيَّة ِلَتْبقى َعَمِلّيات َحَيِويَّة ُمخَتِلَفة يف عملية التنفس اخللوي ِمْن الّناِتَجَة الّطاَقَة اْلَخاليا َتْسَتْخِدُم

 املعادلة اللفظّية : 

 

 

 

  

 اإلجابة : 

نالحظ ان خمرجات ) املواد الناجتة ( عملية 

البناء الضوئي هي مدخالت ) مواد متفاعلة ( 

 يف التنفس اخللوي 

 



 

 

 التاريخ :        /             /      عنوان احلصة : مراجعة الدرس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
 .ْلَحيَّةا اْلكاِئناِت َحياِة َعلى اْلِحفاِظ ِفي ُتْسِهُم

 االنتشار

 تنفس اخللويال

 لية لنقل املواد من واىل اخل

 .من املنطقة األقل تركيز إىل املنطقة األعلى تركيز ) عكس تدرج الرتكيز(  قل املواد واجلزيئات املختلفةعند ن

 

 https://e3arabi.com/?p=444252 ل النشط؟ما هو النق  :e3arabiاقرأ املزيد على
 تركيز لالقل تركيز  األعلىاالنتشار : من 

 ى تركيز لالعل زتركي األقلاخلاصية االمسوزية : من 

 الكربون وتنتج االكسجني بعملية البناء الضوئي  أكسيدالنها تستهلك ثاني 

https://e3arabi.com/?p=444252


 

 

 

  



 

 

 التاريخ :            /            /        عنوان احلصة : مستويات التنظيم يف الكائن احلي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماذا ستفعل اذا اردت بناء مدينة ؟ 
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 َضروِريَّة َيِويٍَّةَح َعَمِلّياٍت ِلْتماِم َمًعا َتْعَمُل الَّيت َواْلَوظيَفِة التَّركيِب ِفي اْلُمَتشاِبَهِة اْلَخاليا َمْجموَعُةالنسيج : 

 أنواع االنسجة : 

 اْلِغذاء َتْخزيَنبعضها يعمل على  ِللنَّبات، الدَّعاَمِةبعضها يعطي   انسجة نباتية*   1

 هلا أنواع عديدة ) انسجة عضلية , انسجة عصبية ... (   انسجة حيوانية*  2

 هل للكائن وحيد اخللية انسجة ؟؟ 

 

 

 

 ُمَتَخصَِّصًة َوظيَفًة ُتَؤّدي الَّيت اْلُمْخَتِلَفِة اْلأْنِسَجِة َمْجموَعُة  :العضو 

 امثلة : 

 اْلَهْضم َعَمِليَِّة يف َدْوٌر َلها ِعدٍَّة َأْنِسَجٍة ِمْن َيَتَكوَُّناملعدة ) عضو (  -1

 اْلِجْسم َأْنحاِء َجميِع إىل الدَِّم َضخِّ َعلى َمًعا َأْنِسَجُتُه َتْعَمُل (ُعْضو) اْلَقْلَب -2

 اْلِجْسم ِفي عامًَّة َوظيَفًة ِلُتَؤدَِّي َمًعا َتْعَمُل الَّيت عضاِءأاْل َمْجموَعُة:  اجلهاز

( تتآزر هذه األعضاء معا لتأدية وظيفة اجلهاز  عاءأمَواْل َواْلَمِعَدُة َواْلَمريُء اْلَفُم أعضاء) يتكون من اْلَهْضِمي اْلِجهاَزمثال : 

 اهلضمي بهضم الطعام 

 

 

 

 



 

 

 عنوان احلصة : تآزر أجهزة جسم االنسان                                           التاريخ :            /          /

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُمْخَتِلَفة َحَيِويٍَّة َوظاِئَف لَِاداِء َبْعًضا َبْعِضها َمَع اْلِجْسِم َأْجِهُزُة َتَتكاَمُل

 اْلماِء ِبَكْأِس ِلْلاْمساِك اْلَحَرَكِة ِمَن ُيَمكُِّنين ما اْلَعَمل؛ ِفي اْلَهْيَكِليُّ َواْلِجهاُز اْلَعَضِليُّ اْلِجهاُز َيَتكاَمُل َأْعَطُش ِعْنَدما مثال  : 

 َوُيعيُد إِلْيه، َتْحتاُج الَّيت اْلَخاليا َعَلى الدََّوراِن ِجهاُز ُيوزِّْعُه َثمَّ َوِمْن اْلماء، اْمِتصاِص َعَلى اْلَهْضِميُّ اْلِجهاُز َوَيْعَمُل ِمْنه، َوالشُّْرِب

 .اْلِجْسم خاِرَج ِمْنُه َيَتَخلَُّص الَّذي اْلَبْوِلّي، اْلِجهاِز إَلى ِلَيْنُقَلُه ْسم؛اْلِج إَلْيِه َيْحتاُج ال الَّذي ِمْنه، الّزاِئِد َتْجميَع

 

 

  



 

 

 التاريخ :          /           /      عنوان احلصة : املستوى التنظيمي للنبات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا يتكون النبات من خاليا نباتية  و جممعة هذه اخلاليا النباتية تسمى انسجة كما تعلمنا سابق

 وجمموعة األعضاء أجهزة أيضا  جمموعة االنسجة النباتية تكّون أعضاء

  امثلة على أعضاء النباتات :

  التُّْرَبة ِمَن اَحأْمَوالَْ اْلماَء َتْمَتصُّ ِعدَّة َأْنِسَجٍة ِمْن ُمَكوٌَّن ُعْضٌو َاْلَجْذُر -1

  الّزهريَّة النباتاِت ِفي اْلِجْنِسي التَّكاُثِر الزهرة عضو-2

 ِللنَّبات اْلِغذاِء ِلُصْنِع الضَّْوِئيِّ اْلِبناِء َعَمِليََّة ُتَؤّدي َأْعضاًء ْوراُقألا -3

 نقل االكسجني خارج النبات َوظيَفة داِءألَِ ُمَتَخصَِّصًة َأْنِسَجًة َتْحويو 

 ْوراقأالَْ َوَحْمِل الدِّعاَمِة َعِن َمسؤوٌل ُعْضٌو الّساُق -4

 

  النباتات : جهزةامثلة على أ

  ْوراقاَوالَْ َوالّساق، اْلَجْذر، ِمَن َيَتَكوَُّن الَّذي النَّْقل، ِجهاُز

 

 

 

 

  



 

 

 التاريخ :        /          /      عنوان احلصة : مراجعة الدرس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   
 .َحيَّة ُتْبقيها ُمَتَعدَِّدٍة ظاِئَفَو داِءالَِاملختلفة  أعضائهو جة اجلسم تتآزر انس

 اجلهاز

 النسيج

 زق و نزيف لكن هذه االنسجة اجلسمية تتجدد مع الوقت بالتكاثرمت

 ة انسجة وعن جممو يتكون مضعمتشابهة اما اليتكون النسيج من جمموعة خاليا 

  األقلتركيز اىل  األعلىنتشار من اال

  األعلى اىلتركيز  األقلاصية االمسوزية من اخل

  أعضاءتكون االنسجة املتشابهة العضو الواحد , لكن اجلسم حباجة جملموعة 

  ته ليقوم كل منها بوظيف



 

 

 

  



 

 

 التاريخ :       /           /                                                 عنوان احلصة : مراجعة الوحدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   

 اجلهاز

 ي االتزان الداخل

 البناء الضوئي 

 اخللية

 النقل النشط 

 تركيزا  األعلىتركيزا اىل  األقلتنتقل املواد باخلاصية االمسوزية من 

 تركيزا  األعلىتركيزا اىل  األقل نبينما باالنتشار تنتقل م

 َحياِتها الْسِتْمراِر الضَّروِريَّة تالالتَّفاع ِبُحدوِث اْلَخِليَِّة ِفي اْلماِءَكمِّيَِّة  َثباُت َيْسَمُح -

 فيها اْلُعَضّياِت َحَرَكَة اْلَخِليَِّة ِفي اْلماِءَكمِّيَِّة  ُيَسهِّل َثباُت -

 اْلَجفاف ِمَن َيْحميها اْلَخِليَِّة ِفي اْلماِءَكمِّيَِّة  َثباُت -

 اْلُمْخَتِلَفة اْلَخِليَِّة َمهامََّها ألداء ِزَمِةاالّل الّطاَقِة إْنتاِج اْسِتْمراَر السُّكَِّر َيْضَمُن َكمِّيَِّة َثباَت -

نا طرق متعددة حسب الرتكيز و احتياجنا يقة واحدة , وامنا يلزمال تنتقل املواد مجيعها بانواعها و احجامها بطر

 للطاقة 

 الكربون يف اخللية ؟  أكسيدكيف ينتقل كل من االكسجني و ثاني 



 

 

 

  

 املتيوكندريا البالستيدة اخلضراء

 طاقة ,  ماء  الكربون  أكسيدثاني  االكسجني . سكر الغلوكوز 

 االكسجني . سكر الغلوكوز  طاقة ,  ماء  الكربون  أكسيدثاني 

 حتتاجال  حتتاج

 مادة وراثية 
 يةخل

 نسيج

 عضو

 جهاز

 ز هضمي , جها 1,  6

 جهاز الدوران  4

 جهاز عصيب  7

 جهاز بولي  2,3

 جهاز تنفسي  5



 

 

  

   

 انتهت الوحدة األوىل 



 

 

 

  

 الوحدة الثانية: املادة

  Atom  الذَّرَُّة

   Molecule  اجلَزْيُء

 Periodic Table  الدَّْوِريُّ الَْجْدَوُل

   Metales    اْلِفِلّزاُت

 Nonmetales    الّلِفِلّزاُت

 Metaliods     اْلِفِلّزاِت َأْشباُه

 Malleable   الطَّْرِق قاِبِليَُّة

 Ductile   السَّْحِب قاِبِليَُّة

  Electrical Conductivity اْلَكْهَرباِئيُّ  التَّْوصيُل

  Thermal Conductivity   احلراِريُّ التَّْوصيُل

   

 



 

 

 التاريخ :      /        /          عنوان احلصة:  مقدمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  امأل الفراغات ..ماذا يوجد يف العلبة ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 عناصر من  املادةكما تعلمنا بالصف اخلامس تتكون 

