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مقدمة
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عمال خنبواًّي بل ضرورة لالرتقاء مبعايري عالية اجلودة يف تعزيز قدراهتم حىت يسهموا يف بناء جمتمعهم ليصبحوا
ليس رفاهية وال ا
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علم احلياة The Science of Life
ضا تشرتك يف عدد من الصفات
يوجد حولنا العديد من املخلوقات احليّة واليت ختتلف عن بعضها البعض يف الشكل واحلجم والرتكيب والوظيفة ولكنّها أي ً

العامة اليت ُمتيزها يف جمموعات ُُمتلفة.
واخلصائص ّ

كما تضم البيئة األشياء غري احليّة اليت أوجدها هللا سبحانه وتعاىل على األرض وهي كل ما ُُييط بنا من صخور وتربة وماء وهواء ،كذلك كل ما صنعه اإلنسان
واستخدمه كالسيارات واملصابيح والكراسي واألقالم ،وختتلف عن املخلوقات احليّة يف كوهنا ال تستخدم الطاقة لتنمو أو تتكاثر أو تستجيب.

املخلوقات احليّة :Organism
هي ُملوقات لديها ال ُقدرة على التنفس والنمو والتكاثر،

2

وحتتاج إىل الطاقة واملاء واهلواء والغذاء ،مثل البكترياي
والنبات واحليوان.
1

3
4

املخلوقات واألشياء غري احليّة:
هي كائنات ليس لديها ال ُقدرة على التنفس والنمو

5

والتكاثر ،وال حتتاج إىل الطاقة أو الغذاء ،مثل الرتبة
والصخور والسيارات.

6

7

8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://www.belarabyapps.com ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
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مترين ( )1-1اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
 - 1أمامك جمموعة ُمرقّمة من الصور ،قُم بتصنيفها إىل جمموعتني ،أحدمها حتوي املخلوقات احليّة واألُخرى غري احليّة ،وذلك بوضع
رقم الصورة يف اجملموعة اليت ينتمي هلا:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

حي

غري حي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://www.belarabyapps.com ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
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علم األحياءBiology
يوما ما وتركيب املخلوقات احليّة ،وكيف تقوم بوظائفها ،وكيف يتفاعل بعضها مع بعض.
هو العلم الذي يدرس أنواع احلياة واترخيها وكل ما كان حيًا ً

خصائص املخلوقات احليّة Characteristics of living creatures
 – 1مكونة من خليّة أو أكثرMade of one or more cells

()1

اخللية هي لَبِنة الرتكيب والوظيفة يف املخلوقات احليّة فكل نوع من اخلالاي هلا

تركيب خاص ُُي ّكنها من أداء وظيفة ُمعينة.

ضي) Displays organization
 – 2إظهار التنظيم (التع ّ
ذرة
ّ

خليّة

نسيج

عضو

جهاز

()2

جسم املخلوق احلي

 – 3النمو The Growth

()4

()3

عرف النمو أبنه زايدة يف كتلة الفرد.
يُ ّ

 – 4التكاثر Reproduction
()6

ادا جديدة من النوع نفسه.
قُدرة املخلوق احلي على إنتاج أفر ً

()5

وُُيكن تعريف النوع أبنه جمموعة من املخلوقات احليّة املُتشاهبة يف الشكل

والرتكيب وقادرة على التزاوج فيما بينها وإنتاج نسل خصب يف الظروف الطبيعية

يستطيع بدوره إعادة التناسل.

للمثريات Responds to stimuli
 – 5االستجابة ُ

()8

()7

إن قُدرة املخلوق احلي على التفاعل مع املؤثرات سواءً كانت داخلية أو

خارجية ،وإبداء ر ّد الفعل املُناسب يُعرف ابالستجابة .Response

()9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://shortest.link/qmR ,1

https://shortest.link/oVE ,2

https://shortest.link/oR7 ,3

https://shortest.link/pEd ,4

https://shortest.link/oRi ,5

https://www.belarabyapps.com ,6

https://shortest.link/oRq ,7

https://shortest.link/oRy ,8

https://shortest.link/oRB,9
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 – 6التغذي (احلاجة إىل الطاقة Feeding )Requires Energy
هي عملية حصول املخلوق احلي على الغذاء إلمداد اجلسم ابلطاقة الالزمة ألداء وظائفه على أكمل وجه .وختتلف طريقة احلصول على الغذاء يف املخلوقات

احليّة فهي تنقسم إىل :أ – ذايت التغذية  Autotrophsب – غري ذايت التغذية Heterotrophs
()3

()1
() 4

()2

()5
()6
()7

 – 7التنفس Respiration
هي العملية اليت بواسطتها ُُيكن للمخلوق احلي احلصول على غاز األكسجني واستعماله لتحرير الطاقة من الغذاء مث التخلص من غاز اثين أكسيد الكربون.
()9
()8

 – 8احلركة Movement
قُدرة املخلوق احلي على تغيري موضع جسمه أو أجزاء من اجلسم ونقلها من مكان إىل آخر.
()10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,1كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة 123

https://shortest.link/oRi ,2

https://shortest.link/pFX ,5

https://shortest.link/oT3 ,6

https://shortest.link/oU3 ,7

https://shortest.link/oUc ,8

https://shortest.link/oU9 ,9

https://shortest.link/oSB ,4

https://shortest.link/oUJ ,10

https://www.belarabyapps.com ,3
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 – 9املُحافظة على االتزان الداخلي :Maintain homeostasis
تقوم املخلوقات احليّة بتنظيم الظروف الداخلية للجسم لضمان احلفاظ على حياته.
()2
()1

 – 10التكيّف :Adaptation

قُدرة املخلوق احلي على التأقلم والتعايش مع الظروف البيئية املُحيطة به دون اإلضرار حبياته مثل تكيّف اجلمل ونبات الصبار مع البيئة الصحراوية اليت
تعيش هبا.

()4

(3
)

مترين ( )1-2اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
وسم العملية اليت ُُيثلها مث ِ
صفها:
 - 2أتمل الرسم البياين التايل ِّ
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.............................................ـ...........................................

