
 

: الوراثة والتكاثر  1الوحدة   

: المادة الوراثية  1الدرس   

( 11أتحقق )  

ت. ومجموعة فوسفا كسجين، وقاعدة نيتروجينية واحدةالكربون منقوص ال  جزيء سكر خماسي  

 

(13فكر )أ  

لن تتم عملية التضاعف، ولن يتم ارتباط السلسلة الصلية بالقواعد النيتروجينية التي تكّون  
مة . السلسلة المتم  

 

( 13أتحقق )  

 قبل حدوث عملية االنقسام الخلوي.

 

(  15)  أتحقق  

 الطور التمهيدي الول، الطور االستوائي الول، الطور االنفصالي الول، الطور النهائي الول 

الطور التمهيدي الثاني، الطور االستوائي الثاني، الطور االنفصالي الثاني، الطور النهائي  
 الثاني. 
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( 17أتحقق )  

  من كروموسومات الخاليا  اكتشاف التسلسل الكامل للنيوكليوتيدات في كل كروموسوممّكن 
  النيتروجينية جميعها في الحمض النووي للجينوم البشري، البشرية من تحديد ترتيب القواعد

جميعها، وهذا ما أسهم في تتبع   وعمل خرائط توضح مواقع الجينات في الكروموسومات
 .لمعالجتها تمهيدا االختالالت الوراثية 

 

(18مراجعة الدرس األول )  

1-   
 االنقسام المنصف  االنقسام المتساوي  من حيث 

 4 2 عدد الخاليا الناتجة 
نفس العدد في الخلية   عدد الكروموسومات 

 الصلية
نصف العدد في الخلية  

 الصلية
 

ويتحكم في صفة وراثية ما يسمى   DNA" التركيب الذي يمثل جزءا محددا من   -2
"....... 

 نيوكليوتيد             جين                 كروموسوم  -3
 الحفاظ على ثبات عدد الكروموسومات ) كمية المادة الوراثية( عبر الجيال.  -4
لن االنقسام المتساوي ينتج عنه خليتان جديدتان متماثلتان ومماثلتان للخلية الصلية    -5

 لذلك يمكن تعويض الخاليا التالفة من خالله. 
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للجاميتات دور مهم في عملية التكاثر، حيث تندمج نواة جاميت ذكري مع نواة جاميت    -6
أنثوي النتاج بويضة مخصبة تنقسم انقسامات متساوية متكررة لتكون فردا جديدا، ويلزم 
أن تحوي الجاميتات نصف عدد الكروموسومات في الخلية الصلية من أجل أن يشّكل  

خلية تحوي نفس العدد الصلي من الكروموسومات للخاليا   اندماج االنوية عند التكاثر
 الجسمية لهذا النوع من  الكائنات الحية. 

 

: التكاثر 2الدرس   

( 20أتحقق )  

 التجزؤ ، التبرعم. 

 

(  21أتحقق )  

الزيجوت : خلية ناتجة عن اندماج نواة جاميت ذكري مع نواة جاميت أنثوي وتسمى أيضا  
 . (2n)كروموسوميتان بويضة مخصبة وتحوي مجموعتان 

 .   (1n)الجاميت: خلية ناتجة عن انقسام منصف وتحوي مجموعة كروموسومية واحدة 

 

 (23أفكر )

إجابة محتملة: يمكن أن تساعد في نقل حبوب اللقاح من المتوك إلى المياسم ) عملية التلقيح(  
ما فمن الممكن أن  مما يؤدي إلى تكاثر النباتات، ولكن ال يشترط أن يكون أثرها إيجابيا دائ

يتسبب ارتفاع درجة الحرارة مثال في الجفاف، أو الرياح الشديدة في العاصير، أو االمطار  
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الغزيرة في الفيضانات وكل هذه العوامل الجوية تؤثر على تكاثر النباتات بصورة سلبية إن  
 حدثت.   

 (  24أتحقق )

 ديدة لدى الفراد الناتجة.  يؤدي إلى تنوع في الصفات الوراثية وظهور صفات وراثية ج 

 

 (     25مراجعة الدرس الثاني ) 

1-  

 التكاثر الالجنسي   التكاثر الجنسي  من حيث  
تنوع في الصفات الوراثية  الهمية  

وظهور صفات وراثية جديدة 
 لدى الفراد الناتجة.

  حفاظ على الصفات الوراثيةال
 عبر الجيال كما هي 

ن الكائنات الحية من يمكّ 
كبيرة من الفراد  دادإنتاج أع

 . خالل مدة زمنية قليلة
نباتات بصفات جديدة مختلفة   النواتج 

 عن النباتين البوين. 
نباتات مطابقة تماما للنبات 

 الم  
 

 النباتات المعراة البذور   النباتات المغطاة البذور  من حيث 
 المخروط  الزهرة   أعضاء التكاثر الجنسية 

 بها الهيدرا الجنسيا؟" " ما الطريقة التي تتكاثر  -2
من خالل استفادة الكائن الحي من ميزات كل نوع من أنواع التكاثر، فالتكاثر الالجنسي    -3

مثال ينتج أعدادا كبيرة من نوع الكائن الحي خالل فترة قصيرة، بينما يؤدي التكاثر  
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في   الجنسي إلى تنوع في صفات أفراد النوع الواحد قد ينتج عنه اكتسابه لصفات تساعد
 بقائه مثل مقاومة المراض. 

أنثوية بعملية االنقسام   تنتج الذكور جاميتات ذكرية، وتنتج اإلناث جاميتات   -  -4
 نصف عدد كروموسومات الخلية الصلية.   المنصف، يحتوي كل جاميت على

 اإلخصاب  الجاميت الذكري بنواة الجاميت النثوي خالل عملية تسمى  تندمج نواة   -
 لصلي للكروموسومات تسمى البويضةعلى العدد ا  تحتوي تنشأ خلية جديدة   -

 . الزيجوت أو  المخصبة
ال، لن بعض الصفات قد تكون سلبية التأثير على الكائن الحي مثل عدم القدرة على  -5

تحمل المراض أو الظروف البيئية ويؤدي توارثها عبر الجيال من خالل التكاثر  
 الالجنسي إلى ضعف الساللة بشكل عام. 

 

 : الوراثة  3درس ال

 ( 27أتحقق )

وتمنع ظهور الصفة  الصفة التي تظهر في أفراد الجيل الول جميعها: الصفة السائدة 
 تجربة مندل. وهي صفة لون القرون الخضراء  الثانية

ظهرت في  ها  لكن  في تجربة مندلالصفة التي لم تظهر في الجيل الول  :الصفة المتنحية 
 الجيل الول.  دما أجرى مندل تلقيحا ذاتيا بين أفرادالثاني بنسبة قليلة عن  الجيل

 

 ( 28أتحقق )

 الصفر.  صفة لون القرون الخضر سائدة على صفة لون القرون لن 
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 (  29أتحقق )

الليل السائد أحد أشكال الجين ويحمل الصفة السائدة ويرمز له بحرف كبير ، أما الليل  
 رف صغير. المتنحي فيحمل الصفة المتنحية ويرمز له بح 

 

 ( 34أتحقق )

 . الصفات الوراثية المختلفة عبر الجيال تتبع

 

 (34أفكر )

هل يعاني الطفل من صعوبة في التنفس؟؟ لن هذا العرض قد يكون دليال على تراكم  
 مخاط لزج في الرئتين نتيجة اجتماع أليلي المرض المتنحيين. 

 

 (35مراجعة الدرس الثالث ) 

واآلخر متنح،   أليلي صفة ما في طراز جيني أحدهما سائداجتماع السيادة التامة :   -1
 .  صفة الليل السائد وظهور

الطراز الجيني غير متماثل الليالت   أثر أليلي الصفة في السيادة غير التامة: ظهور
اجتماع أليلين   على الطراز الشكلي، بصفة وسطية بين الطرز الشكلية التي تظهر نتيجة

 . متماثلين في كل مرة
 . ؟" الصفات الوراثية المختلفة عبر الجيال تتبع يسمى المخطط الذي يستخدم في اذا " م -2
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لنها ال تظهر إال باجتماع أليلين متنحيين )متماثلين( والصفة التي يجتمع فيها أليالن    -3
 متماثالن هي صفة نقية. 

رى في إلى ميسمها أو ميسم زهرة أخ  انتقال حبوب اللقاح من متك زهرةالتلقيح الذاتي :   -4
 نفس النبتة. 

في نبتة   انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة في نبتة إلى ميسم زهرةالتلقيح الخلطي: 
 . أخرى من النوع نفسه 

5-     
B B  

Bb BB B 
Bb Bb b 

 
 إجابة محتملة :   -6

  
  

ال، لن الطراز الجيني لدى كل فرد من البناء يتكون من أليلين أحدهما من الب     -7
أي أن لدى كل من البوين   AAوأحد البناء لهذه العائلة طرازه الجيني  واآلخر من الم،

أليال سائدا في طرازه الجيني ) أي انهما غير مصابين( وبما أن أحد البناء طرازه  
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فهذا يعني أن لدى كل من البوين أليال متنحيا ما يعني أن الطراز الجيني   aaالجيني 
 .  Aa لكال البوين هو  

 
 اضيات  تطبيق الري
Tt * Tt  الباء 

TT , Tt , Tt , tt   االفراد الناتجة 
 احتمال ظهور أفراد قصيرة الساق هو ) ¼ (. 

 
 ( 39مراجعة الوحدة )

1-   
 نيوكليوتيدات  .1
 السيادة التامة .2
 تلقيح خلطي  .3
   DNAتضاعف  .4

2-   
 7 6 5 4 3 2 1 السؤال 

 ج ب أ أ أ ب ب اإلجابة  
    

 المهارات العلمية    -3
1.  WCR* C RCRC 
 خلية   16=    2*2*2* 2=  42  .2

www.jnob-jo.com



خاليا ) جاميتات( تحمل كل منها نصف عدد الكروموسومات،  4لضمان انتاج  .3
بحيث عندما تتم عملية االخصاب واندماج نواتي جاميت ذكري واخر انثوي 

يكون عدد الكروموسومات في الزيجوت مساويا لعدد الكروموسومات في الخلية  
 الجسمية.  

البيض في أزهار البازيالء متنحية وناتجة عن   بيضاء اللون، لن صفة اللون   .4
اجتماع أليلين متنحيين وعند مزاوجة فرد أبيض اللون ) متنحي( مع آخر مماثل  

 له  ) متنحي( ال يمكن انتاج افراد تحمل الصفة السائدة.
تنقل المادة الوراثية الصفات عبر الجيال كما انها تتحكم في أنشطة الخلية ،   .5

لية المادة الوراثية فهذا يعني فقدان الوظائف المرتبطة بها  وعندما تفقد الخ 
 وبالتالي موت الخلية. 