 ذرات وتتكون العناصر من 

 صغرية موجبة وسالبة الشحنة  جسيماتهل الذرة هي اصغر جزء باملادة ؟ كما رأيت فالذرة تتكون من 

 سنتعرف على الذرات يف الدرس القادم                                                                

  



 

 

 التاريخ :     /       /          عنوان احلصة : الذرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُرؤَيُته ُيْمِكُننا ال الصَِّغِر ِفي ُمَتناِهَي ُجَسْيم وهي اْلَعناِصر َغْيِرِه ِمَن َعْن ُتَميُِّزُه الَّيت َخصاِئَصُه ُتْكِسُبُه اْلُعْنُصِر ِمَن ُجْزٍء َأْصَغُر : الذَّرَُّة

 ب اْلُمَرك الضَّْوِئيِّ ِباْلِمْجَهِر

 .ُرؤَيِة ترتيِبها ِمْن ُتَمكُِّننا َتْعقيًدا َأْكَثَر خاصًَّة َمجاِهَركيف ميكن رؤيتها ؟ 

 َكَرِوّي ِبَشْكٍل الذَّرَِّة َنموَذِج َتْمثيِل َعلى اْلُعَلماُء اتََّفَق

 مركز الذرةالنواة يف  -1

 مدارات حول النواة   -2

 مم تتكون الذرة ؟  

 وتوجد داخل النواة      pجسيمات موجبة الشحنة يرمز هلا باحلرف  بروتونات : -1

 وتوجد داخل النواة nنيوترونات : جسيمات متعادلة الشحنة يرمز هلا باحلرف  -2

 وتدور حول النواة   eالكرتونات : جسيمات سالبة الشحنة يرمز هلا باحلرف  -3

 ِمَن َنْفَسُه اْلَعَدَد َذّراُتُهَما َتْحوي ُعْنُصراِن ُيْوَجُد َوالبروتوناتها، فإننا نستدل على الذرة من عدد  الذرة،تعترب الربوتونات هوية  

   .اْلربوتونات

  بروتونات 6الكربون حيتوي اما  بروتونات 8مثال : االكسجني حيتوي 

 كيف ترتتب الذرات ؟       

اختالف لكن  حسب ترتيب الذرات فمثال الفحم ) الغرافيت ( و األملاس كالهما من عنصر الكربون ختتلف املادة  خصائصها

 األملاس   اجلرافيت 

 َقساَوة اْلَمعاِدِن َأْكَثِر ِمْن ُيَعدُّ  اْلَكْسر َسْهَلَة لينة مادة سوداء خصائصه

 ْوُجِهاأل عيُربا ُمَتواِزَية َطَبقات ترتيب الذرات 

 .َواْلُمَجْوَهرات اْلُحِلي ِصناَعِة الرَّصاص َأْقالِم ِصناَعِة استخدامه 

 

 

 

 

  



 

 

 ترتيب الذرات جعلهما مادتني خمتلفتني

 

 

 

 

 

 

 

 التاريخ :       /        /       عنوان احلصة : اجلزيئات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ُمَركًَّبا َأْو ُعْنُصًراقد يكون ، ُمْخَتِلَفٍة َذّراٍت َأْنواِع ِمْن َأْو َنْفِسِه النوَِّْع ِمَن َأْكثرََ َأْو َذرََّتنيِْ اتِّحاِد ِمَن َيتكََوَُّن : اْلُجَزْيُء

 ِمنْها ُكلٍّ َعَدد َعلى يدَُلُّ َوَرقمٍْ لَه املَُْكوِّنَة الذَّّراِت أَنْواِع َعلى يدَُلُّ برَِمزٍْ اجلَُْزْيء َعِن يُعَبرمالحظة : 

 

 شكله  يتكون من  اجلزيء

  ُأْكسجني َذرََّتْي اتِّحاِد األكسجني

 

 

  هيدروجني َذرََّتْي اتِّحاِد اهليدروجني

 

 

  َكْربون َذرَِّة َمَع ُأْكسجنٍي َذرَّتا ثاني أكسيد الكربون

 

 

 اإلجابة : 

بروتونات و 6الكربون : يتكون من   

الكرتونات  6   

بروتونات و 8االكسجني :  يتكون من   

الكرتونات 8   

 الحظ ان : 

 عدد الربوتونات = عدد االلكرتونات  

 



 

 

 املاء 
 ُاْكسجنٍي َذرَِّة َمَع هيدروجني َذرَّتا

 

 

 

 التاريخ :       /         /     عنوان احلصة : مراجعة الدرس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باجملهر  حتى نها ال ترىال

 

 

 

 

 

 

  

 عناصر والعناصر تتكون من ذرات من 

 العنصر

 اجلزيء

 ترتيب الذرات  بسبب اختالف 



 

 

 

  



 

 

              

 التاريخ :        /            /            عنوان احلصة : اجلدول الدوري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حتدثنا بالصف اخلامس عن اجلدول الدوري واليوم سنتعرف عليه اكثر 

 ُمَربٍَّع ُكلُّ َوَيْحَتوي ،اْلَمْجموعات ُتَسمَّى ْعِمَدة َرأِسيٍَّةَوَأ ُتَسمَّى الدَّْوراِت ُأُفِقيٍَّة ُصفوٍف يف َتَتَرتَُّب ُمَربَّعاٌت : الدَّْوِري اْلَجْدَوُل

 .اْلَعناِصر ِمَن َغْيِرِه َعْن ُيَميُِّزُه الَّذي اْلربوتوناِت َوَعَدُد اْلكيمياِئّي، َوَرْمُزُه اْسُمُه،: منها اْلُعنُصر، َعِن َمعلوماٍت َعَلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات هامة :  

 َواْلكيمياِئيَّة اْلفيزياِئيَِّة َخصاِئِصَها يف اْلواِحَدِة اْلَمْجموَعِة َعناِصُر َتَتشاَبُه  -

 الدَّْوِرّي اْلَجْدَوَل ُسمَِّي ِلذِلَك اْلواِحَدة؛ الدَّْوَرِة ِفي َدْوِريٍّ ِبَشْكٍل اْلَخصاِئُص َكرَُّرتت -

 اشباه الفلزات  – الفلزات – فلزاتتقسم العناصر يف الطبيعة اىل :  -

 

  

 اإلجابة :

 

B Al  Ga   In   Ti      Nh  

 

 

 B   



 

 

 التاريخ :       /         /      عنوان احلصة : الفلزات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  ِللطَّْرق َوقاِبَلٌة الِمَعٌة ،- الّساِئَلة اْلحاَلِة ِفي ُيْوَجُد الَّذي الزِّئبِق َعَدا ما- اْلُغْرَفة َحراَرِة َدَرَجِة يف ُصْلَبٌة َعناِصُر : اْلِفِلّزاُت

 .  -اْلهيدروجني َعَدا ما- َوَسِطه َويف الدَّْوِريِّ اْلَجْدَوِل َيساِر تقع إىل, موصلة للكهرباء احلرارة ب َِللسَّْح

  

 

 

 

 

 

 

 

 :  خصائص الفلزات

 

 

 

 

 

 

 

 

 علل : نستخدم األملنيوم و احلديد لصناعة اواني الطهي  

 ألنهما موصالن جيدان للحرارة 

  الّساِخن الطَّعاِم َتحريِك يف اْسِتْخداِمها َبْعَد َلْمِسها، ِعْنَد اْلِمْلَعَقِة ِبَحراَرِةعلل : نشعر  

 ِلْلَحراَرة  ُمْوِصَلٍة مادٍَّة ِمْن النها َمصنوَعٌة

 ألن النحاس موصل جيد للكهرباء   اْلَكْهَرباِئيَّة الّداَرِة لَتوصي يف النُّحاِس الكَأس ُتْسَتْخَدُمعلل : 

  املوصالت الكهربائية ) النحاس (  فضلاملوصالت احلرارية ) احلديد و االملنيوم ( و ا فضلمالحظة  : ا

قابلة للطرق : ميكن تشكيلها على شكل صفائح و 

اْلأَلمنيوِم َكَرقاِئِقرقائق   

مة  اْلأْطع َتغليِف يف اْلُمْسَتْخَدَمِة  

 قابلة للسحب : ُيْمِكُن َسْحُبها َعلى َشْكِل َأْسالك

النُّحاس يف َكما   

التوصيل احلراري : قاِبِليَُّة اْلُعْنُصِر ِلَنْقِل اْلَحراَرِة 

ر . آَخ إىل ِجْسٍم ِمْن  

 ختتلف الفلزات بقدرتها على التوصيل احلراري 

 

التوصيل الكهربائي : قابلية اْلُعْنُصِر ِلَتمريِر َتّيار  

.  ُمْغَلَقة َكْهَرباِئيٍَّة داَرٍة يف َكْهَرباِئيٍّ  

  كهربائيختتلف الفلزات بقدرتها على التوصيل ال

 



 

 

 التاريخ :      /       /      عنوان احلصة : الالفلزات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الِمَعة َغْيُر َوِهَي اْلُغرَفة، َحراَرِة َدَرَجِة يف اْلغاِزيَِّة َأِو الّساِئَلِة الصُّْلَبِة َأِو اْلحاَلِة ِفي ُجَزْيئاٍت َشْكِل َعلى ُتْوَجُد َعناِصُر:   الالِفِلّزات

 َواْلَكْهَرباء ِلْلَحراَرِة َغْيُر ُمْوِصٍل ُهَو ما َوِمْنها َواْلَكْهَرباِئّي، اْلَحراِريِّ التَّوصيِل َرديَئُة َوُمعَظُمها ِللطَّْرِق َوالسَّحب؛ قاِبَلٍة َوَغْيُر

  امثلة على ال فلزات :

I  2اليود  - 2                      ) يوجد يف احلالة الصلبة  (         4Pالفسفور    -1
 

 ) يوجد يف احلالة الصلبة (                

 ) يوجد يف احلالة الغازية (       2Oاألكسجني  -4                      ) يوجد يف احلالة السائلة (           2Brالربوم   -3

 () يوجد يف احلالة الغازية     2Nالنيرتوجني  - 5                                                    

 معلومات مهمة : 

 * اغلبية الالفلزات توجد يف احلالة الغازية 

 اْلَجوِّي اْلَهواِء غازاِت ِمْن اْلُعظمى النِّْسَبَة َشكِّالِني النيرتوجنِي َوغاِز األْكسجنِي غاِز* 