نسال .هل جيب أن يكون احلمار والفرس من النوع نفسه؟
بغال ،لكن البغال عقيمة ،وال تستطيع أن تُنجب ً
ُُ – 3يكن حلمار وفرس أن يتزاوجا ليُنتجا ً
ضح إجابتك.
وّ

......................................................................... .............................................................................................................................
............................................................................................................................................ ..........................................................
.........................................................................................ـ................................................................................... ..........................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://shortest.link/oUS ,1
https://shortest.link/oV5 ,3

https://shortest.link/oUV ,2

https://shortest.link/pIu ,4

12

جدول ( )1-1تدريبات الفصل األول
مثاال على التكيّف يف املخلوقات احليّة؟
أي اآليت يُع ّد ً
ّ .1
 Bغذاء جديد اكتشفته السناجب

 Aبُقع صلع على أسد ه ِرم

 Dشعر أبيض للدب القطيب البالغ

 Cفريوسات تنتقل إىل اإلنسان

مثاال على الطرائق اليت يستعملها جسم اإلنسان للوصول إىل االتزان الداخلي؟
أي النشاطات التالية يُع ّد ً
ّ .2

 Aإفراز العرق خلفض درجة حرارة اجلسم

 Cهضم الغذاء لتحويله إىل دقائق صغرية احلجم
 Aجتربة ألمناط عملية تعرية الرمل

 Bخلق أفكار حلل ُمشكلة ُمع ّقدة

 Dالقفز عرب الشارع لتجنُّب السيارات القادمة

حيواي ُُيكن لشخص أن يقوم به عند الشاطئ؟
 .3نشاطًا ً

 Cحتديد األنواع املُختلفة من املعادن يف الرمل

ُ Bمالحظة سلوك التغذي لطائر النورس

 Dقياس الفروق يف املد واجلزر خالل النهار

 .4ما أفضل طريقة لتحديد املخلوقات احلية داخل نفس النوع؟
تتشارك نفس الصفات اجلسدية

ُ Aيكن هتجينها

B

ُ Cيكن تزاوجها وإنتاج نسل لديه القدرة على التكاثر

 Dال تتشارك أي من الصفات احليوكيميائية

 .5افحص البياانت املبينة يف اجلدول التايل وصف أتثري التغذية يف استهالك الطاقة (معدل االيض امليداين):

 Aتزيد التغذية من ُمع ّدل األيض امليداين للفراخ
 Cتوقف التغذية ُمع ّدل األيض امليداين للفراخ

 Bتُقلل التغذية من ُمع ّدل األيض امليداين للفراخ

 Dال تؤثر التغذية يف ُمع ّدل األيض امليداين للفراخ

 .6خالل أقل من شهر تنمو صغار طائر أيب احلناء الضعيفة وتستطيع الطريان ،ما التغريات األخرى اليت حت ُدث يف أثناء منوه؟

تطور قدرهتا على إصدار أصوات أعلى لتنبيه اآلابء حلاجتها لألكل

 Aتطور قدرهتا على الرؤية والطريان مسافة طويلة

B

 Cتُصبح أكثر عدائية ومنافسة لطرد اخوهتا من العش

 Dتُصبح عظامها ُمصمتة وأكثر صالبة

2 kg A

4 kg B

10 kg C

12 kg D

 .7ما الكتلة احليوية لألمساك املتوافرة من لطيور خطّاف البحر على عُمق 10 m؟
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علم اخللية

الفصل الثاين

❖ ُمقدمة عن اخللية

❖ تركيب اخللية ووظائفها
❖ النقل اخللوي

❖ الطاقة اخللوية
❖تدريبات
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اخلليّة :The Cell

علم اخلليّة Cytology

اخللية هي لَبِنة (وحدة) الرتكيب والوظيفة يف املخلوقات احليّة يتميّز كل نوع من اخلالاي برتكيب خاص ُُي ّكنها من أداء وظيفة ُمعينة.

األنواع األساسية للخالاي :Basic Types of Cells

()1

 – 1خالاي بدائية النواة :Prokaryotic cells
وتكون املادة الوراثية فيها حرة وغري ُُماطة بغشاء نووي مثل املخلوقات احليّة
الدقيقة كالبكترياي.

()2

 – 2خالاي حقيقية النواة :Eukaryotic cells
تكون املادة الوراثية فيها داخل نواة ُُماطة بغشاء نووي ُمستقل مثل
الطالئعيات والفطرايت والنبااتت واحليواانت.

مستوايت التنظيم Levels of Organization

(3
)

تبدأ مستوايت التنظيم يف أجسام املخلوقات احلية ابلذرات واجلزيئات

واخلالاي وتنتهي جبسم املخلوق احلي وترتتب من األصغر إىل األكرب كما

يلي:

• اخلليّة The Cell

تتكون من بروتوبالزم يضم النواة وجمموعة من العُضيّات تسبح يف

()4

وُييط هبا غشاء بالزمي يُغلّفه من اخلارج جدار خلوي يف
السيتوبالزم ُ
بعض أنواع اخلالاي.

• النسيج Tissue

()5

جمموعة من اخلالاي املُتشاهبة يف الرتكيب واملنشأ تقوم بنفس الوظيفة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://shortest.link/oVk ,1

https://shortest.link/oVu ,2

https://shortest.link/oVE ,3

https://shortest.link/oVK ,5 ,4
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• العضوOrgan

جمموعة من األنسجة املُتخصصة واليت تقوم بوظائف ُُمددة.

()1

()2

• اجلهاز Body Systems

تشرتك عدد من األعضاء يف القيام بعمل ما.

(3
)

• جسم املخلوق احلي The Body

تتكامل األجهزة وتتآزر يف تنظيم حياة املخلوق احلي.

()5
() 4

وقد يتكون جسم املخلوق احلي من خلية واحدة أو عدد كبري من اخلالاي
أو عدد من األنسجة أو عدد من األعضاء أو عدد من األجهزة.

نظرية اخللية Cell Theory
•
•

تتكون مجيع املخلوقات احليّة من خلية أو أكثر.

اخللية هي الّلبِنَة األساسية للحياة (وحدة الرتكيب والوظيفة) يف جسم
املخلوق احلي واليت تتم بداخلها األنشطة احليوية.

•

تنشأ مجيع اخلالاي اجلديدة من خالاي سابقة ُمماثلة هلا عن طريق عملية
االنقسام اخللوي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://shortest.link/oVT ,1

https://shortest.link/oVW ,4

https://shortest.link/oVu ,2

https://www.belarabyapps.com ,5

https://www.belarabyapps.com ,3
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تركيب اخلليّة ووظائفها Cellular organelles & Functions

ِ
سمى العُضيّات تؤدي وظائف ُمتخصصة ومهام ُُمتلفة داخل اخللية.
حتتوي اخلليّة على ع ّدة تراكيب تُ ّ

جدول ( )2-1الرتاكيب اخللوية (العُضيات) Cellular organelles
اجلدار اخللوي

الغشاء البالزمي

النواة

الرايبوسومات

Cell Wall

Plasma membrane

Nucleus

Ribosomes

جهاز جوجلي

الليسوسومات

الفجوات

()4

الشبكة البالزمية الداخلية

Endoplasmic reticulum

Golgi Apparatus

()5

اجلسم املركزي

Centrioles
()9

Lysosomes
()7

(6
)

امليتوكوندراي

Vacuoles

األهداب واألسواط

بالستيدة خضراء

Mitochondria

Chloroplasts

()10

()8

Cilia & Flagella
()11

()12

السيتوبالزم
Cytoplasm
()13

سيتوبالزم
()14

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,3كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .115
 ,2كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .99
 ,1كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .88
 ,4كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .94