يحوي كل جاميت على نصف عدد الكروموسومات الموجود في الخلية الصلية    .6
 كروموسوم في كل جاميت  24= 2÷48وبالتالي فإن 

7.     
 
 
 

     
8.      

 RR, 2RW, WW لناتجة :  االفراد ا    RW  *  RWاالبوين    (أ
 Aa  ( ب

   ddج( 

 

g G  
Gg GG G 
Gg GG G 
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        9     . 

 التكاثر الجنسي -1       

 االليل  -2       

 الزيجوت -3       

 الصفة المتنحية  -4
 الطراز الشكلي  -5
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 (: الذرة والجدول الدوري2الوحدة )

 (: 43صفحة ) –مشروعات الوحدة 

ة وشبكة اإلنترنت حول أهم العلماااا الاا ي  يجري الطلبة بحثًا في المصادر المتنوع  التاريخ: •
طوروا أفكاًرا ونظريااات تتلاال بالاا راتت مثاال تومرااو ت ور رفااودر وشااادوي  وبااورت ثاام 
 يصمموا عرًضا تقديمًيا يبي  كيف تطورت نظرياتهم وصوًًل إلى النظرية ال رية الحديثة.

ا فااي المصااادر المتنوعااة وشاابكة اإلنترناات مه المهنن : • نااة المهنااد  يجااري الطلبااة بحثااً
الكيميائيت وكيف يمك  للشخص الحصول على المهل العلمااي لهاا م المهنااةت ويراارد بعاا  

 األمثلة على ما يقوم به المهند  الكيميائي في خدمة البشريةت ثم يعد الطلبة تقريًرا ب ل .
يجري الطلبة بحثًا في المصادر المتنوعة وشبكة اإلنترنت حول أحد األجهزة التااي   التاريخ: •

حص المركبات الكيميائية لمعرفة صااياها وتراكيبهااات وأليااة عملااهت ويفضاال عماال زيااارة تف
لقرم الكيمياا في إحدى الجامعاتت للتعرف ع  قرب حول ه ا الجهازت والتقاط صااور لااهت 

 وطرح أرئلة على الفني المختص به ا الجهازت ثم كتابة بحث عنه.
 

 (:43صفحة ) –( Uraniumعنصر اليوارنيوم )

ا فااي المصااادر المتنوعااة وشاابكة اإلنترناات حااول عنصاار اليوارنااومت  يجااري الطلبااة بحثااً

وخصائصهت مثل: عنصر مشعت ويرتخدم في المفاعالت النوويةت وكيفية ارتخراجه والحصول 

 عليهت ثم يدو  الطلبة النتائج التي حصلوا عليها ويقارنوها بنتائج زمالئهم.

 

 (:44صفحة ) –أتأمل الصورة 
 في الصورة؟   ما ا تشاهد •

 جدول يحتوي على عناصر كيميائية مختلفة. محتملة:إجابة 

 كيف تصف ما يوجد في ه م الصورة؟  •
 مرتبة في صفوف وأعمدة ضم  جدول منّظم.إجابة محتملة: 

 كيف ُرتبت ه م العناصر ضم  صفوفت وضم  أعمدة؟  •
ا مشترًكات مثل الحالة الفيزيائيةت أو اللو ت أو بما أنها رتبت على ه ا النحوت فال بد م  أ  بينها شيئً   محتملة:إجابة  

 ترلرل منطقي في التدرج في خصائصها.أو أ  هنال     الهيئة الخارجيةت أو طريقة تفاعلها مع المواد األخرى.

 كيف يمكن  معرفة  ل ؟  •

موعاة أو إ  أي مجموعة م  األشياا التي تمتل  في ما بينها خاصية مشتركةت توضع معًاا فاي مج:  إجابة محتملة •

 صفت أو ترتيب معي  يميزها ع  األشياا األخرى التي ًل تمتل  ه م الخاصية.

 امنح الطلبة وقتً ا كافيً ا لإلجابة عن األسئلة المطروحة على شكل مجموعات. ومن ثّم، استمع إلجاباتهم، وناقشهم فيها. 
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 الدر  األول: تركيب ال رة والتوزيع اإللكتروني: 

 (: 48صفحة )  –الربط باللغة 

المعاجم اللاويةت مثل معجم الوريطت ًلرتخراج معنى ال رة في اللاةت ثاام يجري الطلبة بحثًا في 
إجابة محتملااة: جاااا فااي معجاام في لاةت ومعناها بالنربة للعلم والعلماا. ي كر الفرق بي  معناها  

ى في ضااوا الوريط أ  ال رة تعني في كالم العرب النملة الصايرةت أو الهباا الصاير ال ي ير
الشم  إ ا دخلت م  ناف ةت كما يقصد بها أدنى ما يكو  م  األعمالت كما قياال عنهااا أنهااا أقاال 

 األشياا الموزونةت أما ال رة التي يعرفها العلماا فهي أصار جزا في المادة.
 (:48صفحة ) –  أبحث

بحثااوا فااي ي  يجري الطلبة بحثًا في المصادر المتنوعة وشبكة اإلنترنت حااول أهاام العلماااا الاا 
نمو ج ال رةت ويصمم عرًضا تقديمًيا في هيئة خًط زمني ترلرلًي يتضم  صورة للعاِلم وتحتهااا 

 ثم يعرضه أمام الطلبة.ت ارمهت وبجانب كل صورة أهم اكتشافات ه ا العالمت وفي أي عام

 (:49صفحة )  -أتحقق:  

   مشابًها للجدول اآلتي:مقارنة بي  الجريمات الثالثةت وينظموا جدوًًل ب ليجري الطلبة 
 

 

 خصائص الجسيمات المكونة للذرة 
 

 (gالكتلة ) الشحنة  الموقع الرمز الجريم

 x 10 9.11-28 1- حول النواة e- اإللكترو 

 x 10 1.673-24 1+ داخل النواة P+ البروتو 

 x 10 1.673-24 0 داخل النواة n النيوترو  

 

 (:49صفحة )  -أبحث

العرب والمراالمي  العلماا  دورفي المصادر المتنوعة وشبكة اإلنترنت حول يجري الطلبة بحثًا  
إجابااة بحثوا في نمو ج ال رةت ويعدو  تقريااًرا باا ل  ويعرضااونه أمااام زمالئهاام.  ال ي   القدماا  

ت واباا  يمحتملة: أبي الحر ت فريد الدي  العطااارت إبااراهيم باا  راايار النظااامت الكنااديت الفاااراب 
 الهيثمت واب  رينا.
 (: 50صفحة ) –الربط بالفيزياا 

المصااادر المتنوعااة وشاابكة اإلنترناات عاا  أهاام تطبيقااات علاام الفيزياااا   يجري الطلبة بحثًا فااي
النوويااةت والمجاااًلت الراالمية المختلفااة لهاا ا العلاامت ويعاادو  تقريااًرا باا ل ت ويعرضااونه أمااام 

 زمالاهم.
 إجابة محتملة:  
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الجراايمات  خصااائصماا  حيااث   نواة ال رة يهتم بدرارة الفيزياا تعد الفيزياا النووية جزًاا م 

ا تاارتبط . كمااانيوتروناااتالو  بروتوناااتعلااى ال الموجااودة بااداخلهات حيااث تحتااوي  الاا رات معااً

 .النواة باإلضافة إلى تفرير وتصنيف خصائص  تما بينها وتتفاعل في

األغرا  الرلميةت ة في  النووي   الطاقة ارتخدام  ومعظم التطبيقات المعروفة للفيزياا النووية هي

 مثاالأورااع للتطبيقااات المختلفااةت بشااكل  األبحاااث فتحاات المجااال    إًل أ األرلحة النوويااةت    وفي

 علاامو   علاام المااواد الطب النوويت والتصوير بالرني  الماناطيريت وفي مجااالو  تالمجال الطبي
 .المشع  14-الكربو نظير  تحديد العمر بارتخدام  في   رااآلث 

 (:51صفحة ) – أفكر
ت والاا ي I-131اليااود المشااع    ي الطلبة بحثًا في المصادر المتنوعة وشبكة اإلنترناات حااوليجر

يوضح الكيفية التي يُرتخدم بها اليوم المشع للتأكد م  رالمة الااادة الدرقيااة وقيامهااا بوظائفهااات 
 إجابة محتملة:  .  ب ل  ويعرضونه أمام زمالئهمويعدو  منشوًرا  

 تي:يمك  أ  يعد الطلبة منشوًرا كآل

 

 

 (:51صفحة ) –أتحقق
النيوترونااات الموجااودة نااواة تلاا  عاادد و بروتونااات  الب العدد الكتلي ألي  رة بجمااع عاادد  يُحر  

 ت وناتج الجمع يرمى العدد الكتلي.ال رة

 (:52صفحة )  أبحث
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أهمية النظائر المشعة  يجري الطلبة بحثًا في المصادر المتنوعة وشبكة اإلنترنت حول 

المجاًلت الطبيةت وًل ريما الطب النوويت ويعدو  جدوًًل ب ل  ويعرضونه   وارتخداماتها في

. تُرتخدم النظائر المشعة في  I-131ت Xe-133ت Ga-67ت F-18إجابة محتملة: أمام زمالئهم. 

التصوير التشخيصيت وعالج فرط نشاط الادة الدرقية وررطا  ه م الادةت والادد اللمفاويةت  

 ورام المختلفة.وتشخيص أمرا  القلبت واأل 

 (: 55صفحة ) -الربط بالصحة
ماار  نقااص الصااوديومت يجري الطلبة بحثًا فااي المصااادر المتنوعااة وشاابكة اإلنترناات حااول  

وأهميتهت والمضاعفات الناجمة ع  نقص مرتوام الطبيعيت وطرق الوقاية منهت ويعدو  تقريًرا 
ا فااي تنظاايم كميااة الماااا فااي يعد الصوديوم مإجابة محتملة:  ب ل  ويعرضونه أمام زمالئهم.   همااً

داخل الخاليا وحولهات وم  مضاعفاته تااوّرم الاادماذ الاا ي يااادي إلااى الايبوبااة والوفاااةت وماا  
 طرق الوقاية منه شرب ما يكفي م  الروائل.