 .اْلَكْهَرباِئّي ِللتَّيار ُمْوِصٌل نَُّهاال ا الِفِلزٌّ اْلَكربوَن َأنَّ ِمْن الرُّْغِم َعَلى* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استخدامات الالفلزات : 

 الثِّقاب َأعواِد ِلُرؤوِس َواْلمادَِّة اْلُمَكوَِّنٍة الَْاْسِمَدِة ِصناَعِة يف اْلِفسفوُر َيدَخُل ِعدَّة؛ َفَمَثًلا، َمجاالٍت يف تْسَتْخَدُم -1

 َوالدَّجاِج َواْلُمَكسَّرات اْلَبحِريَِّة َكاْلَمأكوالِت اْلُمْخَتِلَفة؛ ِمَن الَْاْطِعَمِة َعَلْيها َيحُصُل ِمْنُه ُمَحدََّدٍة َكمِّياٍت إىل ِجْسُم اْلانساِن َيحتاُج -2

 اْلَمالِبس  َوُمَبيِِّض ِصناَعِة اْلُمَعقِّمات يف َفُيْسَتْخَدُم اْلكلوُر -3

 

 

 اإلجابة :

% (  21االكسجني )   

   % ( 78النيرتوجني ) 

 

 

 B   

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 

 



 

 

 التاريخ :         /        /     عنوان احلصة : اشباه الفلزات                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َوَتْظَهُر ُأخرى، َخصاِئَص يف ِفّلزاِتاالّل َوَمَع اْلَخصاِئِص عِضَب يف اْلِفِلّزاِت َمَع َتْشَتِرُك الَّيت اْلَعناِصِر َمجموَعُة : اْلِفِلّزاِت َأْشباُه

  .  اْلُغرَفة َحراَرِة َدَرَجِة يف الصُّْلَبِة اْلحاَلِة ِفي َوُتْوَجُد الدَّْوِرّي، اْلَجدَوِل ِفي ُمَتَعرِّج َخطٍّ َشْكِل َعلى

 امثلة على اشباه الفلزات : 

 Gr      اجلرمانيوم  -Si                                                                            2        السليكون   - 1                    

   

 

 

 

 

 واألجهزة الكهربائية  اْلالكرتوِنيِّة اْلَوصالِت ِفيكالسليكون و اجلرمانيوم  اْلِفِلّزات َأْشباُه ُتْسَتخَدُمعلل : 

 َمَحدََّدة َحراَرٍة يف َدَرجاِت اْلَكْهَرباِئيِّ التَّوصيِل َعَلى ِبقاِبِليَِّتِها الن الالفلزات متتاز

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 التاريخ :         /       /     عنوان احلصة : مراجعة الدرس                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 توصيل احلرارة  توصيل الكهرباء  قابلية السحب  قابلية التشكيل 

 نعم نعم نعم نعم الفلزات

 ال  ال ال ال الالفلزات

 

  
 الفلزات

 التوصيل الكهربائي

 للحرارة و الكهرباء من الفلزات قابل للسحب و الطرق موصل 

 صل حرارياما معنى ان العنصر مو

 عازل حراري  الن النحاس موصل كهربائي اما البالستيك



 

 

  

 

  



 

 

 التاريخ :        /         /      عنوان احلصة : مراجعة الوحدة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

 اجلدول الدوري

 لورالك

 القابلية للتشكيل 

 البوتاسيوم

 ال فلزات

 النحاس
 قابل للسحب والتشكيل

  هرباء واحلرارةموصل للك

 قابل للسحب والتشكيل

  هرباء واحلرارةموصل للك
 االملنيوم

 ال فلز  فلز زال فل فلز



 

 

 

   
 صر بناءا على خصائصهنستخدم العن

 ء و احلرارة وال موصلة للكهربايل شكالنها ال تشبه خصائص الفلزات فهي غري قابله للسحب و الت

 انهما متكونان من عنصر الكربون على رغم من  األملاسخيتلف اجلرافيت عن 

 صل للحرارة مو

 سهذرتني او اكثر من النوع نفنعم فالعنصر هو احتاد 



 

 

 

  

لثانية انتهت الوحدة ا  

 اجلزيء

 الذرة

 تلفةرات خمذ رات متشابهةذ

2O 2H 

 الفلور وجنيهيدر كسجنيا

2F 



 

 

 

 الوحدة الثالثة: الشغل و الطاقة 

 Work       الشُّْغُل

 Energy      الّطاَقُة

 Gravitational Potential Energy       اِذِبيَِّةجاْل َعِن الّناِشَئُة اْلَوْضِع طاَقُة

 Elastic Potential Energy         روِنيَُّةامل اْلَوْضِع طاَقُة

 Conservation of Mechanical Energy         يكانيِكيَِّةماْل الّطاَقِة ِحْفُظ

 Simple Machine     اْلَبسيَطُة ُةآَلاْل

 Mechanical Advantage     ِليَُّةآاْل اْلفاِئَدُة

 



 

 

 التاريخ :      /           /      عنوان احلصة :   القوة                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رض فإنها ال تتحرك اال اذا قمت بالتأثري عليها اذا رأيت كرة ساكنة على األ

 او تتوقف بسبب االحتكاك باألرض   و كذلك لو كانت متحركة لن تسكن حتى يؤثر عليها شيء قد تكون انت او تصطدم حبائط

 ان املؤثر الذي حيرك القوة او يسكنها يسمى ) القوة ( 

 .ِجْسٍم يِّألَِ اْلَحَرِكيَِّة اْلحاَلِة َتْغيرِي َعلى َيْعَمُل الَّذي اْلُمَؤثُِّر :ة  ال ُقوَّ

  احلالة احلركية : حركة اجلسم او سكونه

 القوة نوعان : قوة سحب وقوة دفع 

 .عنا بعيدًا اجلسم ريكوهو حت: الدفع                                     أجسامنا باجتاه اجلسم على ثريوهو التأ  :السحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

: لرفع جسم لألعلى ) رأسيا ( فإنه يلزمنا ان نبذل عليه قوة تساوي وزنه  ةمالحظة مهم  

نيوتن  50نيوتن الزم اعطيه قوة مقدارها  50يعين لو بدي ارفع صندوق وزنه   

نيوتن   2نيوتن بعطيه بس  2لو وزنه   



 

 

 التاريخ :         /         /       عنوان احلصة : الشغل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : القوة املبذولة لتحريك جسم ما الشغل 

  غرب مكانه " نقول حينها انها أحدثت شغال عليهمن اآلخر : اذا اثرت قوة على جسم " اذا حركته باجتاهها فت

        م فش إزاحة شغلك صفر

 

 

 

 

     √ قوة        √ قوة   √  قوة  × قوة  √ قوة                                                      

 √ إزاحة                   √  إزاحة  √  إزاحة  × إزاحة  √ إزاحة                                                   

 √  شغل                    √  شغل  √  شغل  × شغل √  شغل                                                      

 قانون الشغل فيزيائيا : ناتج ضرب القوة املبذولة باملسافة اليت حتركها اجلسم 

 املسافة  . الشغل = القوة 

  distance   sاما املسافة    force   Fاما القوة      work   ..Wيرمز للشغل 

W= F . s                                                   

 

  Jجول     او        N.mنيوتن.م         وحدة قياس الشغل : 

 2Nاذا اثرت عليها قوة مقدارها  m 5احسب الشغل الناتج عند جر طاولة لليمني مسافة مثال : 

W= F . s                                                                           

W = 5 . 2  

W = 10 J 

   3Nو اثرت بقوة مقدارها  4mاحسب الشغل الناتج عند حتريك جسم مسافة  تدريب :

 

 

 

 بدل إشارة الضرب 

 نضع نقطة 

؟؟ بعدين بقلكم ليش        



 

 

 التاريخ :        /         /       احلركيةعنوان احلصة  : الطاقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شغل بذل َعلى اْلُقْدَرُة:  الّطاق ُة

 . أنواع الطاقة الرئيسية : طاقة حركية و طاقة وضع)الكامنة (

  اْلاْجساِم يف َتْغيرٍي َوِإْحداِث شغل ِإْنجاِز َوُتَمكُِّنُه ِمْن َحَرَكِتِه، َنتيَجَة اْلِجْسُم َيْمَتِلُكها الَّيت الّطاَقُة ِهَي  : ال حرِكيَُّة الّطاق ة -1

 KEويرمز هلا 

  َوَرِقيَّة طاِئَرٍة َتْحريِك ِمْن ُتَمكُِّنُه َحَرَكِتِه، َعْن َحَرِكيًَّة ناِتَجًة طاَقًة َيْمَتِلُك اْلُمَتَحرُِّك اْلَهواُء - مثال :

 أوراق الشجر َتْحريك ِمْن ُتَمكُِّنُه َحَرَكِتِه، َعْن َحَرِكيًَّة ناِتَجًة طاَقًة َيْمَتِلُك الرِّياُح -               

 

 

 

 

 العوامل اليت تعتمد عليها الطاقة احلركية : 

 ( تزداد الطافة احلركية بزيادة الطاقة احلركية  طرديةكتلة اجلسم  )  -1

ة ، ريسيارة صغالناجم عن اصطدام حلادث يكون أكثر ضررًا من ا (شاحنة  رية )الناجم عن اصطدام سيارة كب حلادثمثاًل : ا

على الطرقات أقل من  ريةالسرعة للسيارات الكب ريدائرة الس حتددلذلك  اكرب (طاقة حركية  ربكتلة أك ) السرعة نفسهاهلما و 

 طار خلتفادي االو ذلك  الصغريةسرعة السيارات 

 ( تزداد الطافة احلركية بزيادة سرعة اجلسم  طرديةاجلسم )  ةسرع  -2

الناجم عن اصطدام سيارة  حلادثالناجم عن اصطدام سيارة تتحرك بسرعة عالية يكون أكثر ضررًا من ا حلادثمثال : ا 

 .) ربطاقة حركية أك ربسرعه أك ) ا الكتلة نفسها هلمتتحرك بسرعة قليلة ، و 

 

 ِمقداُر َوَيْخَتِلُف ُسرَعِة اللُّعَبة، ِبِزياَدِة ِجسمي َيْكَتِسُبها الَّيت اْلَحَرِكيَِّة الّطاَقِة ِمقداُر )اْلَمالهي( َيزداُد الَْاْلعاِب  مثال : يف َمديَنِة