.https://shortest.link/oWJ ,5

 ,7كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .96

 ,8كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .96

 ,10كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .98

 ,11كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .116

https://shortest.link/oXn ,13

والعضيات.
 ,14مقطع فيديو على اليوتيوب يوضح الرتاكيب اخللوية
ّ

 ,6كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .95
 ,9كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .97
 ,12ريفن ،بيرت واجملموعة ،علم األحياء ،العبيكان ،الفصل  ،4صفحة .80
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()1

()2

اخللية النباتية

اخللية احليوانية
جدول ( )2-2املُقارنة بني اخلليّة النباتيّة واخلليّة احليوانيّة
الرتكيب

اخللية النباتية

اخللية احليوانية

اجلدار اخللوي

موجود

غري موجود

موقع النواة

جانبية

مركزية

البالستيدات

موجودة

غري موجودة

اجلسم املركزي

غري موجود

موجود

الفجوات العصارية

فجوة كبرية واحدة حتتل ُمعظم مساحة اخلليّة

فجوات صغرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,2ريفن ،بيرت واجملموعة ،علم األحياء ،العبيكان ،الفصل  ,4صفحة .80
 ,1ريفن ،بيرت واجملموعة ،علم األحياء ،العبيكان ،الفصل  ,4صفحة .67
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مترين ( )2-1اخترب معلوماتك من خالل حل التالية:
 – 1ادرس رسم الغشاء البالزمي .مث حدد املواد املُبيّنة ابألسهم واملُشار إليها ابألحرف .A-E
استخدم يف إجابتك املواد :اثين أكسيد الكربون ،اجللوكوز ،األكسجني ،املاء ،الفضالت.
-A

.......................................................

-B

.......................................................

-C

.......................................................

-D

.......................................................

-E

.......................................................

 – 2حدد اسم املا ّدة املطمورة يف الغشاء البالزمي واملُشار إليها ابحلرف .F
-F

.......................................................

A

 – 3استخدم اإلرشادات املوضحة يف األسفل إلمتام الكلمات املُتقاطعة اآلتية

E

c

أفقي:

J

 – Cيوفر الدعم واحلماية للخلية.

سري ُمعظم أنشطتها.
اخللية ُوت ّ
ُ – Dتدير ّ

اخللية استخدامه.
حتول طاقة الغذاء إىل شكل آخر من الطاقة تستطيع ّ
ّ –F

المية حتتوي على العديد من املواد الكيميائية اليت حتتاج إليها
ّ –I
مادة شبه ُه ّ

اخللية.
ّ

G

 – Jجمموعة األعضاء اليت تتآزر للقيام بوظيفة واحدة.

B
F

عمودي:

اخللية وإليها.
ُ – Aي ّنظم مرور املواد من ّ

ضيات خضراء.
 – Bعملية ُمت ُّ
وحتوهلا إىل غذاء يف ُع ّ
تص فيها الطاقة الضوئية ّ

 – Eجمموعة من اخلالاي املُتشاهبة اليت تقوم بوظيفة ُُمّددة.

D

اخللية وتقوم
 – Gأجزاء ُمتخصصة تستطيع ُّ
التحرك داخل السيتوبالزم ّ

ابلعمليات الضرورية للحياة.

خلية واحدة.
احلية على األرض ،ويتكون من ّ
 – Hأصغر املخلوقات ّ

I

H
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الطاقة اخللوية Cellular Energy
كيف حتصل املخلوقات احلية على الطاقة؟ ?How Organisms Obtain Energy

•

الطاقة هي :القدرة على اجناز شغل.

•

املصدر الرئيسي للطاقة على األرض هي الشمس.

•

املصدر الذي تعتمد عليه املخلوقات احلية يف احلصول على الطاقة هي املواد الغذائية.

قوانني الديناميكا احلرارية Laws of Thermodynamics
القانون األول (حفظ الطاقة):

ينص على أن الطاقة ُيكن أن تتحول من شكل إىل آخر ،ولكن ال ُُيكن أن تُفقد أو تُستحدث ّإال أبمر هللا.

•

حتول الطاقة املخزنة يف املواد املُغ ّذية إىل طاقة كيميائية عندما أتكل مث تتحول إىل طاقة ميكانيكية عندما تركض.
مثالّ :

القانون الثاين:

()1

ينص على حدوث فقدان للطاقة عند حتوهلا من شكل إىل آخر.

•

الطاقة اليت تفقد أو تضيع تتحول إىل طاقة حرارية.

•

مثال :السلسلة الغذائية.

 :ATPوحدة الطاقة اخللوية ATP: The Unit of Cellular Energy
•

وحد الطاقة اخللوية.

•

يرتكب من أدينني  +سكر رايبوز  +ثالث جمموعات من الفوسفات.

•

خيزن الطاقة الكيميائية اليت تستخدمها اخلالاي يف تفاعالهتا.

•

ُُيرر ATPالطاقة عندما تتكسر الروابط بني جمموعة الفوسفات الثانية والثالثة.

•

ُخت ّزن الطاقة يف الرابطة الفوسفاتية عندما يرتبط  + ADPجمموعة فوسفات حرة ويتكون مركب ATP

•

يتكون من مركب  +ADPجمموعة فوسفات حرة.

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلية على الطاقة؟
 ,1مقطع فيديو على اليوتيوب كيف حتصل املخلوقات ّ

 ,2كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .125
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عملية البناء الضوئي Photosynthesis
•
•

حتول الطاقة الضوئية إىل طاقة كيميائية.
ّ

حتدث عملية البناء الضوئي يف البالستيدات اخلضراء.

•

عملية مشرتكة بني مجيع املخلوقات اليت متلك بالستيدات خضراء.

•

تتم يف سلسلة من التفاعالت ينتج من خالهلا غذاء على شكل جزيء جلوكوز.

البالستيدات اخلضراء Cloroplasts
()1

• توجد يف أوراق النبااتت.

• عضيات كبرية تشبه القرص.
• حتتوي على صبغة الكلوروفيل اليت تقوم ابمتصاص الطاقة الضوئية.

• تتكون من .1 :الثايالكويد :Thylakoids

جمموعة من األغشية املسطحة تُشبه الكيس (أقراص مرتاصة) تكون الغراان.

 .2اللُحمة (احلشوة) ( :Stromaالسائل الذي ُيأل الفراغات احمليطة ابلغراان).

• األصباغ Pigments

أطواال موجية ُُم ّددة من الضوء.
ُجزيئات ملونة يف أغشية الثايالكويد متتص ً
أنواعها:

 -1الكلوروفيل ( )aو( )bصبغات أساسية يف النبات.
 - 2الكاروتينات (أصباغ محراء وصفراء وبرتقالية) تظهر يف فصل اخلريف نتيجة حتلل جزيئات الكلوروفيل.