 (:56صفحة ) -أفكر
المعالجااة بااالكلورت ومزاياهااا   يجري الطلبة بحثًا في المصادر المتنوعة وشبكة اإلنترناات حااول

إجابااة .  باا ل  ويعرضااونه أمااام زمالئهاامويعدو  تقريااًرا  بهات وخاصة في مشاريع الميامت  وعيو 
 محتملة:  

 المزايا: غير مكلفةت فعالةت

 عيوبها: نواتج جانبية رامةت مشكلة الطعم والرائحة

 (:56صفحة ) - أتحقق
 يررم الطلبة التوزيع اإللكتروني للعنصري  على النحو اآلتي:

 
1914333358 

 
038797313 

 للمصمم  

رات الصاير باللو  األخضاار كمااا التي حولها باللو  الرماديت والك جعل النواة التي في المنتصف باللو  البنفرجيت والدوائرا

 (19في الشكل )

 :58صفحة   –( 1) إجابات أرئلة مراجعة الدر 
 البروتونات: توجد داخل النواة وتحمل إشارة موجبة.. 1
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 خل النواة وًل تحمل أي شحنة.النيوترونات: توجد دا

 اإللكترونات: توجد حول النواةت وتحمل إشارة رالبة.

 .58بما أ  ال رة متعادلة فإ  عدد اإللكترونات يراوي عدد البروتوناتت وهو . 2

 وترونات الموجودة في نوى  راته.برب اًلختالف في عدد الني أفرر:. 3

العدد ال ري   االنيوترونات الموجودة في نواة  رة العنصرت أمالعدد الكتلي هو مجموع عدد البروتونات و.  4

 فقط. الموجودة في نواة ال رة فهو عدد البروتونات 

 :ع اإللكتروني لها هو:التوزي. 5

 
313038614 

 
 68صفحة  28الشكل 

 
 69صفحة  29الشكل 

 أرتنتج:. 6

 أ(

 جا(
بعًضات ولك  وجود البروتونات ماع النيوتروناات   يمك  اًلعتقاد بأ  البروتونات تتنافر مع بعضها  أفكر:.  7

وياة الهائلاةت على قوى التنافرت ترامى القاوة النوفي الحيز نفره )النواة( رتاثر فيها قوة رابطة كبيرة تتالب 

 حيث تحافظ ه م القوة على تمار  البروتونات عندما تكو  متقاربة م  بعضها داخل النواة.

راتختلف   عندئا  ف  رتا  للعنصر نفره في عدد النيوترونااتت ترامى نظاائرت  عندما تختل. التفكير الناقد:  8

 ما البع .هكتلة ال رتي  ع  بعض
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 تطبيق الرياضيات 
 وّجه الطلبة إلى كيفية حل ه ا الراال على النحو اآلتي:

 المعطيات:

 27العدد الكتلي = 

 14عدد النيوترونات = 

 المطلوب: عدد اإللكترونات 

)±n(N+  )+p(NMass Number =  

+ 14 )+p(N27 =  

= 13 )+p(N 

 .13وبما أ  عدد اإللكترونات يراوي عدد البروتوناتت فإ  عدد إلكترونات ه م ال رة = 
 (: الجدول الدوري وخصائص العناصر2الدرس )
 (:61صفحة ) -أفكر

 تطور الجدول الدوري م  أول  يجري الطلبة بحثًا في المصادر المتنوعة وشبكة اإلنترنت حول
ويعاادو  جدول دوري ت والتحرينات التي طرأت عليه وصااوًًل إلااى الجاادول الاادوري الحاااليت  

 إجابة محتملة:  .  ب ل  ويعرضونه أمام زمالئهمعرًضا تقديمًيا معزًزا بالصور 

 يبدأ الطلبة م  دالتو ت ثم مندليف ثم موزليت وهك ا.

 

 (:61صفحة ) -أتحقق
ر وفقًا لتزايد أعدادها الكتليااةت فااي حااي  رتااب مااوزلي إجابة محتملة:  لقد رتب مندليف العناص
 .العناصر فيه وفقًا لتزايد أعدادها ال رية

 (:62صفحة )–الربط بالعلوم الخرى  
يجري الطلبة بحثًا في المصادر المتنوعة وشبكة اإلنترنت حول بع  الربائ  التااي نرااتخدمها 

 ًلرتفادة منها.في حياتنات ومكوناتهات والااية م  تصنيعهات وكيفية ا
ت ويمكاا  أ  تحتااوي علااى Snت والقصاادير Cuنمااو ج إجابااة: البروناازت وتتكااو  ماا  النحااا  

ترتخدم في صاانع األراالحة و .  Alت أو األلمنيوم  Niت أو النيكل  Mnعناصر أخرى مثل المنانيز  

 والدروع لقراوتها.
 (:64صفحة ) – أبحث

غاز الهيليومت وكيفية اكتشااافهت   ترنت حوليجري الطلبة بحثًا في المصادر المتنوعة وشبكة اإلن 
 إجابة محتملة:  .  ويعرضونه أمام زمالئهمويعدو  تقريًرا بأبرز ارتخداماته  

يتتبع الطلبة جهود العلماات بًدا بالفرنري بيياار جانرااي ت ثاام اإلنجلياازي جزيااف نورمااا . حيااث 

 اكتُشف ألول مرة م  قبل وليام رامزيت وهك ا.
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الورااادات الهوائيااة فااي الراايارات الحديثااةت وتعبئااة بالونااات الزينااة وماا  ارااتخداماته: ماالا 

 والمناطيدت وهك ا.

 (:66صفحة ) – أبحث
الاااازات النبيلااة التااي تُرااتخدم  يجري الطلبة بحثًا في المصادر المتنوعة وشبكة اإلنترنت حااول

أطااولت    في المصابيح العاديااةت وماازيج الاااازات التااي تُرااتخدم فااي المصااابيح التااي تاادوم ماادة
 ويعرضونه أمام زمالئهم.ويعدو  تقريًرا بأبرز ارتخداماته  

 إجابة محتملة:
ا ماا   يرتكشف الطالب أ  غاز الزنو  لوحدمت مثاًل يُرتخدم فااي المصااابيح العاديااةت وأ  مزيجااً

 غازات الكريبتو ت واآلرجو ت والزينو  في المصابيح التي تدوم مدة أطول.
 (:67صفحة ) -أتحقق

مرتويات الموجودة حول ال رة والتااي تتااوزع إلكتروناتهااا فيهااا هااي التااي تحاادد رقاام إ  عدد ال

الدورة التي يوجد فيها  ل  العنصاارت فالعناصاار الاا ي تتااوزع إلكتروناتهااا فااي مرااتوى الطاقااة 

األول تقع في الدورة األولىت والعناصر التي تتوزع إلكتروناتها فااي مرااتويي  تقااع فااي الاادورة 

 الثانيةت وهك ا.

 (:68صفحة ) -أفكر
خصااائص فلااز البريليااوم التااي   يجري الطلبة بحثًا في المصادر المتنوعة وشبكة اإلنترنت حول

 ويعرضو  نتائجهم أمام زمالئهم. أدت إلى ارتخدامه في الصناعات الفضائيةت 
 إجابة محتملة:  

زة ماا  حيااث انخفااا  الكثافااة ملااه يت وتح والعاادد الاا رّ  تخفيااف وهااّب. براابب خواصااه المميااّ
 للحرارة المرتفعة.

 (:71صفحة )-أتحقق

العناصر التي يحتوي مرتوى طاقتها الخارجي على إلكترو  واحد تقع في المجموعااة األولااىت 

والعناصر التي يحتوي مرتوى طاقتها الخااارجي علااى إلكتااروني  تقااع فااي المجموعااة الثانيااةت 

ونااات تقااع فااي المجموعااة والعناصر التي يحتااوي مرااتوى طاقتهااا الخااارجي علااى ثالثااة إلكتر

 الثالثة. 
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 (:73صفحة ) -أتحقق
 
 

 
313038797 
 للمصمم

التي حولها باللو  الرماديت والمرات الصاير باللو  األخضاار كمااا جعل النواة التي في المنتصف باللو  البنفرجيت والدوائر ا

 (36(ت و)35في الشكلي  )

 (:74صفحة )-أتحقق

 
313038614 

 للمصمم
نواة التي في المنتصف باللو  البنفرجيت والدوائر التي حولها باللو  الرماديت والمرات الصاير باللو  األخضاار كمااا جعل الا

 (83(ت و)73الشكلي  )في 

 (:77صفحة )-أتحقق
 

 

 (:78صفحة )-أتحقق
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 (:79صفحة ) – (2الدرس )إجابات أسئلة مراجعة 

خصائصاها فاي الصاف الواحاد بشاكل تادريجي يمكا  ُرتبت العناصر في صفوف بحيث تتايار :  أوّضح.  1

 توقعه.

 وُرتبت في أعمدة بحيث تتشابه العناصر الموجودة في العمود الواحد في خصائصها الفيزيائية والكيميائية.

المجموعة عمود في الجدول الادوري يحتاوي علاى عناصار تتشاابه فاي خصائصاها الكيميائياةت :  أقار .  2

 العدد نفره م  اإللكترونات. ويحتوي مرتواها األخير على

الدورة صف في الجادول الادوري يحتاوي علاى عناصار تتايار خصائصاها بشاكل تادريجي يمكا  توقعاهت 

 وتحتوي عناصرها على عدد مرتويات الطاقة نفرها.

أل  مرتوى طاقتها األخير مكتمال وممتلاب باإللكترونااتت وما  الصاعب أ  تفقاد أو تكتراب أي :  أفسر.  3

 إلكترو .

ال رة المتعادلة هي ال رة التي ًل تحمل أي شحنةت وعدد البروتوناات الموجاودة فاي نواتهاا يرااوي عادد   .4

 اإللكترونات التي تدور حول نواتها.

األيو  هو  رة عنصر تحمل شحنةت رواا موجبة أو رالبةت نتيجاة فقادها أو اكتراابها لتلكترونااتت وعادد 

 ي عدد اإللكترونات التي تدور حول نواتها.البروتونات الموجودة في نواتها ًل يراو

  :أستنتج. 5

 ب(

 د(

لكترونات التي تدور حول ناواة  رتاه ما  خاالل عاددم الا ريت ثام اإليمكنني معرفة عدد  :التفكير الناقد.  6

أررم التوزيع اإللكتروني لهت وأحدد عدد مرتويات الطاقة التي تتوزع فيها إلكتروناته لتحديد الدورة التي يقع 

فيهات وأحدد عدد إلكترونات تكافام والتي تقع في مرتوى طاقته الخارجي لتحدياد المجموعاة التاي يقاع فيهاا 

  ل  العنصرت ثم أحدد موقعه في الجدول الدوري.