  .ُكَتِلنا اْخِتالِف ِبَسَبِب اللُّعَبِة َنْفِسها ِفي َمعي ِلْلجاِلسنَي اْلَحَرِكيَِّة الّطاَقِة َعِن اْلَحَرِكيَِّة طاَقِتي

 َنْفَسها السُّرَعَة َجميِعِهُم ِللرُّّكاِب إنَّ َحْيُث َأْكَبر؛ َحَرِكيٌَّة طاَقٌة الَْاْكَبِر اْلُكْتَلِة ذي فيكون ِللّراِكِب

 

 



 

 

 التاريخ :     /        /       عنوان احلصة : طاقة الوضع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التَّْغيري ِإْحداِث َعلى ُتْعطيها اْلُقْدَرَة والَّيت اْلَموادِّ، َأِو ْجساِماالَْ يف اْلُمْخَتَزَنُة الّطاَقُة ِهَي  : ال وَْْضِع طاق ُة -2

 PEويرمز هلا 

    َوْضع طاَقَة الَْاْرِض ُتَسّمى ِمن اْلُقْرِب يف ُوجوِدها ِبَسَبِب طاَقًة َتْخَتِزُن الَْاْرِض َسْطِح َعْن الساكنة اْلَمْرفوَعَة اْلُكَرَة -مثال : 

 .اْلُكَرِة ُسقوِط َأْثناِء يف َحَرِكيٍَّة طاَقٍة ِإىل الّطاَقُة هِذِه َوَتَتَحوَُّل جاِذِبيًَّة،

 .َشدِِّه ِعْنَد اْلَمّطاِطيُّ الشَّريُط ذِلَك َوِمْثُل ُمروِنيًَّة، َوْضٍع طاَقَة ُتَسّمى كاِمَنًة َضْغِطِه طاَقًة ِعْنَد الّناِبُض َيْخَتِزُن -              

 ُمروِنيَّة َوْضٍع طاَقَة ُتَسّمى كاِمَنًة َضْغِطها طاَقًة ِعْنَد اْلَمّطاِطيَُّة اْلَاْرِضيَُّة َتْخَتِزُن -              

 

 مثال : ,  الَْاجسام  َبْيَن الّطاَقِة ِلَنْقِل الشُّْغل َوسيَلةمالحظة : 

 َحَرِكيَّة طاَقًة َيْنُقُل إَلْيها السَّّياَرِة َعَلى اْلَمبذوُل الشُّْغُل

 َطريَقها َيعَتِرُض ِجْسًما َتدَفَع َأْن ُيْمِكُنها اْلُمَتَحرَِّكُة السَّّياَرُة

 آَخر ِجْسٍم ىَعل ُشْغٍل َبْذِل ِمْن ُتَمكُِّنها إَلْيها ُنِقَلْت الَّيت الّطاَقَة َأنَّ َأْي

 

 العوامل اليت تعتمد عليها طاقة الوضع اجلاذبية : 

  اْلِجْسِم ُكْتَلِة -1

 الَْأرِض َسطِح َعْن ارِتفاِع اجلسم الّرأِسيِّ -2

 

 :رونية العوامل اليت تعتمد عليها طاقة الوضع امل

 اْلَمِرِن اْلِجْسِم َشدِّ -1

  اْلَمِرِن اْلِجْسِم َضغط -2

 شكل اجلسم املرن وخصائصه  -3

 

 



 

 

 التاريخ :        /           /      عنوان احلصة : الطاقة امليكانيكية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ME, ويرمز هلا )   وضعه َوطاَقِة اْلَحَرِكيَِّة اْلِجْسِم طاَقِة َمجموُع اْلميكانيِكيَّة :  الّطاَقَة

KE +PE =ME   

 آَخر  ,  إىل َشْكٍل ِمْن اْلميكانيِكيَُّة الّطاَقُة َتَتَحوَّل َأْن ُيْمِكُن

 فتتحول الطاقة احلركية اىل طاقة وضع وتتحول طاقة الوضع اىل طاقة حركية 

 إىل َتدرجِييًّا فيها اْلُمْخَتَزَنُة اْلَوْضِع طاَقُة َتَتَحوَُّل رِضأالَْ َسطِح َنحَو ُمَعيٍَّن ارِتفاٍع ِمَن السُّكوِن ِمَن ُكَرٍة ُسقوِط َأْثناِء مثال : 

 .  َحَرِكيَّة ةطاَق

 

 

 آَخر إىل ِجْسٍم ِمْن اْلميكانيِكيَُّة الّطاَقُة َتْنَتِقَل َأْن ْمِكُنُي                                           

  فيه، ُتْخَتَزُن ُمروِنيٍَّة َوْضٍع طاَقَة َفإنَّ اْلَمِرِن الرتامبولنِي َسطِح َعلى ِبَقَدميَأْضَغُط  مثال : ِعْنَدما

 الّناِبِض ِفي اْلُمْخَتَزَنُة الّطاَقُة َتَتَحرَُّر لىأعاْل إَلى ِباْلَحَرَكِة َأْبَدُأ َوِعْنَدما

  .اْلَهواء ِفي عاِلًيا اْلَقْفِز ِمَن َفَأَتَمكَُّن ِجسمي، إىل َتْنَتِقُل َحَرِكيٍَّة طاَقٍة إىل َوَتَتَحوَُّل 

 َمحفوٌظ اْلميكانيِكيَّة طاَقِتِه ِمقداُر َيكوُن فقط، الَْارِضيَِّة ُقوَِّة اْلجاِذِبيَِّة َتأثرِي َتحَت ِجْسٌم َيَتَحرَُّك ِعْنَدمامالحظة : 

 شو يعين ؟ 

 َبقاِء اْلَمجموِع َمَع اْلاَخر، إَلى َشْكَلْيها َأَحِد ِمْن اْلميكانيِكيَُّة الّطاَقُة فيَها َتَتَحوَُّل الَّيت اْلحاَلَة: اْلميكانيِكيَِّة  الّطاَقِة ِحْفِظ

  .ثاِبًتا اْلجاِذِبيَِّة َعِن الّناِشَئِة اْلَوْضِع َوطاَقِة اْلَحَرِكيَِّة ِللّطاَقِة اْلُكلِّيِّ

 تأمل الشكل اجملاور الذي ميثل سقوط كرة لألسفل 

 جد قيمة الطاقة امليكانيكية عند كل نقطة واكتبها يف الفراغ   -

 الحظ ان طاقة الوضع باألعلى اعلى ما ميكن وباألسفل = صفر 

 الحظ أن الطاقة احلركية باألعلى = صفر وباألسفل اعلى ما ميكن

 

 



 

 

 التاريخ :       /           /                      عنوان احلصة : مراجعة الدرس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

  

 
 َمَع اْلاَخر، إَلى َشْكَلْيها َأَحِد ِمْن اْلميكانيِكيَُّة الّطاَقُة فيَها َتَتَحوَُّل الَّيت اْلحاَلَة: اْلميكانيِكيَِّة  الّطاَقِة ِحْفِظ

 .ثاِبًتا اْلجاِذِبيَِّة َعِن الّناِشَئِة اْلَوْضِع َوطاَقِة اْلَحَرِكيَِّة ِللّطاَقِة اْلُكلِّيِّ َبقاِء اْلَمجموِع

 طاقةال

 الطاقة املرونية

 ة خيتزن هذا الشغل يف اجلسم على شكل طاقفانين ابذل عليه الشغل ,  األرضصندوق عن سطح ع العند رف



 

 

 

  



 

 

 التاريخ :          /           /      عنوان احلصة : اآلالت البسيطة                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 .َمًعا َنْيِناثاِل َأْو القوة اتِّجاِه َأِو الشُّْغِل ِلَبذِل َمِةاِزالّل اْلُقوَِّة ِمقداِر َتغيرِي َعلى َتعَمُل َأداُة :  اْلَبسيَطة الُةاْل

 َأْسَهل الشُّْغِل إجناَز َتجَعُل:  ة االلة البسيطة أهمي

مثال : ميكنين بري القلم الرصاص بأي أداة حادة سكني منشار حافة مقص .... لكن يوجد الة بسيطة تسهل عملية بري 

 القلم وهي الة بسيطة 

 

 

  كيف اميز اآللة البسيطة عند اآللة املعقدة ؟ عادة االلة البسيطة حتتاج حركة واحدة

 ل ؟؟كيف تسهل اآللة البسيطة اجناز العم

 

 

  

https://o.remove.bg/downloads/025dabe4-7c69-4a83-89c6-f0f2085b3288/image-removebg-preview.png


 

 

  ( الفائدة اآللية  نسمي مقدار االستفادة من اآللة البسيطة  ) 

 أنواع اآلالت البسيطة : 

 

 التاريخ :                                                                                        أوال : املستوى املائل

 ميكنك من رفع جسم بقوة اقل من رفعه رأسيا َخرااْل الطََّرِف إَلى ِبالنِّْسَبِة ُمرَتِفٌع َطَرَفْيِه َأَحُد ُمْسَتٍو َسطٌح: ال ماِئل  ال ُمستَْوى 

 أهميته : 

 الّشاِحنَْة إل ى نقل ال َْاثاِث ِمْثِل الثَّقيل ة، ال ا جساِم نَْق ُل ِمْنها ِعدَّة، تَْطبيقاٍت يف ُيْستَْْخدَُْم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  والشغل  احسب القوة اليت يبذهلا العامل يف احلالتني N  300اذا كان وزن الصندوق  

 ) باستخدام املستوى املائل (  2احلالة                :  ) رفع رأسيا بدون استخدام املستوى املائل ( 1احلالة 

 J 300الشغل =       فش داعي احسب الشغل النه نفسه حكينا        وزن الصندوق = القوة اليت حيتاجها العامل لرفعه رأسياتذكر ان 

 حلساب القوة نستعني بالشغل  والصّراف االلي                                                                                  N 300القوة = 

 الشغل = القوة . املسافة                                                                   الشغل = القوة . املسافة

W = F . s                                                                                          = القوة

الشغل

 املسافة
     =

300

3 
     

W = 300 . 1                                                                                     = 100القوة N 

W = 300 J 

الدََّوران حمَورالعجلة و  املستوى املائل البكرة الرافعة  

يف الشكل لو رفع العامل الصندوق 

لكنه مرت واحد بشكل رأسي سريفعه 

 حيتاج قوة كبرية  

 اما على املستوى املائل سيحتاج

بقوة اقل ر امتا 3   

الشغل نفسه مالحظة .. يف احلالتني سيكون   

بيقلل القوة قلنا مش الشغل            طيب شو فايدة املستوى املائل ؟؟  

W 

F s 



 