• تتم عملية البناء الضوئي يف مرحلتني:
()2

C6H12O6 + 6O2
أكسجني  +غذاء (جلوكوز)

ضوء
بالستيدات خضراء
ضوء
بالستيدات خضراء

6CO2 + 6H2O
ماء  +اثين أكسيد الكربون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .128

 ,2مقطع فيديو على اليوتيوب لعملية البناء الضوئي يف النبات.
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 – 1التفاعالت الضوئية Light Reactions
• تتم يف الغراان حيث متتص صبغة الكلوروفيل الطاقة الضوئية وحتوهلا اىل طاقة كيميائية على شكل  NADPHو ATPاليت تستخدم لبناء
اجللوكوز.
• يتحرر منها األكسجني بسبب حتلل املاء.

 – 2التفاعالت الالضوئية Dark Reactions
• حتدث يف السرتوما (احلشوة) ويتم فيها استغالل الطاقة الناجتة من تفاعالت الضوء و CO2لتكوين جزيء جلوكوز.
• تتم يف سلسلة من التفاعالت تسمى (دورة كالفن).
• ال حتتاج إىل وجود ضوء.

عملية التنفس اخللوي Cellular Respiration
•

عملية أكسدة املواد الغذائية للحصول على الطاقة.

•

يتم فيها دخول  O2وخروج .CO2

•

حتدث عملية التنفس بداخل امليتوكندراي.

•

هناك نوعان من التنفس:

()1

 -1تنفس هوائي ُ :Aerobic Respirationيدث يف وجود األكسجني.
 -2تنفس الهوائي ُ :Anaerobic Respirationيدث يف عدم وجود األكسجني.
التنفس اهلوائي :Aerobic Respiration
6CO2 +H2 O + 38ATP

إنزُيات

اثين أكسيد الكربون  +ماء  38 +جزيء طاقة

C6H12O6 + 6O2
إنزُيات

غذاء (جلوكوز)  +أكسجني

التنفس الالهوائي (التخمر :Anaerobic Respiration )Fermentation
أ  -التخمر اللبين (محض الالكتيك) Lactic Acid Fermentation
•

يتحول اجللوكوز يف هناية التفاعل إىل محض الالكتيك

•

وُيدث يف العضالت عند االجهاد ونقص األكسجني.
ب  -التخمر الكحويل Alcohol Fermentation

•

يتحول اجللوكوز بنهاية التفاعل إىل ايثانول وCO2

•

وُيدث يف فطر اخلمرية والبكترياي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1مقطع فيديو على اليوتيوب لعملية التنفس اخللوي.
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مترين ( )2-2اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
ضح :ما سبب وجود ِع ّدة أنواع من الصبغات يف البالستيدات اخلضراء؟
–4وّ

()1

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

 – 5أذكر اسم الصبغة اليت متتص ُمعظم الضوء حول .450 nm

....................................................................................................................
....................................................................................................................

 – 6استخدم اإلرشادات املوضحة يف األسفل إلمتام الكلمات املُتقاطعة اآلتية:
مث اكتب الكلمة يف السطر الرأسي (العمودي) أسفل الشكل.

A

حتدث يف بعض اخلمائر والبكترياي لتحرير الطاقة.
 – Aعملية ُ
حية تصنع غذائها بنفسها.
ُ – Bملوقات ّ

B

 – Cمكان حدوث عملية التنفس اخللوي داخل اخلالاي.

C

حتدث يف أي ُملوق حي.
 – Dجمموع التفاعالت الكيميائية اليت ُ
حية تتغذى على املُنتجات.
ُ – Eملوقات ّ

D

 – Fالغاز الذي حتتاج إليه النبااتت يف عملية البناء الضوئي.
 – Gعملية حترر الطاقة بواسطة امليتوكندراي.

E

 – Hعملية ُصنع الغذاء اليت تقوم هبا املُنتجات ابستخدام طاقة الضوء.
F

G

H

الكلمة يف السطر الرأسي (العمودي) هي:

..........................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/xID ,1
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جدول ( )2-3تدريبات الفصل الثاين
كال مما أييت ابستثناء؟
 .8اخلالاي مجيعها متتلك ً
A

الغشاء البالزمي

B

املادة الوراثية

C

السيتوبالزم

D

اجلدار اخللوي

 .9أي العُضيّات اآلتية ليست ُمرتبطة مع إنتاج الربوتينات أو نقلها يف اخلليّة؟
A

الشبكة اإلندوبالزمية امللساء

B

الشبكة اإلندوبالزمية اخلشنة

C

الرايبوسومات

D

جهاز جوجلي

A

السيتوبالزم

C

النواة

A

وجودها يف اخلالاي احليوانية

B

C

وجودمها يف خالاي حقيقية النوى

D

A

جزيئات املاء تُش ّكل جزءًا من الغشاء

أي املناطق التالية من اخللية حقيقية النوى ،يُصنع  RNAالرايبوسومي؟
 .10يف ّ
B

الكروماتني

النويّة
D
 .11أي اخلصائص التالية تشرتك البالستيدات اخلضراء وامليتوكندراي فيها؟
ثّن
ُيلكان غشاءين :خارجي وداخلي ُم ّ
إنتاج اجللوكوز

 .12ما املقصود بوصف الغشاء "ابلفسيفسائي السائل"؟
C

الغشاء مصنوع من بروتينات ودهون قادرة على احلركة حبُريّة

B

الدهون املُفسفرة يف الغشاء تستطيع احلركة

D

الغشاء هو فسيفسائي من انحية الدهون املُفسفرة

والربوتينات

 .13ما الصفة الكيميائية اليت ُمتيّز املنطقة الداخلية لطبقيت الدهون املُفسفرة؟
A

ُمشبّعة
ُُمبّة للماء

C

B
D

ُمستقطبة

كارهة للماء

 .14أين ُختتزن الطاقة املُرتبطة جبُزيء من اجللوكوز؟
A

إلكرتوانته

B

بروتوانته

C

ذراته الكربونية
ّ

D

روابط الكيميائية
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الفصل الثالث

تنظيم تنوع احلياة

❖ ُمق ّدمة يف التصنيف
❖ التصنيف احلديث
❖ مملكة البدائيات
❖ مملكة البكترياي

❖ مملكة الطالئعيات
❖ مملكة الفطرايت
❖ اململكة النباتية

❖ اململكة احليوانية
❖تدريبات
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تنظيم تنوع احلياة Organizing Life's Diversity
نظاما دقي ًقا يف تصنيف وتنظيم الكم الكبري من املعلومات املُتعلقة بتنوع املخلوقات احليّة على األرض.
يستخدم عُلماء األحياء ً

أمهية التصنيف Important of Classification

يرى العلماء أن ترتيب املخلوقات احليّة يف جمموعات على حسب الصفات واخلصائص املُشرتكة بينها يُسهل التواصل العلمي وتبادل املعلومات

املُتعلّقة ابملخلوقات احليّة.

التصنيف Classification

هو وضع األشياء أو املخلوقات احليّة يف جمموعات بناءً على جمموعة من اخلصائص.

علم التصنيف Taxonomy

هو أحد فروع علم األحياء اليت هتتم بتعريف األنواع وتسميتها وتصنيفها بناءً على صفاهتا وعلى العالقات الطبيعية بينها.