 (: 79صفحة ) -الرياضيات  تطبيق
 وّجه الطلبة إلى كيفية حل ه ا الراال على النحو اآلتي:

 16دد النيوترونات = ع       31المعطيات: العدد الكتلي = 

 . لحراب العدد ال ريت نحرب عدد البروتونات:1

)±n(N+  )+p(NMass Number =  

16+  )+p(N=  31 

15=  )+p(N 

 . لمعرفة إلكترونات تكافامت نكتب التوزيع اإللكتروني له:2

2, 8, 5 

 .5اإللكترونات التي توجد في مرتوى طاقته األخير هي إلكترونات تكافامت وتراوي 

 .-3إلكتروناتت أي أنه ريكو  شحنة رالبةت  3. بما أ  العنصر يقع في المجموعة الخامرةت ريكترب 3

4. 

 

 .5ت والمجموعة 3ت فإنه يقع في الدورة 5 ,8 ,2. بما أ  التوزيع اإللكتروني له: 5
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 (:80صفحة ) – اإلثراء والتوسع

 المفاعالت النووية 

 الهدف

يةت ومجااًلت اراتخداماتها حاول العاالمت ويازرو الموقاع فاعالت النوومبدأ عمل الميتعرف الطلبة على   •
اإللكتروني لهيئة الطاقة ال رية األردنيةت ليطلع على نشأتهات والبرنامج األردني النووي وأهميته في حل 

شعةت وأهم مشكلة الطاقةت ويفضل عمل زيارة لهيئة الطاقة ال رية. ثم يبحث في كيفية إنتاج العناصر الم
امات ه م النظائر في كل م : المجاال الطبايت والزراعايت والصاناعةت والتكنولوجياات بيقات وارتخد تط

 والعلوم الدوائيةت وعلم اآلثارت وم  ثّم يكتب الطلبة تقريًرا ب ل ت ويعرضونه على زمالئهم..

 2مراجعة الوحدة 

 :83صفحة  إجابات أرئلة مراجعة الوحدة
 طلحات:المفاهيم والمص. 1

  رة. ال1

 . النواة2

 . العدد ال ري3

 . الجدول الدوري4

 . مرتويات الطاقة5

 . تركيب لوي  النقطي6

 جابة الصحيحة:أختار رمز اإل. 2

 . ب( النظائر1

 . ب( البروتونات 2

 . د( مرتويات الطاقة3

 . د( البروتونات والنيوترونات 4

 :84صفحة  إجابات أرئلة مراجعة الوحدةتابع  
 

 والنيوترونات البروتونات  . ج(5

 . ب( أعدادها ال رية6

 . أ( الفلزات 7

 . ب( إلكترونات التكافا8
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 . د( الاازات النبيلة9

 . ج( 10

 :85صفحة  إجابات أرئلة مراجعة الوحدةتابع  
 المهارات العلمية. 3

 

 
 :86صفحة  إجابات أرئلة مراجعة الوحدةتابع  

  أصنّف:. 4

 أ. فلز

 ب. شبه فلز

 زج. ًلفل

 د. فلز

 ه فلزشب ها.

 و. ًلفلز

لعدم وجود شحنة عليهت ووجود تناقضات لنما ج ال رة التي كانت تعتقد أنها تتكو  م  البروتونات   أفّرر:  .5

 واإللكترونات فقط.
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ت وهو مراو لعادد البروتونااتت عندئا ت يمكا  حرااب عادد 17بما أ  عدد اإللكترونات يراوي    أحرب:.  6

 النيوترونات:

)±n(N+  )+p(Nmber = Mass Nu 

)±n(N+  17=  35 

18=  )±n(N 

 

: تطلب تنظيم العناصر وتصنيفها؛ بربب تزايد أعداد العناصر المكتشفةت ووجود أوجاه تشاابه باي  أتوقّع.  7

 ه م العناصر م  حيث خصائصها الفيزيائية والكيميائيةت ولترهيل درارتها.

8. 

رمُز 
 العنصر

عدُده 
 الذري  

التوزيُع  
 تروني  اإللك

 عددُ 
وياِت مست 

 الطاقةِ 

الدورُة  
التي 
يقُع  
 فيها

عدُد 
إلكتروناِت  

 التكافؤِ 

المجموعُة 
التي يقُع  

 فيها

A 2 2 1 1 2 18 

B 7 2, 5 2 2 5 15 

C 10 2, 8 2 2 8 18 

D 13 2, 8, 3 3 3 3 13 
 

م  الصاعب أ  لكتروناتت و: رميت الاازات النبيلة ألنها تمتل  مرتويات طاقة مكتملة وممتلئة باإلأفرر.  9

 تفقد اإللكترونات أو تكتربها.

 :87صفحة  إجابات أرئلة مراجعة الوحدةتابع  
 :  أكتب التوزيع اإللكتروني لها:أرتنتج. 10

X3 :2, 1 

Y10 :2, 8 

Z14 :2, 8, 4 

هااو العنصاار المرااتقر؛ أل  مرااتوى طاقتااه الخااارجي مكتماال وممتلااب  Y10يعااد العنصاار اًلفتراضااي 

 اإللكترونات أو يكتربها.مك  أ  يفقد روناتت وًل يباإللكت

: تميل ال رات إلى تكوي  األيونات للوصول على حالة اًلرتقرارت بحيث تمتل  توزيعًا إلكترونيًا أرتنتج.  11

مشابًها للتوزيع اإللكتروني للااز النبيلت ويحدث ها ا اًلراتقرار للا رات إماا عنادما تفقاد اإللكتروناات ما  

 و تكتربها.ها الخارجي أمرتوى طاقت
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 ت لتحديد عدد إلكترونات تكافام:W17أكتب اًلتوزيع اإللكتروني للعنصر اًلفتراضي  : أتوقّع .12

W17 :2, 8, 7 

ت ويمكا  تمثيال  رة ها ا العنصار واألياو  الا ي رايتكو  منهاا باراتخدام 7عدد إلكترونات تكافام تراوي  

 تركيب لوي  النقطي على النحو اآلتي:
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 (: ميكانيكا الموائع  3الوحدة )
 (:  93أتحقق صفحة )

 يزداد الضغط بزيادة القوة المؤثرة في المساحة. ويزداد الضغط بنقصان المساحة المتأثرة بالقوة.  
 

 (:  94أتحقق صفحة )
P= 750/0.03 =25000 Pa 

 
 ( :  98أتحقق صفحة )

أكبر من القوة المؤثرة في  مكبس الكبير لمؤثرة في اليتأثر المكبسين بالضغط نفسه، وتكون القوة ا
 المكبس الصغير.  

 
 (:  98أفكر صفحة )

دفع المكبس يولد ضغطا ينتقل إلى السائل داخل اإلسطوانة فيندفع عبر الفوهة. ويصمم رأس  
 اإلبرة رفيعا ليولد ضغطا كافيا الختراق الجلد. 

  
 (: 101مراجعة الدرس صفحة ) 

 فة السائل. . عمق النقطة ، كثا1
 . أ( زيادة المساحة المتأثرة بوزن الحقيبة، فيقل الضغط الناشئ عنها على جسم الشخص. 2

ب( وفقا لمبدأ برنولي فإن الهواء السريع فوق السقف يكون ضغطه أقل من ضغط الهواء    
 داخل  الكوخ، وفرق الضغط ينشأ عنه قوة تدفع السقف إلى العلى.    

 دية فيندفع من الثقب.   عنه قوة عمو  السائل ينشأ . أ( يدل على أن ضغط3
ب( ال، لم يضبط الطلبة العوامل؛ لدراسة العالقة بين ضغط السائل وكثافته يجب تثبيت عامل  

 االرتفاع، أي يجب أن يكون للثقبين االرتفاع نفسه.  
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 تطبيق الرياضيات: 
 أكبر ضغط ينتج من أقل مساحة  

20.02m = 2A= 10x20 =200cm 

P= 50/0.02= 2500 Pa 
 أقل ضغط ينتج من أكبر مساحة  

20.8m= 2A= 40x20=800cm 

P= 50/0.8=62.5 Pa 
 
 (  102أفكر صفحة ) 

جسيمات المادة الصلبة أكثر تراصا من جسيمات السوائل، وعليه فإن كمية المادة في وحدة  
كبر  صلبة عموما أالحجوم في المواد الصلبة تكون أكبر من السوائل . لذا تكون كثافة المواد ال

 ئل.  من السوا
 
 
 

 ( 103أتحقق صفحة )
 كثافة الجليد أقل من كثافة الماء

 
 (  105أفكر )

اختالف وزن السائل المزاح بسبب اختالف كثافة السائلين، فكثافة الماء أكبر من الزيت.  وبما  
 ت.  لطفو في الزي أن قوة الطفو تساوي وزن السائل المزاح فإن قوة الطفو في الماء أكبر من قوة ا

 
 (:  106أفكر صفحة )

 الماء المالح في الكأس الول )على اليمين(. قوة الطفو تزداد بزيادة كثافة السائل. 
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 ( : 108أتحقق صفحة )

 للجسم الطافي تكون قوة الطفو مساوية لوزن الجسم. 
 

 (  109مراجعة الدرس صفحة ) 
1 . 
 

              
 
 
 
 
 
ذا يزداد حجم الجزء المغمور من السفينة في  ماء البحر، لقل من كثافة  . ماء النهر كثافته أ2

الماء عند انتقالها إلى ماء النهر، فإذا كان وزن السفينة كبير  يمكن أن تصبح قوة الطفو غير  
 كافية إلبقاء السفينة طافية فتتعرض للغرق.  

 تي، كحول.  . ترتيب السوائل من السفل إلى العلى: عسل، ماء مالح، زيت نبا 3
 

 تطبيق الرياضيات:  
3D=20/ 5x10x2 =0.2 g/cm 

أقل من كثافة الماء سيطفو على سطح الماء بحيث يكون جزء منه مغمور في   كثافة الجسم
 السائل. 

 
 (: 113مراجعة الوحدة صفحة ) 

 قوة الطفو
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 . الضغط / باسكال/ الكثافة / قاعدة أخميدس.  1
 د          (3          ( ب              2( ب                   1. 2

 ( ج  6( أ                         5( ج                     4   
 . المهارات العلمية  3
 ( فإن الضغط يولد قوة تزداد بزيادة المساحة المتأثرة.  F= P.A. وفقا للعالقة )  1
 . الزيت كثافته أقل من كثافة الماء لذا يطفو على السطح فيسهل التخلص منه. 2
صغيرة لذا وزن الكرسي ينتج عنه ضغطا كبيرا على السجادة  أرجل الكرسي . مساحة سطح 3

قد يؤدي إلى تلفها. قطع الحماية ذات مساحة كبيرة نسبيا فيتوزع وزن الكرسي على مساحة  
 أكبر فيقل الضغط على السجادة. 