 

  الحظ ان القوة قّلت للثلث                                                                     

 

 

 

 

 

    2m, لو كان m 3ماذا لو كان املستوى املائل اقصر من 

القوة =    

الشغل

 املسافة
         =

300

2 
     =150 N  

      الحظ انه عندما قل طول املستوى زادت القوة اليت حيتاجها العامل لرفع الصندوق 

  كل ما زاد طول املستوى املائل ستقل القوة اليت حيتاجها العاملقاعدة : 

  m 6  :مثال لو كان طول املستوى املائل 

القوة =    

الشغل

 املسافة
         =

300

6 
     =50 N 

 

 اًذا الفائدة اآللية للمستوى املائل تعتمد على طوله 

الفائدة اآللية للمستوى املائل  = 

 ( l)  طول املستوى املائل

 (h)  ارتفاع املستوى املائل عن االرض

   

 

 

 

  cm 60و ارتفاعه =   cm 150احسب الفائدة االلية ملستوى مائل طوله مثال : 

 

 

 

 m 1و ارتفاعه =   m 2مثال : احسب الفائدة االلية ملستوى مائل طوله 

 

 

 نهمل قوة االحتكاك 

يعين بدي افرتض انه داميا 

الشسطح املس مش خشن وال 

  ��مطبش وال أي عيب فيه 

2 

1 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ?يَّةاِلاْل فاِئَدَتُه َأحُسُب      m 3َوارِتفاُعه        Cm 600طوُله َأْمَلُس ماِئٌل ُمْسَتًوىتدريب : 

  mومرة بالتحويل لـ   Cm  احسب مرة بالتحويل لـ  

 

                                            Cm                                                                              m 

 

 

 

 

       

 اإلجابة :

تكون الطرق متعرجة بعدة مستويات 

للتقليل من القوة الالزمة لصعود 

 السيارة لألعلى  

 

 

 B   

 

 



 

 

 التاريخ :        /          /      ثانيا : الرافعة 

 االْرِتكاز ُتسمى ُنْقَطَة َثابتٍة ُنقطٍة َحوَل َتدوُر ساٌقالرافعة : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكونات الرافعة : 

 ساق قابلة للدوران حول لنقطة  -1

 نقطة االرتكاز : نقطة دوران الرافعة  -2

 القوة : القوة املبذولة على اجلسم  -3

 املقاومة : وزن اجلسم الذي يتم حتريكه  -4

 مالحظة : كلما اقرتبت نقطة االرتكاز من من املقاومة تقل احلاجة للقوة املبذولة ) حنتاج قوة اقل ( و زادت الفائدة االلية

 املؤثرة اْلُقوَِّة إَلى اْلُمقاَوَمِة َبْيَن النِّْسَبُة:   الفائدة اآللية للرافعة

 ما فائدة الرافعة ؟ 

 متكنين من التغلب على مقاومة ) وزن جسم ( باضعاف القوة اليت ابذهلا عليه

 مرتني قوتي تضاعف اآللة أن يعين فهذا 2مثال : اذا كانت الفائدة االلية لرافعه = 

 مرات 4 قوتي تضاعف اآللة أن يعين فهذا 4الفائدة االلية لرافعه = مثال : اذا كانت 

 

 

  



 

 

      التاريخ :       : البكرة لثاثا

 ر ِمحَو َحْوَل ِللدََّوراِن قاِبَلٌة َقِوّي، ِسْلٌك َأْو َحْبٌل َحْوَلُه ليمر يوجد بوسط اطارها فراغ  َعَجَلٌةالبكرة : 

 

 كيف ميكنين استخدام البكرة لتسهيل رفع الصندوق ؟ 

 .علىأالَْ إَلى َشدِِّه ِمْن َأْسَهُل ْسَفِلاالَْ إَلى اْلَحْبِل َشدَّ نَّألَِ تغّير البكرة اجتاه القوة املبذولة

  .ْسَفلأِللَْ اْلاَخُر الطََّرُف َوُيسَحُب اْلَحْبل، َطَرِفي ِبَأَحِدَرْفُعُه  اْلُمراُد اْلِجْسُم ُيرَبُط إذ 

 

 

 

 

 

 

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

 التاريخ :    /      /       رابعا : العجلة  وحمور الدوران  

 جسمان مثبتان معا و يدوران حول احملور نفسه  العجلة وحمور الدوران :

 

 كيف نستفيد من العجلة و الدوران : 

 َكبرَية ِلَمساَفٍة اْلَعَجَلِة َدَوراُن ُيقاِبُلُه َصغرَيٍة ِلَمساَفٍة احملور  َدَورانفيصبح                   اْلِمحَوِر ِمَن َأْكَبُر اْلَعَجَلَةجنعل  -1

  اْلَعَجَلة َدَوراِن إىل اْلَهواِئيَِّة الدَّّراَجِة ِفي اْلِمحَوِر َدَوراُنلذلك 

 

 

 آَخر إىل ُقرٍص ِمْن اْلَحَرَكَة َتْنُقَل ُمَسنََّنٌة َأْقراٌصالرتوس :  -2

 



 

 

 التاريخ :     /     /      عنوان احلصة : الكفاءة االلية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ى فاعلية الة معينة باستغالل الطاقة املبذولة عليها لينتج منها طاقة اعلى مصطلح يستخدم للداللة علالكفاءة االلية  

 

 

 

 

 

 .   النسبة املئوية للطاقة املفيدة اخلارجة من اآللة إىل الطاقة الداخلة فيهالكفاءة االلية  : 

منها و بتحوهلا ألي شكل من اشكال الطاقة مناسب الجناز الشغل الي  من اآلخر .. أي طاقة بتبذهلا ع آلة  , اآللة بستفيد

      انصنعت االلة مشانه 

 حلركية   كيميائيةمثال .. احملرك بيحول الطاقة ال

 سؤال : هل تستفيد اآللة من مجيع الطاقة املبذولة الداخلة اليها ؟ 

 عة فلو ملست حمرك السيارة ستجده ساخن بعض الطاقة الداخله تكون غري مفيدة فتصبح طاقة ضائ     لألسف ال 

 االحتكاك او ملست حبل العلم الذي يدور حول بكرة أيضا ساخن والسبب بالضياع هو 

 تضيع عادة الطاقة على شكل طاقة حرارية 

 % (  100يعين من اآلخر ) فش آلة مثالية ( .. او بالفيزيا بنحكي ) ال يوجد آلة كفاءتها اآلليه = 

 % ؟ 100توجد الة مثالية كفاءتها ملاذا ال 

  بسبب وجود طاقة ضائعة

 كيف ميكن التقليل من الطاقة الضائعة ؟ 

  اْلَهواء ُمقاَوَمِة ُقوَِّة ِمْن ُيَقلُِّل ِسياِبيَّاْناِل َوالّطاِئراِت السَّّياراِت َشْكَل -1

 ختفيف االحتكاك من خالل التزييت او التشحيم  -2

 

  



 

 

 التاريخ :           /          /       عنوان احلصة : مراجعة الدرس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
 َمًع ْنِي َنالثنْياْل َأْو اِههاجاتِّ َأِو الشُّْغِل ِلَبذِل الّلِزَمِة اْلُقوَِّة ِمقداِر رِي َتغي َطريِق َعْن الشًّْغِل إجناَز اْلَبسيَطُة اْلالُت ُتَسهُِّل

 االلة البسيطة

 البكرة 

 نعم فعليا يضيع جزء من الطاقة على شكل طاقة حرارية



 

 

 

 

  



 

 

 التاريخ :           /          /       عنوان احلصة : مراجعة الوحدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 املستوى الثاني        األول املستوى                             

 

                  

3

1
  = 3                                                                 

2

1
  = 2 

 جاذبية  وضعطاقة 

 الشغل

 االليه  لفائدةا

 ِباْلَحَرَكِة َأْبَدُأ َوِعْنَدما فيه، ُتْخَتَزُن ُمروِنيٍَّة َوْضٍع طاَقَة َفإنَّ اْلَمِرِن الرتامبولنِي َسطِح َعلى َقَدميِب َأْضَغُط ِعْنَدما

 ِفي عاِلًيا اْلَقْفِز ِمَن َفَأَتَمكَُّن ِجسمي، إىل َتْنَتِقُل َحَرِكيٍَّة طاَقٍة إىل َوَتَتَحوَُّل الّناِبِض ِفي اْلُمْخَتَزَنُة الّطاَقُة َتَتَحرَُّر علىاالَْ إَلى

 .اْلَهواء

 بقوة اكرب  عاملسافة اقصر فنحتاج للدفيف املستوى الثاني ) يسار ( 



 

 

 

 

 

 

  

 ت النابض تتحول هذه الطاقة اىل طاقة حركية زن طاقة وضع بداخله عند افالتتخضغطه ف ونقوم بشد النابض ا

 سرعة ال -1

 الكتلة  -2

  الكتلة  -1

 االرتفاع عن سطح االرض -2



 

 

 

  

ة لثلثاانتهت الوحدة ا  

 ؤثرة عن طريق مطرقة . يغري اجتاه القوة امل مائل واحد على األقل حيتوى سطح

 ملستوى املائل قائم الزاويةاما ا

 جسمني  اجلسم يستعمل لفصل  فع داخلحتى يند  قطعل للشفرات قوة ئنتج السطج املاي بالطرق

 سم  الرأس املدبب و حيوهلا اىل قوة تقسم اجلقل الطاقة اىليعمل الوتد على ن

 

 ل و رفيع د طويوت



 

 

 

  

  التَّْجِوَيُة

  Weathering 

 اْلفيزياِئيَُّة التَّْجِوَيُة   

     Physical Weathering   

 اْلكيمياِئيَُّة التَّْجِوَيُة      

             Chemical Weathering 

   َيِويَُّةحالَْ التَّْجِوَيُة      

                   Biological Weathering         

 Erosion ُ      التَّعِرَية       

     Deposition       التَّسيُب       

     Delta         الدِّْلتا         

 الّداِخِليَُّة يولوِجيَُّةجالُْ َعَمِلّياُتال     

                         Internal Geological Processes  

 اِرِجيَُّةخاْل ولوِجيَُّةياجل اْلَعَمِلّياُت     

                        External Geological Processes  

   

    Pollution التََّلوُُّث                                 

 Pollutants               وِّثاُتمَلالُْ                              

 واِءهالَْ َتَلوُُّث                                        

                                             Air Pollution 

        يُّماْلعالَِ حِتاُرااِل                                            

                                      Global Warming  

 الزُّجاِجّي اْلَبْيِت َتأثرُي                                    

                                Greenhouse Effect  

 Water Pollution    اِءماْل َتَلوُُّث                

  Soil Pollution       َبِةرالتُّ َتَلوُُّث                 



 

 

 التاريخ :        /      /      العمليات اجليولوجية عنوان احلصة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هل األرض كلها من حولك سطح مستوٍ  ؟ بالتأكيد ال  فهناك معامل جغرافية سهول واودية وجبال و ... 