مؤسس علم التصنيف احلديث

قام العامل السويدي كارلوس لينيوس بتأسيس أول نظام تصنيف علمي واقعي مبين على قواعد ُُمددة.

مستوايت التصنيف Taxonomy Categories

إن مستوايت التصنيف اليت يستخدمها علماء األحياء تعترب جزء من نظام هرمي ُمتسلسل يقع فيه كل مستوى ضمن مستوى آخر ،ويتم ترتيبها

مشوال إىل األكثر حتدي ًدا كالتايل:
من األكثر ً

 – 1فوق اململكة Domain
شعبة Phylum
 – 3ال ُ
الرتبة Order
ُ –5

 – 2اململكة Kingdom

 – 4الطائفة Class

 – 6الفصيلة Family

 – 8النوع Species

 – 7اجلنس Genus

شعب اليت تشرتك
يُعترب مستوى فوق اململكة أوسع املستوايت ويضم واحدة أو أكثر من املمالك ،يليه مستوى اململكة الذي يضم جمموعة من ال ُ

عامة
عامة تربطها مع بعضها البعض ،وتضم ال ُ
شعبة الواحدة جمموعة من الطوائف هلا خصائص أكثر ارتباطًا فيما بينها من اخلصائص ال ّ
يف خصائص ّ
أجناسا
تقاراب ،وتضم الرتبة فصائل ُمتقاربة أكثر ترابطًا ،وحتوي الفصيلة
بني ال ُ
ً
الرتب ذات عالقات أكثر ً
شعب ،كل طائفة تضم جمموعة من ُ

ُمتشاهبة ،وكل جنس له جمموعة من األنواع األكثر تشاهبًا ،والنوع أصغر مستوى يضم جمموعة من األفراد املُتشاهبة يف الشكل والرتكيب تكون قادرة
على التزاوج فيما بينها وإنتاج نسل خصب قادر بدوره على التناسل يف الظروف الطبيعية.

التصنيف احلديث Modern Classification
سمى فوق ممالك.
يتكون نظام تصنيف املخلوقات احليّة احلديث من ست ممالك تقع ضمن ثالث فئات كبرية تُ ّ

فوق اململكة Domain

 – 1فوق مملكة البدائيات  :Domain Archaeaتضم مملكة واحدة هي مملكة البدائيات.
 – 2فوق مملكة البكترياي  :Domain Bacteriaتضم مملكة واحدة هي مملكة البكترياي.

 –3فوق مملكة حقيقية النوى  :Domain Eukaryaتضم أربع ممالك هي الطالئعيات ،الفطرايت ،النبااتت ،واحليواانت.
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جدول ( )3-1خصائص املمالك الست
خصائص املمالك الست
فوق

اململكة

البدائيات

البكترياي

حقيقية النوى

اململكة

البدائيات

البكترياي

الطالئعيات

الفطرايت

النبااتت

احليواانت

مثال

البدائيات املُنتجة

بكترياي السل

براميسيوم

فطر املشروم

حزازايت

دودة األرض

للميثان

()1

نوع

()2

()3

()5

()4

بدائية النوى

()6

حقيقية النوى

اخلالاي
جدار

جدار خلوي بدون

جدار خلوي ُيتوي

جدر خلوية ُيتوي

جدار خلوي ُيتوي

جدار خلوي ُيتوي

اخللية

ببتيدوجاليكان

على ببتيدوجاليكان

بعضها على

على كايتني

على سيليلوز

خلية واحدة أو
ّ

غالبا عديدة اخلالاي
ً

عدد

اخلالاي
التغذي

خلية واحدة
ّ
ذاتية أو غري ذاتية التغذي

سيليلوز

عديدة اخلالاي

التغذي
غري ذاتية ّ

ال يوجد جدار خلوي

عديدة اخلالاي
التغذي
ذاتية ّ

التغذي
غري ذاتية ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://shortest.link/o-O ,3
https://shortest.link/o-F ,2
https://shortest.link/o-X ,1
https://shortest.link/o-E ,4

https://shortest.link/o-H ,5

https://shortest.link/o-P ,6
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مملكة البدائيات Archaea Kingdom
تُعد البدائيات والبكترياي أصغر املخلوقات احليّة وأبسطها وهي تتكون من خلية واحدة فقط وهي املخلوقات الوحيدة اليت ال حتوي نواة حقيقية يف خالايها
سمى بدائية النوى.
لذا تُ ّ

توجد البدائيات يف البيئات القاسية اليت ال تعيش فيها املخلوقات احليّة األخرى.

()3

(1
)

أنواع البدائيات Archaea Types

 – 1البدائيات املُحبّة للحموضة واحلرارة Thermoacidophiles

()2

 – 2البدائيات ُُمبّة للملوحة Halophiles

 – 3البدائيات املُولّدة لغاز امليثان Methanogens

مملكة البكترياي Bacteria Kingdom
•
•
•
•
•

توجد البكترياي يف كل مكان تقريبًا إال يف البيئات القاسية حيث توجد البدائيات.

()4

للبكترياي ُج ُدر خلوية قوية حتتوي على ببتيدوجاليكان ،ولبعضها جدار خلوي
ٍ
اثن ،وهي صفة ُمتيّزها من غريها وتُصنّف بناءً عليها.
بعض أنواع البكترياي هوائية تتنفس بواسطة األكسجني.
بعض أنواع البكترياي ال هوائية تتنفس مبعزل عن األكسجني.

بعض أنواع البكترياي ذاتية التغذي (ضوئيًا أو كيميائيًا).
بعض أنواع البكترياي غري ذاتية التغذي (رميّةُ ،متكافلةُ ،متطفلة).

مترين ( )3-1اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
سمى  ،Clostridium tetaniوُُيكن أن يُصاب به الشخص عندما خترتق جلده قطعة معدن .فإذا كانت
 – 1الكزاز (التيتانوس) مرض تُسببه بكترياي تُ ّ
ظروف احلرارة واجلفاف تقتل خالاي البكترياي ،فلماذا خياف شخص يدوس على مسمار يف الصحراء أن يُصاب ابلعدوى؟

......................................................................... .............................................................................................................................
............................................................................................................................................ ..........................................................
.................................................................................. ....................................................................................................................
.........................................................................................ـ........................................................................................... ..................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://shortest.link/o-R ,2
https://shortest.link/o-Q ,1
https://shortest.link/o-W ,3

https://shortest.link/pOq ,4

28

مملكة الطالئعيات Protists Kingdom
طرق
الحية ذات
تعددة الخاليا ،حقيقية النواة ،تختلف في ُ
الم ّ
ّ
الطالئعيات مجموعة متنوعة من المخلوقات ّ
الخلية الواحدة أو ُ
التغ ّذية وُتصّنف على أساسها.