 السائل .  . أ( بسبب تساوي الضغط عند جميع النقاط التي تقع على العمق نفسه داخل4
ب( قوة اندفاع الماء من الثقب المشار إليه بالسهم أقل من الثقوب الثالثة لن ارتفاع الماء      

 فوقه أقل فيكون ضغط السائل فوق النقطة أقل.  
. البذلة تحافظ على درجة حرارة جسم الغواص، وتحميه من ضغط الماء الكبير، كما تشكل  5

 البحرية.  درعا واقيا لحمايته من الحيوانات 
 cm 3V= (10) 1000 =3. أ(   6

       3D= m/v=500/1000=0.5 g/cm 
ب( كثافة المكعب أقل من كثافة الماء لذا عند تركه حرا فإنه يتحرك إلى العلى ويستقر     

 على سطح السائل.   
   N 500 ،N 750. أ( 7

سطح  اء، ليصبح ب( زيادة حمولة القارب  أدت إلى زيادة الجزء المغمور منها في الم   
السفينة مالمسا لسطح الماء وبالتالي فإن هذه الحمولة تمثل الحد القصى الذي يمكن للسفينة  

 أن تحمله.  
 ج( لن وزن السفينة يصبح أكبر من قوة الطفو.  
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 الوحدة الرابعة ) علوم الرض والبيئة( 

 121صفحة 

 الربط بالزالزل 

 واألمواج الثانوية(،  اج األوليةتتكون األمواج الزلزالية من نوعين )األمو  -

 سرعة األمواج األولية تزداد مع العمق في الطبقة الواحدة. -

 تنكسر األمواج الزلزالية وتتغير سرعتها عندما تنتقل بين نطاقين مختلفين.  -

األمواج األولية تسير في جميع األوساط )الصلبة والسائلة والغازية( بعكس األمواج   -

 الصلبة. في األوساطالثانوية التي تسير فقط 

 

 121صفحة   أتحقق: 

 الصفائح المحيطية 

 الصفائح القارية 

 

 123صفحة 

 أفكر

 السرعة = المسافة / الزمن 

 cm/ year 1السرعة = 

 123صفحة  أفكر

 القشرة القارية اكبر عمرا،  ألن القشرة المحيطية تتجدد باستمرار عند الحدود المتباعدة.

 

 124صفحة 
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 أفكر

ة غالف صخري محيطي جديد لذا تسمى الحدود البناءة، أما عند حدود  د المتباعد ينتج عن الحدو 

المتقاربة من نوع )حدود الغوص( فيحدث استهالك للغالف الصخري لذا تسمى الحدود الهدامة،  

أما الحدود الجانبية فتتحرك الصفيحتان بجانب بعضها البعض دون عمليات هدم أو بناء فتسمى  

 الحدود المحافظة. 

 

 

 124فحة ص   أتحقق 

 حدود الغوص: أخدود بحري وجزر بركانية أو سالسل جبلية بركانية. 

 حدود التصادم: سالسل جبلية. 

 

 125صفحة 

 الربط بالتاريخ 

والذي  1972من أشهر الزالزل التي حدثت عبر التاريخ وتتميز بقوتها: زلزال حدث في عام 

بع الذي حدث في منطقة العقبة  زلزال نوي كان مركزه في غور األردن بالقرب من جسر دامية، 

 والذي كان عبارة عن خمس هزات أرضية.  2004، وزلزال البحر الميت عام 1995في عام 

 

 

 أتحقق: 

 تنتشر الزالزل والبراكين على حدود الصفائح التكتونية. 
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 صفحة 127

 مراجعة الدرس 

ا مما يؤدي إلى  تجمعة فوقهبسبب انصهار الصفيحة الغاطسة مع رسوبيات قاع المحيط الم  -1

 خروجها على شكل ماغما وتشكل الجزر البركانية.

ينتج عند الحدود المتباعدة حفرة انهدام وبحار ضيقة ومحيطات واسعة، بينما ينتج عند    -2

الحدود المتقاربة االخاديد البحرية والجزر البركانية او سالسل جبلية بركانية عند حدود الطرح،  

 تصادم.ند حدود الوسالسل جبلية ع

 صفيحة قارية ( -أ -3

 صفيحة محيطية  -أ

 حدود متباعدة  ( ب

4-   

: الحدود المتباعدة البحر   -  األحمر 

 الهماليا: الحدود المتقاربة من نوع حدود التصادم جبال   -

: الحدود الجانبية.  الميت   البحر   صدع   -  التحويليُّ

اع الماغما من الغالف المائع ليكون  بفعل اندف  تتشكل البراكين عند حدود الصفائح المتباعدة  -5

، وعند الحدود المتقاربة من نوع حدود  واستمرار النشاط البركاني غالف صخري محيطي جديد 

الغوص بسبب انصهار الصفيحة الغاطسة مع رسوبيات قاع المحيط المتجمعة فوقها وخروجها  

 على شكل ماغما.

ضغط كبير وكسر  عنها  صفائح ينتج حركة الن ويفسر تشكل الزالزل عند حدود الصفائح أل

 للصخور مما يؤدي إلى تحرر الطاقة على شكل زالزل. 

 

 تطبيق الرياضيات 

 السرعة = المسافة / الزمن 
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 =2cm/ year 

 

 129صفحة 

 أتحقق 

طاقٍة  إلى لتحويلها والرياح ، المياه   وطاقة   الشمسية   الطاقة   المتنوعة ، منها الطاقة   تستخدم موارد  

، و ورصف   المنازل   بناء   في الصخور   ستخدم  ت و كهربائيٍة،  في المعادن   ستخدم  ت الطرق 

، وتدخل  المياه صناعة   مثل   المختلفة   الصناعات   ؛  الكائنات   تركيب   في األجهزة  الطبية  ا  وله الحية 

 .الصناعة  والزراعة   فيا  استخداماته إلى إضافة كثيرة   منزلية   استخدامات  

 

 130صفحة 

 أبحث 

وزع الموارد المعدنية بشكل غير منتظم على سطح األرض، حيث يؤثر على تواجدها  تت

العمليات الجيولوجية المسؤولة عن تكونها، مثل وجود النحاس عند حدود الصفائح المتقاربة، و  

وجود الذهب في رسوبيات األنهار، ووجود الفوسفات في منطقة سادها الترسيب البحري،  

منطقة الصدوع ألنها تسهل حركة المحاليل الحاملة لأليونات، وأيضا   الخامات في وأيضا توجد 

تتميز العصور الجيولوجية المختلفة بخامات محددة، وذلك يعود إلى البيئات الرسوبية السائدة 

 في ذلك الوقت.فمثال تنتشر خامات الحديد في صخور ما قبل الكامبري. 

 

 131صفحة 

 أبحث 

رتباطا وثيقا بالعمليات الجيولوجية، وتشكل الموارد المعدنية  ية مرتبط اتكون الموارد المعدن 

يحتاج فترات طويلة من الزمن بسبب الزمن الجيولوجي الطويل الذي تحتاجه العمليات  

 الجيولوجية عند تشكلها. 
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 131صفحة   أتحقق 

، وتتكوّ  مختلفة   أنواع  الماغما بلورت مراحل   أثناء   في تتكّون    من   مختلفة   نواع أ فيها ن  من  الصخور 

، ونظًرا الموارد   ، فيتوقع أن توجد  الصفائح   بحدود   مرتبط   البركاني   النشاط   أن   إلى المعدنية 

 الموارد المعدنية عند حدود الصفائح. 

 

 132صفحة 

 الربط بالتكنولوجيا 

قمار  االستشعار عن بعد جمع بيانات ومعلومات عن المعادن أو ظاهرة ما من خالل األ

 اعية دون اتصال مباشر، حيث تنتقل المعلومات مسافة كبيرة. الصن 

 

 133صفحة 

 أبحث 

تعد الشيدية من اكثر المناطق استخراجا للفوسفات، ويعد الوادي األبيض والحسا من المناطق  

وللفوسفات استخدامات عديدة حيث يدخل في   التي يستخرج منها الفوسفات بكميات اقتصادية.

 زراعية، فيستخدم في انتاج األسمدة وفي صناعة المنظفات. صناعية والالمجاالت ال

 

 

 133صفحة   أفكر

 .األردّن   في شاسعةٍ  في مناطق   وجود ه أفّسر   بحرّيٍة، بيئةٍ  في الفوسفات   يتشّكل  

ترسيب    إلىيدل ذلك على ان أجزاء واسعة من األردن كان يغمرها البحر فيما مضى مما أدى 

 الفوسفات.
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 134 صفحة

 ة الدرس مراجع

 الموارد الحيوية: النباتات، الحيوانات.  -1

 الموارد غير الحيوية: المعادن، الصخور، المياه.

 لى اختالف شكل الشبكة البلورية التي تترتب بها الذرات. إ ذلك   في السبب   ي عزى  -2

حار  ن مياه الب يتكون الغرافيت من تحول الفحم الحجري، بينما يتكون الهاليت من ترسبه م  -3

 أثناء عملية التبخر. 

 للصخور   المعدنّي   التركيب   في تغيّرٍ  إلى حدوث   والضغط   الحرارة   درجات   قيم   ارتفاع   يؤدّي  -4

.  وتشكُّل    الموارد  المعدنية 

: تعرض الفحم الحجري   -5  درجات حرارة وضغط مرتفعين.  إلىالغرافيت 

: تعرض مياه البحارإلى التبخر    الجافة. في المناطقالجبس 

، منطقة   في  الحديد   على يحتوي  الذي الهيماتيت   يوجد   -6  على يحتوي  الذي والمنغنيت   عجلون 

 منطقة   في  معادن  النحاس   وتوجد   الموجب ، وادي منطقة   في والجبس   ضانا، منطقة   المنغنيز  في

.  جنوب   فينان  األردّن 

 الصناعات   من   كثيرٍ  في  وتدخل   للطاقة، غذاء ومصدرفي المن استخدامات الموارد الحيوية   -7

.  والصناعات   والمالبس   األدوية   مثل  إنتاج    الطبية 

ومن استخدامات الموارد غير الحيوية استخدامها كمصدر للطاقة، واستخدام الصخور في  

 ة. الصناعة ورصف الطرق، واستخدام المياه في االستخدامات المنزلية وفي الصناعة والزراع

 

ن تشكل الموارد مرتبط بالعمليات الجيولوجية المختلفة، فهو مرتبط بحدود الصفائح،  ال  -8

الماغما، وأماكن الترسيب من مياه البحار في المناطق الجافة، فيرتبط تشكل   بلور وباماكن ت

 الموارد المعدنية باماكن حدوث العمليات الجيولوجية. 