 كيف تشكلت هذه املعامل ؟  

 اجليولوجية  اْلَعَمِلّيات ِمَن َمجموَعٍة ِبِفعِل الزََّمِن َمَع ُمروِر اْلُمْخَتِلَفُة الَْأرِض َسْطِح َمعاِلُم َتَتَشكَُّل

 العمليات اجليولوجية املؤثرة على سطح األرض                                             

 

 العمليات اجليولوجية الداخلية     العمليات اجليولوجية اخلارجية 

                 رِضأالَْ َسْطِح َعلى َتحُدُث َعَمِلّياٍتجمموعة من ال                           الَْارِض باِطِن يف َتحُدُث اْلَعَمِلّياِت َمجموَعة ِمَن

 

  الرتسيب  التعرية                           التجوية                                                         الرباكنيالزالزل             

 التجوية الكيميائية

ائيةفيزيالتجوية ال  

يةحليوالتجوية ا  



 

 

 التاريخ :         /       /       الفيزيائيةالتجوية عنوان احلصة : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِبِفعِل َأصَغَر َأجزاٍء إىل َوَتَفتُِّتها الصُّخوِر ِبَتَكسُِّر ذِلَكَو رض،َااْل َسْطِح َشْكَل ُتَغيُِّر كيمياِئيٌَّة َأْو فيزياِئيٌَّة َسْطِحيٌَّة َعَمِليٌَّة : التَّْجِوَيُة

  .ِعدَّة َعواِمَل

 اْلَحَيِويَّة التَّْجِوَيِةَو ،اْلكيمياِئيَّة التَّْجِوَيِة َو ،اْلفيزياِئيَّة التَّْجِوَيِة:  إَلى التَّْجِوَيُة ُتْقَسُم

 : أوال : التجوية الفيزيائية

 اْلُمَتَفتَِّتة الصَّغرَيِة جزاِءاالَْ َتركيُب َيكوُن إذ اْلكيمياِئّي؛ َتركيِبَها يف َتَغيٍُّر َغْيِر ُحدوِث ِمْن َأصَغَر َأجزاٍء إىل الصُّخوِر َتَفتُِّت َعَمِليَُّة

 الَْاصِلّي ِلَتركيِب الصَّْخِر ُمماِثًل

 

 :  اْلفيزياِئيََّة التَّْجِوَيَة ُتَسبُِّب الَّيت اْلَعواِمِل

 كيف يؤثر بالصخور ؟ السََّنة   ,,  َمداِر َعلى َوالنَّهاِر َبْيَن اللَّْيِل اْلَحراَرِة َدَرجاِت اْخِتالُف -1

 التََّمدُِّد َعَمِليَِّة َوِبِتْكراِر. الصَّْخر ِمَن اْلُعليا جزاِءاالَْ َتَقشُِّر إىل ما ُيَؤّدي ؛ َواْنِكماِشِه الصَّْخِر َسْطِح َتَمدَُّد اِلاْخِتالُف هذا ُيَسبُِّب

 .الصَّْخُر َوَيَتَفتَّت َيَتَكسَُّر َواِلاْنِكماِش

 هِذِه َعلى جاِنِبيًّا َضغًطا ُيَسبُِّب: جتمد املاء داخل شقوق الصخور مما يؤدي لتمدد املاء فيزداد حجمه  و  الصقيعوتد  -2

 َوَتَتَفتَّت الصُّخوُر َفَتَتَكسَُّر َتَوسُِّعها، إىل ُيَؤّدي ما الشُّقوق؛

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 التاريخ :         /       /       عنوان احلصة : التجوية الكيميائية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانيا : التجوية الكيميائية 

  َجميِعها َأْو الَْاصِليِّ الصَّْخِر ُمَكوِّناِت ِلَبعِض اْلكيمياِئيِّ التَّركيِب ِفي َتَغيٍُّر َعَمِليَُّة:   اْلكيمياِئيَُّة التَّْجِوَيُة 

 اْلكيميائَة :  التَّْجِوَيَة هاُتَسبِّب الَّيت ملياتاْلَع

 ِفي الَّيت اْلكيمياِئيَِّة اْلَموادِّ َتفاُعِل َوَتحُدُث ِبَسَبِب. َجميِعها َأْو الَْاصِليِّ الصَّْخِر ِلَبعِض ُمَكوِّناِت اْلكيمياِئيِّ التَّركيِب ِفي َتَغيٍُّر -1

 .الَْارض َسْطِح ُصخوِر َوإعاَدِة َتْشكيِل َجديَدٍة َوَموادَّ َمعاِدَن َتَكوُِّن إىل ما ُيَؤّدي ْللصُّخور؛ اْلُمَكوَِّنِة اْلَمعاِدِن َمَع اْلَهواِء اْلماِء َأِو

 َجديَدٌة َموادُّ َفَتَتَكوَُّنحتدث عندما يتفاعل االكسجني مع مركبات احلديد املوجودة يف املعادن او الصخور  األكسدة : -2

 , مثل حتول صخر البازلت األسود اىل اللون األمحر   ُبرُتقاِليًّا َأْو َأمَحَر َلْوَنها َيْجَعُل ِمّما الصََّدأ؛ ُتْشِبُه َسْطِحها َعلى

 ُأخرى َأماِكَن إىل َوَنْقِلها اْلماء، ِفي ِللذََّوباِن اْلقاِبَلِة اْلَمعاِدِن إذاَبِة َعلى الصُّخوِر َعَلى َهْطِلها ِعْنَد الَْمطاُر َتعَمُل:  االذابة  -3

 .الصُّخور هِذِه داِخَل ُحَفًرا ُمَكوَِّنًة

حتدث عندما تتفاعل ايونات املياه اجلوفية مع مكونات الصخور حتت االرض فتؤدي اىل حتللها  التحلل املائي : -4

 مكونة الكهوف

 

 

 

 ثانيا : التجوية احليوية 

 اْلَحيَّة اْلكائناِت ِبِفعِل َتحُدُث : َعَمِليٌَّةالتجوية احليوية 

 امثلة على جتوية حيوية : 

 الصُّخوِر الزََّمِن َتَكسُِّر روِرُم َمَع وبالتالي َتَوسُِّعها؛ عَلى َيعَمُل الصُّخوِر، مما ُشقوِق داِخَل ُجذوُرها َتْنمو الّنباتاُتَتْنُمو  ِعْنَدما -1

 َوَتَفتُِّتها

 اْلُخْلُد .مثل : ْنفاقاَوالَْ اْلُجحوَر ِبَحْفِرَها الصُّخوِر َتْفتيِت يف اْلَحَيواناِت، َبعُض ُتْسِهُم -2

 



 

 

 التاريخ :            /             /     عنوان احلصة : التعرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ُأخرى َأماِكَن إىل التَّْجِوَيِة َعَمِلّياِت ِمْن الّناِتِج الصَّْخِريِّ الُفتاِت ِبَنْقِل َوذِلَك الَْارض، َسْطِح َشْكِل ِمْن ُتَغيُِّر َعَمِليٌَّة :  التَّعِرَيُة

 : التَّعِرَية ُتَسبُِّب الَّيت اْلَعواِمِل

 الّرياح -1

 مطاراالَْ-2

 رِضيَّةاالَْ اْلجاِذِبيَُّة-3

 اْلجاِرَية اْلِمياُه -4

 اْلَبحِريَّة مواُجاالَْ-5

 .اْلَجليد-6

 ما تأثري قوة اجلاذبية األرضية كعامل من عوامل التعرية : 

 َأنَّها إىل إضاَفًة َأْسَفِلها، إىل اْلِجباِل َأعَلى ِمْن التَّْجِوَيِة َعواِمِل ِبِفعِل اْلُمَتَكسَِّرِة الصُّخوِر َجْذِب َعلى الَْارِضيَِّة اْلجاِذِبيَِّة ُقوَُّة َتعَمُل

 .التُّرَبة َمَعَها جاِرَفًة اْلِجباِل َأْسَفِل إىل اْلِمياِه َتَدفُِّق يف ُتْسِهُم

 اذكر احدى مظاهر التعرية ؟ 

 التُّرَبِة اْنِجراُف

 كيف ميكن التقليل من مشكلة اجنراف الرتبة ؟ 

 َوَتْكثرِيها النَّباتاِت ِبِزراَعِة

 

 

  



 

 

 التاريخ :           /           /     عنوان احلصة : الرتسيب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َجديد َمْوِقٍع يف الصَّْخِريِّ اْلُفتاِت َتراُكِم َعَمِليَُّة َِهَي:   الّترسيب 

ثم احلجم ل و، فتبدأ عملية الرتسيب للحبيبات الكبرية أ قدرة املياه اجلارية على احلمل تقل بنقصان سرعتهامعلومة : 

 ) الفتات الصخري ( وهكذا إىل ان ترتسب احلبيبات الناعمة املتوسط ثم األقل حجما

 ابرز مظاهر الرتسيب : 

 الَْانهار  ِعْنَد َمَصّباِت الصَّْخِريِّ اْلُفتاِت َترسيِب ِمْن َتَتَشكَُّل َمْنِطَقٌةالدلتا :  -1

 .ِبحاِجز الّناِعِم الصَّْخِريِّ ِباْلُفتاِت اْلُمَحمََّلِة الرِّياِح اصِطداِم ِعْنَد التَّرسيِب: مظهر يتشكل ِبالرَّمِليَُّة  اْلُكْثباُن -2

 اْلَممَلَكة َجنوِبي يف َيَقُع الَّذي َرم، وادي َصحراِء يف الرَّمِليَِّة اْلُكْثباِنمثل : 