جدول ( )3-2أقسام الطالئعيات
الطالئعيات
الطالئعيات الشبيهة ابحليواانت

الطالئعيات الشبيهة ابلنبااتت

(األوليات)

(الطحالب)

السوطيات.
اللحميات ،البوغيات،
اهلدبيات،
ّ
ّ

الدوارة،
اليوجلينات ،الدايتومات،
ّ
السوطيات ّ

اجملموعة

الطالئعيات الشبيهة ابلفطرايت
الفطرايت الغروية ،الفطرايت املائية،

البنية ،الطحالب
الطحالب الذهبية ،الطحالب ّ

البياض الزغيب.

عشب البحر العمالق

الفطر املائي

اخلضراء ،الطحالب احلمراء.

الرباميسيوم
مثال

()1

()2

• ُا ُعتربت شبيهة ابحليواانت ألهنا تستهلك • ُا ُعتربت شبيهة ابلنبااتت ألهنا تصنع غذائها
اخلصائص
ُميزة
امل ّ

ُملوقات أخرى يف غذائها.

•

بعضها طفيلي.

()3

بنفسها عن طريق عملية البناء الضوئي.

•

حية أخرى يف
يستهلك بعضها ُملوقات ّ
فيليا عندما ال يتوافر
طعامه أو يعيش ُط ًّ
الضوء الالزم لعملية البناء الضوئي.

• ُا ُعتربت شبيهة ابلفطرايت ألهنا

ُتحللة،
تتغذى على املواد العضوية امل ّ
ّ

ومتتص الغذاء عرب جدارها اخللوي.
•

تستهلك بعض الفطرايت الغروية

ُملوقات أخرى ،كما أن بعضها

ُطفيلي.

مترين ( )3-2اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:

()4

 – 1حلّل احلقائق حول جماعة البطاطس األيرلندية اليت حدثت يف القرن التاسع عشر،
وافرتض طرائق للتقليل من أثر هذه اجملاعة أو تفاديها.

......................................................................... .............................................................................................................................
......................................................................... .............................................................................................................................
............................................................................................................... .......................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.https://shortest.link/p08 ,1

 ,3كتاب علم األحياء  ,1طبعة  ,2020صفحة .91

.https://shortest.link/p0f ,2

 ,4مقطع فيديو على اليوتيوب جملاعة البطاطس األيرلندية.
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مملكة الفطرايت Fungi Kingdom
الفطرايت ُملوقات حيّة ذات خليّة واحدة أو ُمتع ّددة خالاي ،حقيقية النواة ،تتعدد أشكاهلا وأحجامها ،غري ذاتية

التغ ّذي ،ويتغ ّذى ُمعظمها بصورة رميّة بوصفها ُُملّالت وبعضها اآلخر ُمتط ّفل ،كما توجد أنواع أخرى تعيش
بصورة تكافلية ،وتتشابه الفطرايت مع النبااتت يف كثري من اخلصائص ّإال أهنا ختتلف عنها يف تركيب اجلدار

()1

اخللوي ،ووجود اخليوط واحلواجز.

قسم الفطرايت حسب عدد اخلالاي إىل:
تُ ّ

 – 1الفطرايت ذات اخلليّة الواحدة Unicellular Fungi

()2

سمى الفطرايت ذات اخلليّة الواحدة ابخلمرية أو اخلمائر ،وتوجد يف الرتبة ،وعلى النبااتت ،ويف جسم اإلنسان.
تُ ّ

صنع اخلبز فتُسبب انتفاخ العجني.
واخلمرية من أكثر الفطرايت
ً
استعماال حيث تُستخدم يف ُ

 – 2الفطرايت عديدة اخلالاي Multicellular Fungi
ُمعظم الفطرايت ُمتعددة اخلالاي مثل املشروم أبنواعه.

()3

قسم حبواجز ُمث ّقبة
تتميز الفطرايت أبن جدارها اخللوي يتكون من مادة الكايتني ،ووجود اخليوط الفطرية اليت تُ ّ

سمى ابملدمج اخللوي.
إىل خالاي ُمنفصلة ،والبعض اآلخر ختتفي احلواجز وتُ ّ

التغذية يف الفطرايت Nutrition in Fungi
تغذية غري ذاتية :Heterotrophs

صنع غذائها بنفسها ،بل حتصل على غذائها من املخلوقات احليّة األخرى وتنقسم إىل:
ال تستطيع ُ

()4

الرميّة Saprophytic Fungi
أ – الفطرايت ّ

ب – الفطرايت تبادل املنفعة (التقايض) Mutualistic Fungi
ج – الفطرايت التطفلية Parasitic Fungi

مترين ( )3-3اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
 – 3إذا كانت اجلملة صحيحة فاكتب كلمة (صحيح)ّ ،أما إذا كانت خاطئة فاستبدل الكلمة أو العبارة اليت حتتها خط لتجعلها صحيحة:
الصداع ،وللمرضى الذين أُجري هلم زراعة أعضاء.
 .Aالبنسلني عقار ُمستخرج من الفطرايت .وهناك فطر آخر يُع ّد
مصدرا لعالج ُ
ً

......................................................................................... ....................................................................................

خبزا ُمنتف ًخا.
 .Bينتج التنفس ً

.............................................................................................................................................................................
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.https://shortest.link/p0l ,2
.https://shortest.link/p0i ,1
.https://shortest.link/p0m ,3

.https://shortest.link/p0q ,4

30

اململكة النباتية Plant Kingdom
خصائص النبااتت Plant Characteristics
❖ تتباين النبااتت يف أحجامها إذ ترتاوح بني نبااتت جمهرية مثل السرخسيات املائية إىل أشجار عمالقة مثل شجرة اخلشب األمحر اليت قد يزيد
طوهلا عن 100م.

❖ جلميع النبااتت جذور أو أشباه جذور تعمل على تثبيتها يف األرض ،أو الصخور ،ورمبا تثبيتها على النبااتت األخرى.

املتجمدة ،يف
❖ وهب هللا عز وجل للنبااتت تكيّفات للعيش يف مجيع البيئات املوجودة يف األرض تقريبًا ،حيث ينمو بعضها يف املناطق القطبية
ّ
احلارة .وحتتاج مجيع النبااتت إىل املاء ،حىت أن بعضها ال يستطيع العيش إال إذا غُمر يف املاء
حني تنمو أنواع أُخرى يف الصحراء اجلافّة ّ
املاحل أو العذب.