 

www.jnob-jo.com



 تطبيق العلوم 

 بالترسب. على ل، ومع الوقت يبدأ الهاليت ذو الذائبية األ ذائبيته أقيترسب الجبس أوال ألن  

 

 135صفحة 

 اتحقق 

، وأنشطة   إلى المسطحات   المياه ا لعادمة   تسرب   مثل   ملوثات تنتج من الطرق المباشرة   المائية 

لى  إ تتسّرب   التي السائلة   النفايات   من   كبيرة   كميات   عنها ينتج   التي والصناعات   والنقل   التعدين  

 .تلّوث ها إلى يؤدّي ما المائية   المسطحات  

 ما صحيحةٍ  غير   بطريقةٍ  الصناعية   األسمدة   مثل  استخدام   مباشرةٍ، غير   وملوثات تنتج بطرق

 الغذائّي .  اإلثراء   ظاهرة   وحدوث   المياه   تلوث   يؤدّي إلى

 

 136صفحة 

 أبحث 

المحاصيل الزراعية وتوفير الموارد  انتاج بعض عند استخدام األراضي في الزراعة فإنه يتم 

الغذائية، كما انه يتم الحفاظ على التربة من االنجراف، والمحافظة على البيئة حيث يتم انتاج  

 االكسجين في عملية البناء الضوئي واستهالك ثاني أكسيد الكربون. 

ونقص التنوع  اف التربة  أما في حال استخدام األراضي في التمدد العمراني فإنه يؤدي إلى انجر

 الحيوي. 

 

 

 140صفحة 

 أبحث 

 . الحية   الكائنات   تنوع في السدود   بناء   أثر   في  أبحث  
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للسدود أثر كبير في الزراعة والكائنات الحية، حيث توفر السدود المياه للزراعة مما يساعد على  

ا يوفر  حيوانات كمتوسيع رقعة األرض الزراعية، وتنوع المحاصيل الزراعية، وتوفر المياه لل

 لها مراعي خصبة.  

 

 140صفحة 

 الربط بالبيئة 

يؤدي صناعة الجفت إلى توفير مصدر للطاقة يتم استخدامه كوقود في التدفئة، كما يمكن  

استخدام الجفت كاعالف للحيوانات، كما يستخدم في مكافحة الفطريات والبكتيريا التي قد تصيب  

 األشجار. 

 

 141صفحة 

 مراجعة الدرس 

 

1- 

 أهميتها في المحافظة على الكائنات الحية المهددة باالنقراض.  تكمن -أ

 .الحيوية   الموارد   في سلًبا التأثير   إلى الحمضيُّ  الهطل  يؤدّي -ب

، لألمراض   عرضةً  النبات  أكثر   يجعل   إذ   النباتّي ،  الغطاء   على القضاء   إلى يؤدّي   ما واآلفات 

، و موت  ال إلى النهاية   في يؤدّي  القضاء على مواطن الكائنات الحية، وبالتالي تقليل التنوع  نباتات 

 الحيوي. 

 

تعتبر الموارد المتجددة من الموارد الصديقة للبيئة، حيث تحافظ على البيئة، وال ينتج عنها    -2

 ملوثات، كما انها موارد متوافرة باستمرار ال تنضب بعكس الموارد غير المتجددة. 
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من الكائنات الحية، فعند الحفاظ على المياه نظيفة خالية من الملوثات   طنا للعديدتعد المياه مو  -3

 يؤدي إلى المحافظة على الكائنات الحية الموجودة مما يؤدي إلى المحافظة على التنوع الحيوي. 

 االستخدام األمثل للموارد  -4

 إنشاء المحميات الطبيعية 

، ما النباتية   األنواع   كثيٍرمن   على ء  القضا إلى والرعي  الجائر   الجائر   يؤدي الصيد     -5  والحيوانية 

،  السالسل   في أثّر    الحيوي   التنّوع   وقلّل   الغذائية 

الطبيعية    المواطن   تدمير   والغابات  إلى الزراعية   المناطق   من   كبيرة أجزاءٍ  إزالة   كما تؤدّي 

،  للكائنات   ، وح  لحيوّي  ا التنّوع   تقليل   إلى يؤدّي ما الحية  ر   ثاني غاز   تركيز   وزيادة   دوث  التصحُّ

 الغالف  الجوّي .  في الكربون   أكسيد  

تعتبر الغابات موطنا طبيعيا للعديد من الكائنات الحية، وتعمل على تثبيت التربة، وتعتبر    -6

  مصنعا لالكسجين في الغالف الجوي، وبالتالي عند المحافظة على الغابات يؤدي إلى الحفاظ

 ع الحيوي، ويمنع التربة من االنجراف، ويحافظ على البيئة. على التنو

 
 

 141صفحة   تطبيل العلوم 

أنواعِ   وتايُّرِ  المنطقِةت في الموجودِ  الحيوّيِ  التنّوعِ  نقِص  إلى الميامِ  ارتنزافُ  ياّدي 

وضعِ  ال تدهورِ  أربابِ  ع    اإلنترنتِ  شبكةِ  في أبحثُ  فيهات الموجودةِ  الحيةِ  الكائناتِ 

 .فيها الحيوّيِ  التنّوعِ  في  ل    وأثرِ  حاليًّات األزرقِ  في ّيِ المائ

 

تم ارتخراج الميام الجوفية بكميات كبيرة م  منطقة األزرقت فكا  معدل ارتخراج 

الميام الجوفية أكبر م  كمية تا ية الحو  الجوفيت مما أدى إلى انخفا  مرتوى 

جود في المنطقةت وأثر رلبا على  لحيوي الموالميام الجوفيةت واثر  ل  في التنوع ا
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الطيور المهاجرةت حيث تعتبر منطقة األزرق بأنها محطة للطيور المهاجرةت ورادت  

 بع  األنواع النباتية التي لم تك  موجودة مثل نبات القصيب. 

 

 142صفحة 

 في  ِرهاودو  المائيِةت الزراعةِ  ارتخدامِ  أهميةِ  ع  المتاحةِ  المعرفةِ  مصادرِ  في أبحثُ 

عليهات   حصلتُ  التي المعلوماتِ  أضّمنُه تقديميًّا  عرًضا وأصّممُ  الطبيعيِةت المواردِ  تدامةِ ار

 .زمالئِي  على وأعرُضه

تالبت الزراعة المائية المركبة على المشاكل التي تواجه الزراعة التقليديةت مثل نقص الموارد 

% م    10ة المركبة روى اعة المائي المائية التي تحتاجها المزروعاتت حيث ًل تتطلب الزر

الزراعة التي تحتاجها النباتات في الزراعة التقليديةت وتتالب أيضا على مشكلة عدم توافر  

مراحات كافية للزراعةت ويمك  تطبيقها أيضا في المناطل التي ًل تتوافر فيها تربة صالحة  

 للزراعة. 

 

 145صفحة 

 مراجعة الوحدة 

1-   

 الصفائح( )  نظرية تكتونية  -1

  )  حدود الاوص (.   )2

 ) حزام المحيط الهادي الناري( )3

 ( )ارتدامة الموارد الطبيعية(. 4

 ) ارتنزاف األنظمة البيئية(.  ( 5

 )الموارد الحيوية(.   )6
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2- -1 

  التصادمِ  حدودُ  )أ -1

لِ  عمليةِ  )ج -2  التحوُّ

 الجانبيةِ  )د  3-

 رية  قا صفيحة   -قارية   صفيحة   تقاربِ  )ج  4-

 أخرى  محيطية   صفيحة   تحت   محيطية   صفيحة   غوِص  )أ  5-

  عجلو    )أ 6-

  الكبريتِ  أكريدِ  ثاني )أ -7

 الحيواناتُ  )ب 8-

 

 :العلمية   المهارات  3 .

-1  

الجزر البركانية م  تقارب صفيحة محيطية م  صفيحة محيطية أخرىت فتاوص    تنتجُ  -1

الصفيحة اًلحدث واًلقل كثافةت فتنصهر   كثافة تحت الصفيحة المحيطية األكبر عمرا واألكثر

تخرج الماغما مشكلة جزرا الصفيحة الااطرة مع رروبيات قاع المحيط المتجمعة فوقها و 

بينما تتكو  الرالرل الجبلية نتيجة تصادم صفيحة قارية مع صفيحة قارية أخرىت  ت بركانية 

 ويحدث طي للصخور مشكلة رالرل جبلية. 

 

2-   

 لصفائح القاريةا المحيطية الصفائح  

 أكبر  الكثافة

33 g/cm 

 اقل

32.7 g/cm 

 غرانيت  بازلت نوع الصخور 
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3-  

يتكو  النحا  نتيجة للنشاط البركانيت أما الارافيت نتيجة عملية تحول الفحم الحجري بوجود  

 الضاط والحرارة 

 

-2  

 صفائح كبيرة المراحة: صفيحة الهادي 

 ربية لصفيحة العصفائح متورطة المراحة: ا

 صفائح صايرة المراحة: صفيحة جوا  دي فوكا 

 

 يتر  للطالب  3-

 

نتيجة ًلرتمرار التباعد بي  الصفيحة العربية والصفيحة اًلفريقية ريتحول البحر األحمر    4-

 إلى محيط وارع.

 

-5  

عند حدود الاوص تتقارب صفيحة محيطية م  صفيحة محيطية أخرىت وقد تتقارب   -1

صفيحة قاريةت فتاوص الصفيحة المحيطية األكثر كثافة في كلتا الحالتي  محيطية م  صفيحة  

 أرفل الصفيحة األقل كثافة مما يادي إلى تشكل األخدود البحري في منطقة غوص الصفيحة. 

أل  حدود الصفائح منطقة نشطة بركانيات وعند تبلور الماغما ينتج أنواع مختلفة م    -2

 ختلفة م  الموارد المعدنية. ها أنواع م الصخور التي يتكو  في
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أل  عملية التحول تحدث م  خالل ارتفاع في قيم درجات الحرارة والضاطت مما يادي   -3

 إلى حدوث تاير في التركيب المعدني للصخور وتشكل الموارد المعدنية. 