 َوالتَّرسيِب التَّْجِوَيِة َوالتَّعِرَيِة َعَمِلّياِت َنتيَجَة َبعًضا َبعِضها الصَّْخِريِّ َفْوَق اْلُفتاِت ِمَن َطَبقاٌت َتَتراَكُمتكون الصخور الرسوبّية :  -3

 .ةالرُّسوِبيَّ َتَتَكوَُّن الصُّخوُر الطََّبقاِت هِذِه َتَصلُِّب الزََّمن، َوِعْنَد َعْبَر اْلُمَتَكرَِّرِة

 

 

  

 اإلجابة :

الصَّْخِريِّ  اْلُفتاِت ِمَن َطَبقاٌت َتَتراَكُم

التَّْجِوَيِة  َنتيَجَة َعَمِلّياِت َبعًضا َبعِضها َفْوَق

الزََّمن،  َعْبَر اْلُمَتَكرَِّرِة َوالتَّرسيِب َوالتَّعِرَيِة

َتَتَكوَُّن  الطََّبقاِت هِذِه َتَصلُِّب َوِعْنَد

 .الرُّسوِبيَّة الصُّخوُر

 

 

 

 



 

 

 التاريخ :         /        /      مراحعة الدرسعنوان احلصة : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
 َواْلاِرِجيَّة الّداِخِليَِّة يولوِجيَِّةجالُْ اْلَعَمِلّياِت ِمَن موَعٍةجَم ِبَتأثرِي رِضااْل َسْطِح َشْكُل رَيَتَغيَّ

 التجوية

 التعرية

ا يف التآكل حيث تنقل املواد من مصدرها األساسي إىل دوًرا مهًم السيولاألنهار أو  مثل التيارات يف تلعب املياه املتحركة 

 .موقع منفصل

https://www.almrsal.com/post/820265


 

 

 

  
 َتَكسُِّر إىل الزََّمِن ُمروِر َمَع ُيَؤّدي ما َتَوسُِّعها؛ عَلى َيعَمُل الَّذي مُراالَْ الصُّخوِر، ُشقوِق داِخَل ُجذوُرها َتْنمو الّنباتاُت َتْنُمو اَدمعن

 َوَتَفتُِّتها الصُّخوِر

تكون التجوية كيميائية يف املناطق والبيئات ذات درجات احلرارة الدافئة واهلواء الرطب، يف حني تسود التجوية امليكانيكية 

 .يف املناطق الصحراوية احلارة

 جتوية حيوية .. منطقة جبلية 



 

 

 

  



 

 

 

َتْكويِنها، يف لإلنسان َدْخَل الملوثات   

َثَوراِن ِمْن الّناِتَجُة اْلُمَلوِّثاُت مثل :  

َواْلَاعاصرُي اْلَحراِئُق و الزَّالِزل َوُحدوِث اْلَبراكنِي  

 

 ِفي اْلُمْخَتِلَفِة نساِنااْل َنشاطاِت ِبَسَبِب َتْنُتُج

 َواْلَموادُّ اْلبالستيِكيَّة، النُّفاياُتمثل :  اْلبيَئة،

 ِمْثِل ، اْلَمنازل ِفي اْلُمْسَتعَمَلِة اْلكيمياِئيَِّة

 الّناِتَجِة َواْلغازاِت اْلعاِدَمة، َواْلِمياِه اْلُمَنظِّفات،

 يف حفوِرياأل اْلَوقوِد َحرِق ِمْن

 َواْلَمصاِنع، ِةاْلَكْهَرباِئيَّ الّطاَقِة َتْوليِد َمَحّطاِت

 النُّفاياِت ِمَن اْلتََّخُلِص َعَدُم اْلُمَتَنوَِّعة النَّْقِل َوَوساِئِل

 َصحيَحٍة ِبَطريقٍة

 

 التاريخ :        /      /     التلوث عنوان احلصة : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َسْلًبا َخصاِئِصها َتْغيرِي إىل ُيؤّدي ِمّما اْلبيَئة؛ إَلى ضارٍَّة َموادَّ إضاَفُة : التََّلوُُّث

 اْلَبَشِريَُّة َوالنُّفاياُت اْلَكربوِن ُأْكسيِد ثاني َوِمْنها َواْلغازات، الدُّخاُن َأمِثَلُتَها َوِمْن ، اْلبيِئَة ُتَلوُِّث الَّيت الّضارَُّة :  اْلَموادُّ اْلُمَلوِّثات

 .  اْلبالستيك ِمْثُل اْلُمْخَتِلَفة،

 ت أنواع امللوثا                                                                            

 :  بشريةملوثات                        ملوثات طبيعية :                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع التلوث                                                                                            

تلوث املاء                                           تلوث الرتبة                                           تلوث اهلواء             

 اْلاحفوِري :  اْلَوقوِد انواع

 النفط-1

 الغاز الطبيعي  -2

 الفحم احلجري -3



 

 

 /         /        عنوان احلصة : تلوث املاء   والرتبة                                                                              التاريخ :   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َمصاِدره  إىل اْلُمَلوِّثاُت َتدُخُل ِعْنَدما َواْلكيميائيَِّة، اْلفيزيائيَِّة َخصائِص املاء يف ُتَغيُِّر:  اْلماء َتَلوَُّث

 بعض أسباب تلوث املاء : 

 اْلُمْخَتِلَفة اْلماِء َمصاِدِر إىل ُمباَشَرًة الصِّناِعيََّة ُنفاياِتَها اْلَمصاِنِع إْلقاُء -1

  َدْوِري َنحو َعلى َشَبكاِتها ِصياَنِة َعَدِم حاَلِة يف الصِّحِّيِّ الصَّرِف ِمياِه َتَسرُِّب -2

 .اْلَمَطر ِبماِء اْخِتالِطها َبعَد اْلَجْوِفيَِّة اْلِمياِه إَلى اْلَحَشِريَِّة َواْلُمبيداِت اْلكيمياِئيَِّة ْسِمَدِةاالَْ َتَسرُِّب -3

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

 الرتبة  َخصاِئص ِمْن ُتَغيُِّر َموادَّ إضاَفُةتلوث الرتبة : 

 بعض أسباب تلوث الرتبة : 

  اْلَحَشِريَّة اْلُمبيداِت ِمْثِل اْلكيمياِئيَّة، اْلَموادِّ -1

 .اْلبالستيك مثل : َتَتَحلَّل، ِلَكْي َطويَلٍة َزَمِنيٍَّة َفْتَرٍة إىل َتحتاُج الَّيت النُّفاياِت ْمير-2

 

 

 

 

 

  

 اإلجابة :

 من املصانع  -1

 مياه الصرف الصحي  -2

األمسدة الكيميائية  -3

 واملبيدات احلشرية 

 

 

 

 

 

 

+1 

 



 

 

 التاريخ :        /         /       تلوث اهلواء عنوان احلصة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُمَكوِّنات اهلواء َوَخصاِئِصه نتيجة انتشار امللوثات فيه  يف خلل تلوث اهلواء : 

 غازات عدة بنسب حمددة ال جيب ان تقل او تزيد مثل :  مكونات اهلواء :

  ْكسجنِياالُْ -1

 النيرتوجني - 2

  اْلَكربوِن ُأْكسيِد ثاني -3

 خبار املاء  -4

 خماطر التلوث : 

 .اْلَعْيَنْين َوَتَهيُُّج َوالصُّداع، السُّعال، ِمْنَهاَعديَدة ,  ِصحِّيًَّة ُمْشِكالٍت ِلْلإنساِن التََّلوُُّث ُيَسبُِّب

 وسائل ختفيف تلوث اهلواء  :

 الّضاَرة اْلغازاِت ِلَتْقليِل اْنِبعاِث َعواِدَم ُمَرشَّحاِت َتصنيِع السَّّياراِت َشِركاُت َطوََّرْت -1

 .اْلَجوِّّي إَلى اْلَهواِء النَّفاِذ ِمَن َواْلُغباِر اْلغازاِتِلَمْنِع  الَْْسَمْنت؛ َمصاِنِع اْلَمصاِنع، مِثْثِل ِفي اْلُمَرشَّحاُت ُتْسَتعَمُل -2

نتيجة زيادة بعض االحرتار العاملي  اذا تغريت نسبة الغازات يف اهلواء اجلوي يؤدي اىل تلوثه , مثال حيدث 

 و ثاني أكسيد الكربون .  اْلَكربوِن ُأْكسيِد َوّأوَِّل اْلماِء َوُبخاِر اْلميثاِن ِمْثِلالغازات يف اهلواء مثل : 

 َحراَرة احِتباستيجة ن َوَتحُدُث رضاالَْ َسْطِح َحراَرِة َدَرجاِت ُمَعدَِّل يف ارِتفاٌع ِبَأنََّها ُتَعرَُّف ظاِهَرٌة ::  ي اْلعاَلِم حِتراُرااِل

 اْلَجوِّّي اْلِغالِف ِفي ُمَحدََّدٍة غازاٍت ِبواِسَطِة إَلْيِه ُدخوِلها َبعَد اْلَجوِّيِّ رضاالَْ ِغالِف يف الشَّمِس

    الشَّمس ِلَحراَرِة اْلَجوِّيِّ اْلِغالِف ِفي اْلَموجوَدِة اْلغازاِت احِتباُس: الزُّجاِجي  اْلَبْيِت َتأثرِي

 ِدْفًئا َأْكَثَر َوَجعِلها رِضاالَْ َحراَرِة َدَرَجِة َرْفِع َعلى َتعَمُل إذ ؛ اْلَحراَرَة َتحِبُس الَّيت اْلغازاُت: الدَّفيَئة   غازاِت

 ؟ ما سبب تسمية البيت الزجاجي 

 َيحُدُث ما َوهذا الّداِخل، ِفي اْلَهواُء َفَيْسُخُن َحراَرَة الشَّمِس َيحِبُس الزُّجاَج لَِانَّ ِباْلَحراَرة؛ ُزجاِجيَ ْشُعُر َبْيت َتدُخُل ِعْنَدما

 َحراَرِة الشَّمس َحْبِس َعلى الدَّفيَئِة غازاُت َتعَمُل إذ الَْارض؛ َسْطِح ِمْن اْلَجوِّيِّ اْلَقريِب اْلِغالِف ِفي

 

 فحة التالية تأمل الشكل بالص                                                                                                                                          

 نسب عالية 

ة ضئيلنسب   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خماطر االحرتار العاملي : 