تصنيف النبااتت Plant Classification
شعبة يف املمالك األخرى .ويُصنّف العلماء
سمى
أقساما .ويُقابل القسم يف اململكة النباتية ال ُ
ً
تُصنّف اململكة النباتية إىل جمموعات رئيسية تُ ّ

النبااتت يف جمموعتني رئيسيتني مها :النبااتت الوعائية  Vascular Plantsواليت حتتوي على تراكيب أنبوبية الشكل تنقل املاء واملواد املُغ ّذية

واملواد األخرى داخل النبات .والقسم اآلخر النبااتت الالوعائية  Nonvascular Plantsاليت تفتقر إىل مثل هذه الرتاكيب ،وتُستخدم
طرائق أخرى لنقل املاء واملواد داخلها.
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أ – النبااتت الالوعائية Nonvascular Plants

()1

تنوع النبااتت الالوعائية Diversity of Nonvascular Plants
 – 1قسم احلشائش البوقية Division Anthocerophyta

()3

 – 2قسم احلزازايت Division Bryophyta

 – 3قسم احلشائش الكبدية Hepaticophyta

()2

ب – النبااتت الوعائية Vascular Plants
تنقسم النبااتت الوعائية إىل قسمني رئيسيني ُمها:

 – 1النبااتت الالبذرية Seedless Vascular Plants
 – 2النبااتت البذرية Vascular Seed Plants

()4

النبااتت الوعائية الالبذرية Seedless Vascular Plants
()5

النبااتت الوعائية البذرية Vascular Seed Plants

انتشارا على سطح األرض ،وهلا جذور وسيقان وأوراق حقيقية حتوي أنسجة وعائية ،وتتميز أبهنا النبااتت الوحيدة
تُع ّد النبااتت الوعائية البذرية األوسع
ً

اليت تتكاثر عن طريق البذور ،والبذرة حتتوي عادةً على جنني البذرة وُمزون غذائي ُُيد اجلنني ابلطاقة الضرورية لنموه يف أثناء دورة حياته.

تنوع النبااتت الوعائية البذرية Diversity of Vascular Seed Plants
ُُيكن وضع هذه األقسام يف جمموعتني رئيسيتني ممها:

()7

()6

عراة البذورGymnospermae
 – 1النبااتت ُم ّ
 – 2النبااتت ُمغطاة البذور  Angiospermaeوتشمل النبااتت

()9

()8

الزهرية فقط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,3مقطع فيديو على اليوتيوب للنبااتت الالوعائية.
.https://shortest.link/p0y ,2
.https://shortest.link/pOR ,1
 ,4كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .18

 ,5مقطع فيديو على اليوتيوب للنبااتت الوعائية الالبذرية.

 ,6كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .22

 ,7مقطع فيديو على اليوتيوب للنبااتت املُعراة البذور.

 ,8كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .27

 ,9مقطع فيديو على اليوتيوب للنبااتت املُغطاة البذور.
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األزهار Flowers
وهي األعضاء التكاثرية يف النبااتت الراقية.
()1

أعضاء الزهرة :Flowers Organs

 -1الكأس :Calyx

وهو اجلزء اخلارجي من الزهرة أوراقه خضراء تسمى سبالت  Sepalsويقوم ابحلماية.

 -2التويج :Corolla

يلي الكأس مباشرة أوراقه رقيقة وملونة تسمى بتالت .Petals

عدد السبالت والبتالت يف ذوات الفلقتني  4أو  5أو مضاعفاهتا أما ذوات الفلقة

الواحدة فعددها  3أو مضاعفاهتا.

()2

 -3الطلع :Pollen

وهو عضو التذكري يف النبات ويرتكب من عدد من األسدية  Stamensترتكب

السداة من:
ُ

ب -متك Anther

أ -خيط Filament
 -4املتاع :Stamen

وهو عضو التأنيث يف النبات ويتكون من كربلة  Pistilأو جمموعة كرابل.

تتكون الكربلة من:

أ – املبيض Ovary

ب – القلم Style

ج – امليسم Stigma

مترين ( )3-4اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
ِ
حسنت البذور من انتشار
 – 4ادرس املُخطط املُقابل :حدد أنواع النبااتت املُشار إليها ابألحرف  .A-Eصف كيف ّ
النبااتت على األرض.
-A

.......................................................

-B

.......................................................

-C

.......................................................

-D

.......................................................

-E

.......................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.https://shortest.link/pPK ,1

 ,2كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .62
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اململكة احليوانية Animals Kingdom
•

تُصنّف احليواانت ابالعتماد على مستوايت بناء أجسامها وتراكيبها وخصائصها وتكيفاهتا.

•

فاحليواانت ُملوقات حيّة ُمتعددة اخلالاي ،حقيقية النوى ،غري ذاتية التغذية ،تكيّفت للعيش

•

ُُيكن حتديد العالقات الرتكيبية التصنيفية بني احليواانت ُجزئيًا ابالعتماد على مستوايت بناء

()1

يف بيئات ُُمتلفة.

أجسامها وطرائق منوها.

العامة للحيوان General Animal Features
اخلصائص ّ
 – 1التغ ّذي واهلضم Feeding and Digestion

•

مجيع احليواانت غري ذاتية التغذية ،وال بُد أن تتغذى على ُملوقات حيّة أخرى للحصول

•

ُُيدد تركيب أجزاء الفم للحيواانت وظيفة الفم ،مث يتم هضم الغذاء بطُرق ُمتلفة حسب

()2

على املواد املُغذية.
احليوان.

 – 2الدعامة Support
•

()3

تدعم احليواانت أجسامها بطرائق ُُمتلفة.

الالفقارايت  Invertebratesحيواانت ليس هلا عمود فقري ،ويُغطّي أجسام الكثري
منها هيكل خارجي ِ Exoskeleton
قاس وقوي يُعطي جسمها دعامة ،وُيمي
أنسجتها الطرية وُينع فقدان املاء منها وُيميها من املُفرتسات ،يستبدل احليوان هيكله

هيكال جدي ًدا.
ويكون ً
كل فرتة مع النمو ّ

•

احليواانت الفقارية  Vertebrateهلا هيكل داخلي  Endoskeletonوعمود

()4

املكونة للهيكل الداخلي
فقري .ينمو اهليكل الداخلي مع منو احليوان ،وختتلف املادة ّ

مكون من كربوانت الكالسيوم أو من الغضروف أو من
ابختالف احليواانت ،فقد يكون ّ
العظمُ .يمي اهليكل الداخلي األعضاء الداخلية ويزود اجلسم ابلدعامة.

()5

 - 3احلركة Movement

تعترب احليواانت أسرع من املخلوقات احليّة يف املمالك األخرى .وتتنوع احلركة يف احليواانت كالتايل:

❖ حيواانت جالسة ،السباحة ،الزحف ،احلفر ،املشي ،القفز ،اجلري ،الطريان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/paX ,3
.https://shortest.link/paS ,2
.https://shortest.link/paQ ,1
.https://shortest.link/pZD ,4

.https://shortest.link/pba ,5
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()1

 – 4التكاثر Reproduction
•
•

أغلب احليواانت تتكاثر جنسيًا والبعض تتكاثر ال جنسيًا.
بعض احليواانت ُخنثى Hermaphrodite
ُيتوي اجلسم على أعضاء التذكري والتأنيث يف نفس احليوان.

()3

التكاثر اجلنسي ينقسم اإلخصاب فيه إىل نوعني:

()2

 – 1إخصاب داخلي .Internal Fertilization

 – 2إخصاب خارجي .External Fertilization
كذلك توجد طرائق تكاثر أخرى يف احليواانت مثل:
•

التربعم ،التجزؤ ،التجديد ،التكاثر العُذري.