 

 نقرا . للمحافظة على التنوع الحيوي في منطقة األزرقت منها رم  الررحاني المهدد باًل -4

 

6-   

 األحمُر: حدود متباعدة البحرُ  -1

 الهماليا: حدود متقاربة )تصادم( جبالُ  -2

 

تقليل اًلرتخدام مثل إطفاا األجهزة التي ًل ترتخدمت وإعادة ارتخدام المادة الواحدة أكثر   -7

 م  مرةت وإعادة تدوير بع  المواد التي لم تعد ترتخدم. 

 

8-  

 مما ياثر على التنوع الحيوي في المنطقة. الحيوانات يادي إلى انخفا  أعداد  -1

يادي إلى التأثير على األرما  الكبيرة التي تتا ى على األرما  الصايرةت وقد يادي إلى   -2

 موتهات وياثر  ل  رلبا على الرالرل الا ائية. 

  أعداد يتاثر الاطاا النباتي ويادي إلى التأثير على التنوع الحيوي في المنطقة وانخفا -3

 نواع النباتات الموجودة في المنطقةت وقد يادي إلى انجراف التربة. وأ

 

 أل  الجراد رتزداد اعدادم ويتا ى على نباتات القمح مما يادي إلى انخفا  كمية القمح.  -9
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10-   

 

 

 

 

 

 

 تتكو  الموارد المعدنية في اثناا مراحل تبلور الماغما -1

 الهاليت  -2

يادي إلى حدوث تاير في النريج والتركيب   ارة والضاطارتفاع قيم درجات الحر -3

 المعدني للصخور. 

 الارافيت  -4
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 جابات كتاب األنشطة والتماري إ
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 : الوراثة والتكاثر1الوحدة 

 ( 4أستكشف )

 ( 5)  أستنتج

أهمية محلول تنظيف الصحون: يسهم في تفكيك ) تحطيم ( الغشية الخلوية مثل الجدار  
 والغشاء البالزمي للخاليا النباتية مما يسهل خروج المادة الوراثية ومن ثم رؤيتها. الخلوي 

 .بحيث تظهر بوضوح DNAأهمية الكحول  : يسهم في ) تجميع( ترسيب خيوط  

 DNA   (6)تجربة نمذجة  

 ( 8) التحليل واالستنتاج 

 لمحاكاة وجود أربعة أنواع من القواعد النيتروجينية.  -
قواعد النيتروجينية يرتبطان معا بعدد محدد من الروابط، فمثال  لن كل نوعين من ال -

( بثالث روابط هيدروجينية بينما ترتبط  C( بالقاعدة النيتروجينية ) Gالنيتروجينية )ترتبط القاعدة 
 برابطتين هيدروجينيتين فقط.   (A)بالقاعدة النيتروجينية   (T)القاعدة النيتروجينية 

 ( 9)التكاثر الالجنسي تجربة 

 ( 9)التحليل واالستنتاج 

ن  يمكّ كما  عبر الجيال كما هي،   الصفات الوراثيةحفاظ على تم من خالل التكاثر الالجنسي الي 
 كبيرة من الفراد خالل مدة زمنية قليلة، باإلضافة إلى أنه يتم  الكائنات الحية من إنتاج أعداد

 بوجود فرد واحد، وال يتطلب وجود ذكر وأنثى. 

 

 ( 10الكروموسومات في خاليا البصل ) : استكشاف  استقصاء علمي
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 ( 13) التحليل واالستنتاج والتطبيق  

إجابة محتملة : التوقعات : من الممكن تحضير شريحة لخاليا البصل يمكن من   -1
 خاللها رؤية الكروموسومات كما ُتشاهد في الشرائح الجاهزة 

 موسومات. النتائج: الحصول على شريحة لخاليا البصل تظهر فيها الكرو 
إجابة محتملة : توافقت الفرضية مع النتائج، حيث تمثلت التوقعات بإمكانية    -2

تحضير شريحة لخاليا البصل يمكن من خاللها رؤية الكروموسومات كما ُتشاهد في  
 الشرائح الجاهزة، وعند تنفيذ االستقصاء تم ذلك. 

ء بصورة االستقصا إجابة محتملة: توافقت النتائج مع التوقعات بسبب تنفيذ خطوات  -3
 متسلسلة ودقيقة. 

 إجابة محتملة: الطور االستوائي، الطور االنفصالي.  -4
5-   HCl     : يسهم في تفكيك الغشية ومن ثم تسهيل وصول الصبغة إلى المادة

 الوراثية . 
يسهم في إعطاء المادة الوراثية لونا مختلفا عن محلول صبغة اسيتوكارمن:  

 . ذلك للتركيب الكيميائي لكل منهما لون ويرجعالسيتوبالزم الذي يظهر عديم ال
 

 TIMSS   (14  )أسئلة تحاكي االختبارات الدولية 
 ج. االثنين معا االب واالم.  -1
 ج. المقارنة بين جيناتهما.  -2
 ج. حبوب اللقاح والبويضات. -3
 د. الزيجوت.   -4
 ب. اندماج أنوية الجاميتات الذكرية واالنثوية.  -5
 . TTCCATAG ج.  -6
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 8ج.  -7
 قصير.  1طويل:   1ج.  -8
 22د. %  -9

10-   
 إجابة محتملة: الطرز الشكلية لصفة شكل القرون في تزاوج نباتي بازيالء -
- %25 
   SS, Ss, ssإجابة محتملة:   -
 Ss * Ssإجابة محتملة :   -
وجود أفراد متنحية يعني وجود أليل متنحي لدى كل من البوين، ونسبة االفراد الناتجة   -

إلى احتمالية كون البوين سائدين خليطين حيث  تشير سائدة الصفة وفق ما يبين المخطط  
  3:1يتوقع أن تكون نسب االفراد الناتجة من تزاوج فرد سائد خليط مع آخر سائد خليط  هي 

 وهي النسبة الظاهرة في المخطط. 
 7,  6, 4,   2المتماثلة :  -11

 5, 3, 1غير المتماثلة :         
 
 
 
 
 
 
 

 (: الذرة والجدول الدوري 2الوحدة )
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 ؟ األشياء   داخل   ماذا يوجد   نعرف   كيف   :ستكشفأ
3 . 

 المحتويات   الصندوق   رقم  
 بحسب توقع المجموعة  1
2  
3  
4  
5  
6  

 التفكير الناقد
تتشااابه هااذه الصااناديق مااع الااذرات، حيااث أن الااذرات تحتااوي فااي داخلهااا علااى أعااداد مختلفااة ماان 

ا، وقااد واإللكترونااات، مثلمااا تحتااو البروتونات والنيوترونات،   ي الصااناديق علااى أشااياء مختلفااة أيضاا 
حاااول العلماااء دراسااة الااذرات واستكشاااف مااا بااداخلها عاان طريااق إجااراء التجااار ب العلميااة وجمااع 

 البيانات إلى أن توصلوا إلى ما نعرفه اليوم عن الذرات ومكوناتها.

 (: 1تجربة الدرس )

 صنع  نموذج  الذرَّة  
 8رات التااي اختارهااا الطلبااة، فمااثال  يتكااون هااذا النمااوذج ماان ستتنوع المالحظات وفق ا لعدد الك.  6

 إلكترونات.  8نيوترونات، و   8بروتونات، و 

: نموذج لذرة الكسجين.7  . ستتنوع اإلجابات، مثال 

 

 التحليل واالستنتاج
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 ؟3في الخطوِة    هتُ الذي صنع   النموذجِ  ما اسمُ   :أستنتج   -

 نموذج لنواة ذرة.

 .النيوتروناتِ  ، وعددِ توناتِ البرو  عددِ   بين   أقارن  -

 عدد النيوتورونات مساو لعدد البروتونات.

 ؟مكتمل    غير   3 في الخطوِة للذرةِ   هتُ الذي صنع   النموذجُ   عد  لماذا يُ   :أفسر   -

 لعدم احتوائه على إلكترونات حول النواة.

 مّثُله؟وما العنصُر الذي ي  ؟5في الخطوِة    هتُ الذي صنع   النموذجِ  ما اسمُ   :أستنتج   -

 O8نموذج ذرة، ذرة الكسجين  

  واإللكتروناِت؟النيوتروناتِ و   البروتوناتِ   كلّ  من   عددِ   بين   أقارن   -

ا.  عدد النيوترونات مساو لعدد البروتونات، وعدد اإللكترونات مساو  لعدد البروتونات أيض 

د   - ُته فااي الخطااوِة  :أحددد  ُته فااي وال 3وجااه  االخااتالِف بااين  النمااوذِج الااذي صاانع  نمااوذِج الااذي صاانع 
 ؟5الخطوِة 

ا لنااواة ذرة وال يحتااوي علااى إلكترونااات حولهااا،  3النمااوذج الااذي صاانعته فااي الخظااوة  يمثاال نموذجاا 
 فيمثل نموذجا مكتمال  لذرة. 5أما النموذج الذي صنعته في الخطوة 

 

 

 

 تحديد  العناصر  ومواقع ها في الجدول  الدوري   (:  2تجربة الدرس )
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1. 

 رمزه العنصر 
عدده  
 الذري 

التوزيع  
 اإللكتروني 

عدد مستويات  
 الطاقة 

الدورة التي  
 يقع فيها 

عدد إلكترونات  
 التكافؤ 

المجموعة  
 التي يقع فيها 

N A7 7 2, 5 2  15 5 الثانية 

Na X11 11 2, 8, 1 3  1 1 الثالثة 

Ne Y18 18 2, 8, 8 3  18 8 الثالثة 

K Z19 19 2, 8, 8, 1 4 1 1 الرابعة 

2  . 

 
1914415453 

 
313038512  

313038404  
313038401 

رموز العناصر من الصور األصلية بالرموز الموضحة في الرسومات أعاله، وجعل للمصمم: يرجى استبدال 
 النواة التي في المنتصف باللون البنفسجي، والكرات الصغيرة باللون األخضر، والدوائر باللون الرمادي

3  . 

 15الدورة الثانية، والمجموعة  في  Aيقع العنصر  

 1في الدورة الثالثة، والمجموعة   Xيقع العنصر  

 18في الدورة الثالثة، والمجموعة   Yيقع العنصر  

 1في الدورة الرابعة، والمجموعة  Zيقع العنصر  

 :واالستنتاج   التحليل  

د   -  ؟أي  العناصِر يقُع في الدورِة نفِسها :أحد 
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 .Y، و Xالعنصران 

د   -  ؟أي  العناصِر يقُع في المجموعِة نفِسها :أحد 

 .Z، و Xالعنصران 

 ؟مستقر ا Y18العنصُر   عد  لماذا يُ   :ر  أفس   -

 لن مستوى طاقته الخارجي )الخير( ممتلئ باإللكترونات.