  اْلَجفاِف إَلى  مما ُيؤّدي رضاالَْ َسْطِح َعلى اْلَمناِطِق َبعِض اْلَهْطِلنقص  -1

 ُحدوِثها َتْكراِر ِزياَدِةو  عاصرَياَوالَْ َواْلَعواِصَف اْلَفَيضاناِت ُيَسبُِّبالذي  بعض مناطق سطح األرض  َمناِطَق يف اْلَهْطُل ازدياد -2

 ة الزِّراِعيَّ اْلَمناِطِق َعَلى َيْقضي -3

 َغْمِر إىل ُيؤّدي ما َواْلِبحار؛ اْلُمحيطاِت ِمياِه َمْنسوِب ارِتفاِع بالتالي اْلُقْطِبيَِّة اْلَمناِطِق ِفي اْلَجليِد اْنِصهاُر اىل ؤدِّيي -4

 ِواْخِتفاِئها ِباْلِمياِه الّساِحِليَِّة اْلَمناِطِق

 اْلِمياِه َحراَرِة َدَرجاِت ارِتفاِع َمَع َظَهَر الَّذي ِيضاض،اْباِل َمَرَض اْلُمرجاُن ُيعاِني َفَمَثًل، َوَحَيواِنيَّة؛ َنباِتيٍَّة َأْنواٍع َبقاَء ُيَهدُِّد -5

 َمليًئا اْلَبحِر قاُع َفَأصَبَح َلْوَنُه َأْفَقَدُه ما َوهذا َسْطِحه، َعلى َتعيُش الَّيت الطَّحاِلِب ِمَن التََّخلُِّص إَلى اْضَطرَُّه ما َطويَلة؛ ِلَفَتراٍت

  .اْلُمْبَيضَّة اْلُمرجاِنيَِّة ِبالشِّعاِب

 

الف ِغ ِفي خرىااْل الدَّفيَئِة غازاِت َوِنَسِب  CO2ِنَسِب يف َتزاُيًدا،  1950 اْلعاِم ُقراَبِة ُمْنُذ اْلُعَلماُء مالحظة : الَحَظ

 .اْلَجوِّّي رِضاالَْ

 



 

 

 التاريخ :          /           /                                                                 التََّلوُّث ِمَن اْلبيَئِة ِحماَيُةعنوان احلصة : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نسب التلوث ؟ كيف ميكن ختفيض 

  .الرِّياح َوطاَقِة الشَّمِسيَِّة الّطاَقِة ِمْثِل اْلَهواء، ُتَلوُِّث َنظيَفة ال َبديَلٍة طاَقٍة َمصاِدِر إىل َوالتََّحوُِّل الدَّفيَئِة غازاِت اْنِبعاثاِت َخْفِض -1

 الّطاَقِة  اْسِتْهالِك َترشيُد -2

 ُمَتَجدَِّدٌة َمصاِدُر َفالنَّباتاُت اْلَهواء؛ َتْنِقَيِة يف فاِعٍل َدْوٍر ِمْن َلها ِلما اْلَخضراء؛ اْلِمساحاِت َوِزياَدِة ْشجاِراالَْ ِبِزراَعِة هِتماُمااِل -3

 الضَّْوِئي اْلِبناِء َعَمِليَِّة يف ْكسجنِيااْل غاَز ُتْنِتُج

 ِحماَيِتها يف ةساِعداملَو اْلبيَئِة َتَلوَُّث َنُعمب اْلُمْلِزَمِة اْلقواننِي َوَسنَّ اْسِتْخداِمها َوإعاَدَة النُّفاياِت َتدويَر -4

 كيف ميكن ترشيد استهالك الطاقة ؟ 

 اْلَكْهَرباِئيَِّة اْلَمصابيِح إطفاِء اْلَكْهَرباِئيَّة،ِمْثِل الّطاَقِة اْسِتْهالِك ِمَن التَّْقليِل َعْنَها َيْنُجُم اْلَعَمل ِفي َأْو اْلَمْنِزِل ُسلوكاٍت ِفي ِباتِّباِع

 الّطاَقة تْوفرِي َمصابيِح َواْسِتْخداِم اْلُمْسَتعَمَلة، َغْيِر

 َشرَق َتَقُع الَّيت َبْينوَنَة، َوَمَحطَُّة َمعان، َمَحطَُّة: ِمْنها اْلَبديَلة، الشَّمِسيَِّة َمَحّطات ِالّطاَقِة األردن ِعدََّة مالحظة .. َأْنَشَأ

 الرِّياح ِلطاَقِة الطَّفيَلِة الشَّمِسيَِّة , َمَحطَُّة ِللّطاَقِة الّريَشِة َعّمان , َمَحطَُّة َمديَنِة

 

 

  
 اإلجابة :

استخدام الطاقة البديلة النظيفة طاقة -1

 الرياح و الشمس 

االهتمام باملزروعات و زيادة  -2

 املساحات اخلضراء 

استخدام الدراجات واملشي للتنقل  -3

 دل السيارات ب

 وجود مصنع تدوير النفايات  -4

 

 

 

 

 



 

 

 التاريخ :        /               /     موضوع احلصة : مراجعة الدرس                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 َخصائِصهاها و ُمَكوِّناِت َوَتغرِي َلوُِّثهاَت إىل اْلبيَئِةى إَل ضارٍَّة َموادَّ إضاَفُة ُتؤّدي  

 ار العاملي االحرت

 تلوث مائي

 التلوث

 َسْطِحه َعلى عيُشَت الَّيت الطَّحاِلِب ِمَن التََّخلُِّص إَلى اْضَطرَُّه ما َطويَلة؛ ِلَفَتراٍت اْلِمياِه َحراَرِة َدَرجاِت ارِتفاِع َمَع َهذا املرض  َظَهر

 

 ها عند احلاجة وبذكاء استخدام إعادةواد و للم األمثلاالستخدام 

 املائية بيبانالصيانة  الدورية لال



 

 

 

  



 

 

 التاريخ :          /           /    عنوان احلصة : مراجعة الوحدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

 امللوثات

  زيائيةجتوية في

 زجاجي تأثري البيت ال

 الدلتا

 عمليات جيولوجية داخلية 

 العامل و تنتج االكسجني أكسيدي ستهلك ثانء الضوئي حيث تالن النباتات تقوم بعملية البنا

 باالكسجني لتزويدنا  أيضااجنراف الرتبة  و فيف من خللت

2 
ل يساعد الن املاء عام

 جنراف الرتبة اعلى 



 

 

 .رضاالَْ َعَلى اْلَحياِة ِفي اْلعاَلِميِّ اِلاِحرتاِر ظاِهَرِة ِلاْسِتمراِر اْلُمحَتَمَلَة اْلاثاَر                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اْلبيَئة؟ َتَلوُِّث ِمْن ِللتَّْقليِل َأتَِّبَعها َأْن ُيمِكُن الَّيت اْلاجراءاُت َبَلِديَّة، َفَما َرئيَس ُعيِّْنُت                                      

  

 

 الزِّراِعيَّة؟ اْلُحقوِل ِفي التَّعِرَيُة ُتَؤثُِّر َهْل                                            

 

 

 

  

  اْلَجفاِف إَلى  مما ُيؤّدي رضاالَْ َسْطِح َعلى اْلَمناِطِق َبعِض اْلَهْطِلنقص  -1

 ُحدوِثها َتْكراِر ِزياَدِةو  عاصرَياَوالَْ َواْلَعواِصَف اْلَفَيضاناِت ُيَسبُِّبالذي  بعض مناطق سطح األرض  َمناِطَق يف اْلَهْطُل ازدياد -2

 ة الزِّراِعيَّ اْلَمناِطِق َعَلى َيْقضي -3 

 اْلَمناِطِق َغْمِر إىل ُيؤّدي ما َواْلِبحار؛ اْلُمحيطاِت ِمياِه َمْنسوِب ارِتفاِع بالتالي اْلُقْطِبيَِّة اْلَمناِطِق ِفي اْلَجليِد اْنِصهاُر اىل ؤدِّيي -4

 ِواْخِتفاِئها ِباْلِمياِه الّساِحِليَِّة

 اْلِمياِه َحراَرِة َدَرجاِت ارِتفاِع َمَع َظَهَر الَّذي ِيضاض،اْباِل َمَرَض اْلُمرجاُن ُيعاِني َفَمَثًل، َوَحَيواِنيَّة؛ َنباِتيٍَّة َأْنواٍع َبقاَء ُيَهدُِّد -5

 َمليًئا اْلَبحِر قاُع َفَأصَبَح َلْوَنُه َأْفَقَدُه ما َوهذا َسْطِحه، َعلى َتعيُش الَّيت الطَّحاِلِب ِمَن التََّخلُِّص إَلى اْضَطرَُّه ما َطويَلة؛ ِلَفَتراٍت

 اْلُمْبَيضَّة اْلُمرجاِنيَِّة ِبالشِّعاِب

 اْلُكهوف ُمَكوَِّنًة ُتَكسُِّرها إذ رض؛االَْ َتحَت الَّيت الصُّخوِر ِفي كيمياِئيَّة، َموادَّ ِمْن َتحويِه ِلما اْلَجْوِفيَّة؛ اْلمياُه ُتَؤثُِّر ِعْنَدما

 التدوير إعادةوتطوير  وسعالت

 دويرها ت إعادةة معزولة خمصصة لكل مادة لتسهيل وضع سالت قمام

 لحد من التلوثضع قوانني صارمه لو

ونقل املواد الكيميائية اليت تسبب التلوث يف البحريات  الزراعية إىل غسل األمسدة من األراضي يةالتعر ميكن أن تؤدي

واألنهار. وقد تسد الرتبة املعراة قنوات الري والربك واخلزانات. وقد تتسَّبب األخاديد الناشئة عن جريان املياه يف 

 دات األخرى احلديثةجبعلها صغرية جًدا لزراعتها باجلرارات واملع احلقول تدمري



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

لرابعةانتهت الوحدة ا  


	ddd0658e8211745fcacbeded06beacd7a57f6432741f7a5a5078b17f480a72dc.pdf
	ddd0658e8211745fcacbeded06beacd7a57f6432741f7a5a5078b17f480a72dc.pdf
	ddd0658e8211745fcacbeded06beacd7a57f6432741f7a5a5078b17f480a72dc.pdf