 في خصائِصِهما، أو يتشابهاِن؟ ولماذا؟  Y18 ،Z19هل  يختلُف العنصراِن   :أستنتج   -

 في خصائِصِهما:  Z91، و Y18يختلف العنصراِن 

، ومساااتوى 18: عنصااار خامااال، وغااااز نبيااال، ويقاااع فاااي الااادورة الثالثاااة والمجموعاااة Y18العنصااار 
 طاقته الخير ممتلئ باإللكترونات.

، ويحتععوي مسععتوى 1: فلز نشط، وصلب، ويقععع فععي الععدورة الرابعععة، والمجموعععة Z19العنصر  

 طاقته األخير على إلكترون واحد.

  ه وي ة  العنصر  معرفة  استقصاء علمي:  

 ات بحسب الصورة التي بحوزة المجموعة.ستختلف البيان   .3

عاادد إلكترونااات يحدد الطالب دروة العنصر من عدد مستويات طاقتااه، ويحاادد مجموعتااه ماان .  4
 تكافئه )اإللكترونات الموجودة في المدار الخارجي(.

 ثم يدون اسمه في الجدول.يحدد الطالب موقع العنصر على الجدول من دورته ومجموعته،  .  5

 :والتطبيق   واالستنتاج   التحليل  

د    .1  العدد  الذريَّ لهذِه العناصِر. أحد  
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 مستويات طاقته.من عدد اإللكترونات الموجودة في 

ر  .2 ُت إلكتروناِت التكافِؤ لهذِه العناصِر؟ أفس   كيف  حّدد 

 خير(.من عدد اإللكترونات الموجودة في مستوى طاقته الخارجي )ال

ح    .3  ة  التي تقُع فيها هذِه العناصُر.الدور  أوض 

 من عدد مستويات طاقة العنصر.

ح    .4  العناصُر.ة  التي تقُع فيها هذِه المجموع أوض 

 من عدد إلكترونات تكافئه )عدد اإللكترونات الموجودة في مستوى طاقته الخارجي )الخير(.

ر  .5 ُت ُهِويَّة  هذِه الع أفس   ناصِر؟كيف  حّدد 

 عن طريق تحديد موقعه في الجدول الدوري من دروته، ومجموعته التي يقع فيهما.

 

 

 
 
 
 
 
 
( : ميكانيكا الموائع.  3الوحدة )  

أستكشف: نموذج الغواص     
. يتحرك الغواص لألسفل.  4  
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ينضغط الهواء المحصور داخل الماصة   
يتمدد الهواء المحصور داخل الماصة   

. يتحرك الغواص لألعلى ويستقر عن السطح.  5  
على القاروة وافالتها.    . تتكرر حركة الغواص لألسفل ولألعلى بتكرار الضغط6  
مما يعني أن قوة الطفو   . عند الضغط على القاروة الغواص يتحرك إلى السفل باتجاه الوزن 7

 المؤثرة فيه قلت.  
) معلومات اضافية للمعلم: الضغط بقوة على القارورة يولد ضغطا اضافيا ينتقل إلى الماء،     

الهواء المحصور داخلها فتزداد كثافته، فتصبح  يندفع الماء داخل الماصة ويضغط على         
ذا يتحرك إلى السفل . والشكل اآلتي يوضح  قوة الطفو المؤثرة في الغواص أقل من الوزن  ل 

 حركة الغواص(.   
 
 
 
 
 
 
 

(: كيف يتغير ضغط السائل مع تغير العمق؟  1تجربة الدرس )  
مسافة من الثقب العلوي.   . يندفع الماء إلى أكبر مسافة من الثقب السفلي، وأقل4  

التحليل واالستنتاج: يزداد ضغط السائل بزيادة العمق، لذا يندفع الماء بقوة من الثقب السفلي، 
 وتكون قوة اندفاعه أقل ما يمكن من الثقب العلوي.    

 
(: حساب كثافة مواد مختلفة. 2تجربة الدرس )  

والحجم.   التحليل واالستنتاج: لحساب الكثافة يلزم قياس الكتلة  
 

 استقصاء علمي: الكثافة خاصية للمادة.  
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. المنحنى خط مستقيم، ميله يمثل كثافة المادة. 2  
. الميل يمثل الكثافة، وبما أن الميل ثابت فهذا يعني أن الكثافة ثابتة. لذا تعتبر الكثافة  3

 خاصية مميزة للمادة. 
افة سائل مثل الماء.  سنحصل على النتيجة نفسها عند تكرار التجربة لحساب كث  .4  

)معلومات اضافية للمعلم: توجيه الطلبة لتصميم نشاط مشابه بحساب حجم وكتلة كمية محددة  
ل مناسب وتمثيل  من الماء، ثم زيادة الحجم تدريجيا وحساب كتلة الماء، وتدوين النتائج في جدو 

ياني مناسب(  البيانات برسم ب  
 

 أسئلة تحاكي االختبارات الدولية  
( د  3( ب                        2( ج                 1. 1  
. تترتب من السفل )الكبر كثافة( إلى العلى )القل كثافة(2  

 3. أ(  1. مسطرة        2( حجم المكعب = )الضلع(3 
لتدريج الذي يمثل حجم الماء، ثم وضع  ب( صب كمية من الماء داخل المخبار وقراءة ا    

الماء والحجر، والفرق بين القرائتين يمثل حجم الجسم.  الجسم وقراءة حجم  
ج( اجابات متفاوتة: قد يفضل البعض الطريقة الثانية لن من الصعب تشكيل قطعة     

 المعجون بشكل مكعب منتظم.  
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(: علوم االرض والبيئة  4الوحدة )  

ستكشف: حركة الصفائح التكتونية ا  

 صفحة 40

 

لحدود الصفائح: حدود متباعدة، حدود متقاربة، حدود جانبية. يوجد ثالثة أنواع   -7  

 تتر  للطالب -8

 التفكير الناقد

 تبقى مراحة الكرة األرضية ثابتة 

 42صفحة 

 الصفائح عند الحدود المتباعدة(: آلية حركة 1تجربة الدر  )

 

 :واًلرتنتاجُ  التحليلُ 

 تكو  الاالف الصخري الجديد عند الحدود المتباعدة. -1

 

2- 

 متقاربة  -أ

 متقاربة  -ب

 متباعدة  -ج

 

 44صفحة 

 (: آلية تكو  معد  الهاليت 2تجربة الدر  )
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 :واالستنتاج   التحليل  

المحلول لمرحلة اًلشباعت مما يادي إلى  تبخر الميام م  المحلول يادي إلى وصول  -1

 ترريب الملح. 

 

 45صفحة 

 : تجربة ملوثات الهواا3تجربة الدر  

 :واالستنتاج   التحليل  

دقائل صلبة منها الابارت وملوثات غازية مثل أكاريد الكربو  التي تنتج م  حرق الوقود   -1

 اًلحفوريت والتي تظهر على شكل لو  أرود على قطعة الكرتو . 

 

يادي التعر  الى الملوثات الموجودة في الاالف الجوي إلى امرا  تصيب الجهاز   -2

رد المرامات الموجودة في أوراق النباتات مما ياثر  التنفري عند اإلنرا ت ويعمل الابار على 

على عملية البناا الضوئيت كما تربب بع  الملوثات مثل أكاريد النيتروجي  عند تفاعلها مع  

   الهطل الحمضي ال ي ياثر رلبا على نمو النباتات. الماا تكوي 

 

بدل م  الوقود   ارتخدام مصادر الطاقة البديلة الصديقة للبيئة مثل الطاقة الشمرية -3

 اًلحفوري. 

 

 

 

 46صفحة 

 : ارتدامة الموارد الطبيعية 3تجربة الدر  

 :واالستنتاج   التحليل  
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الطبيعية م  خالل إعادة ارتخدام المواد التالفةت واًلرتفادة العمل على ارتدامة الموارد  -1

 منها والمحافظة على الموارد لألجيال القادمة. 

المحافظة على البيئة م  خالل انتاج اًلكرجي  في عملية البناا زراعة النباتات يعمل على  -2

 الضوئيت كما ا  النباتات تعطي منظرا جماليا لحديقة المدررة. 

 

 47صفحة 

 رتقصاا علمي: تاثير عوامل غير حية في النباتا

 والتطبيلُ  واًلرتنتاجُ  التحليلُ 

 مالحة تاثر رلبا على نمو النبات.يختلف نمو النبات باختالف ملوحة ميام الريت فالميام ال -1

 تتر  للطالب -2

 تتر  للطالب -3

 كلما زادت ملوحة ميام الري كلما انخف  معدل نمو النبات. -4

 

 49أرئلة تحاكي اًلختبارات الدولية صفحة 

 النباتاتُ  -د( 1

 البركانّيةُ  الجبليةُ  الرالرلُ  البركانّيةُت الجزرُ  البحريةُت األخاديدُ  -أ( 2

 

 المعد ِ  تكوُّ ِ  ع    المراولةُ  الجيولوجيةُّ  العملياتُ  -أ( 3

 

 النباتاتت وترتخدم في الا اا وفي الصناعات. -4

 

5-   

 اًلنهدامِ  حفرةِ  ( تكوُّ ُ 2) 
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ِره إلى ياّدي مّما الصخرّيِ  الاالفِ  أرفل   الماغما اندفاعُ  (1)  .تقوُّ

 وارع   محيط   ( تكوُّ ُ 5) 

 ضيل   بحر   تكوُّ ُ  (4)

 جزأي ِ  إلى الصخرّيِ  الاالفِ  نقرامُ ( ا3) 

 

مرحلة  م  خالل تبخر الميام وزيادة تركيز أيونات الصوديوم والكلورت وعند الوصول إلى  -6

 اًلشباع تبدأ اًليونات بالترريب ثم يتكو  معد  الهاليت م  ترريب كلوريد الصوديوم. 

 

ازية التي تنتج م  الصناعاتت أوافلت حيث أ  ثاني أكريد الكربو  يعتبر م  الملوثات الا -7

وزراعة األشجار يراعد على التقليل م  تركيز ثاني أكريد الكربو  م  خالل عملية البناا  

 وئي.  الض

 

 يجعل النبات أكثر عرضة لآلفات واألمرا . -8

 

القريُب: التأثير على البيئة مثل التاثير رلبا على التنوع الحيوي م  خالل تدمير   المدى -9

 لكائنات الحية. مواط  ا

 المدى البعيد: ياثر على البيئة منها زيادة تاثير ظاهرة اًلحترار العالمي. 

 

 

10-  D 
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