احليواانت الالفقارية Invertebrates

اعتمادا على مستوايت بناء أجسامها وطرائق منوها.
صنّفت احليواانت إىل تسع شعب
ً
ُ
جدول (ُ )3-3مقارنة بني ُشعبة اإلسفنجيات  Spongesو ُشعبة الالسعات Cnidarians
من حيث
املثال

شعبة اإلسفنجيات

شعبة الالسعات

اإلسفنج

اهليدرا

()5

()4

مستوايت بناء اجلسم

معظمها عدمي التناظر

تناظر شعاعي

التغذية واهلضم

ترشيحي التغذية

ُيسك ابلفريسة ابخلالاي الالسعة واللّوامس

يتم اهلضم داخل اخلالاي

يتم اهلضم يف التجويف املعوي الوعائي

احلركة

جالسة

طافية على املاء أو جالسة

االستجابة للمؤثرات

ال يوجد جهاز عصيب

جهاز عصيب بسيط مكون من شبكة عصبية

التكاثر

خنثى تتكاثر جنسيًا
ّأما الالجنسي ابلتجزؤ أو التربعم أو انتاج الربيعمات

اجلنس فيها منفصل ويتكاثر جنسيًا
الطور البولييب يتكاثر ال جنسيًا ابلتربعم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/pbo ,3
.https://shortest.link/pZV ,2
.https://shortest.link/pbh ,1
 ,4كتاب العلوم للصف األول املتوسط الفصل الدراسي الثاين صفحة .105

 ,5كتاب العلوم للصف األول املتوسط الفصل الدراسي الثاين صفحة .105
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جدول (ُ )3-4شعبة الديدان املفلطحة Flatworms
اخلصائص

الديدان املفلطحة

مستوايت بناء اجلسم

عدُية التجويف اجلسمي وهلا تناظر جانيب

التغذية واهلضم

تتغذى على املخلوقات امليتة وتتناول غذائها عن طريق

احلركة

تتحرك ابنقباض عضالهتا

االستجابة للمؤثرات

تتصل مقدمة احلبلني العصبيني ابنتفاخ مكون من عقد عصبية

التكاثر

خنثى أما التكاثر الالجنسي عن طريق التجدد

االخراج

اخلالاي اللهبية

()1

البلعوم

جدول (ُ )3-5شعبة الديدان األسطوانية Round Worms
اخلصائص

الديدان األسطوانية

مستوايت بناء اجلسم

جتويف جسمي كاذب وهلا تناظر جانيب وهلا جسم أسطواين غري مقسم

التغذية واهلضم
احلركة

ُحرة أو متطفلة

تتحرك ابنقباض عضالهتا

االستجابة للمؤثرات

جهاز عصيب وحبال عصبية تنظم استجابتها للمثريات

التكاثر

اجلنس منفصل (ذكر وأنثى) التكاثر جنسي واإلخصاب داخلي

اإلخراج

اخلالاي اللهبية

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/pcj ,2
.https://shortest.link/q0M ,1
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جدول (ُ )3-6شعبة الرخوايت Mollusks
اخلصائص

احللزون -احملار  -االخطبوط  -احلبار

الرتكيب

هلا جسم أسطواين مقسم إىل حلقات

التغذية واهلضم

عن طريق الفم ،واهلضم خارجي يف جهاز هضمي معقد

التنفس

االنتشار

الدوران

جهاز دوري مغلق

احلركة

تتحرك ابنقباض عضالهتا

االستجابة للمؤثرات

متتلك جهاز عصيب يف احللقات االمامية عن اجلسم

التكاثر

التكاثر اجلنسي عن طريق االخصاب الداخلي ُيدث يف منطقة السرج
والتكاثر الالجنسي عن طريق التجدد

اإلخراج

تتخلص من الفضالت بواسطة النفريداي (القناة اهلدبية)

العباءة

يفرز كربوانت الكالسيوم اليت تكون الصدفة

السيفون

جتويف نفاث يف احلبار واالخطبوط يساعدها على احلركة السريعة

()1

()2

جدول (ُ )3-7شعبة الديدان احللقية Segmented Worms
اخلصائص

دودة األرض – العلق الطيب

التغذية

فم بداخله طاحنه تشبه اللسان وتضم صفوفا من االسنان

التنفس

اخلياشيم – الرائت

الدوران

جهاز دوري مفتوح وجهاز دوري مغلق

احلركة

تفرز مادة ُماطية تساعدها على احلركة وقدم عضلية

االستجابة للمثريات

هلا جهاز عصيب ينظم حركتها وسلوكها مثل االخطبوط

التكاثر

جنسيًا
تتخلص من الفضالت بواسطة النفريداي (القناة اهلدبية)

اإلخراج

()3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/pcM ,3
.https://shortest.link/pco ,2
.https://shortest.link/pck ,1
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جدول (ُ )3-8شعبة املفصليات Arthropods
املفصليات

من حيث

جسمها مقسم (رأس – صدر – بطن) أو (رأس صدر _ بطن)

الرتكيب

هلا هيكل دعامي خارجي مكون من الكايتني

هلا زوائد (أرجل وقرون استشعار) هلا مفاصل عديدة ،وهذا سبب
التسمية
التغذية واهلضم

سمى الفقيم يُستخدم للّدغ أو التقطيع أو إمساك الطعام
عن طريق فم يُ ّ

التنفس

 -1اخلياشيم :جراد البحر  -2القصيبات :اخلنافس

الدوران

جهاز دوري مفتوح

احلركة

مشي _ سباحة_ قفز _ طريان

االستجابة للمؤثرات

متتلك عيون ُمرّكبة لإلبصار وطبلة للسمع

التكاثر

التكاثر اجلنسي يكون عن طريق اإلخصاب الداخلي

اإلخراج

أانبيب ملبيجي

يتم اهلضم خارجيًا يف جهاز هضمي ُمع ّقد
 -3الرائت الكتابية :العناكب

جدول ( )3-9التحول يف احلشرات Insects
التحول  :Metamorphosisهو التغريات اليت متر على احلشرة من طور الريقة إىل طور احلشرة البالغة .وله نوعان:
التحول غري الكامل

التحول الكامل

Complete Metamorphosis
حيث متر احلشرة أبربع مراحل:
 .1بيضة

 - 3عذراء داخل شرنقة

 – 2يرقة

 - 4حشرة كاملة

Incomplete Metamorphosis
حيث متر بثالث مراحل:
 .1بيضة

 – 2حورية

 - 3حشرة كاملة

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.https://shortest.link/pcR ,1

 ,2كتاب علم األحياء  ,1طبعة  ,2020صفحة .232
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جدول (ُ )3-10شعبة شوكيات اجللد Echinoderm
من حيث
الرتكيب

شوكيات اجللد
كائنات حبرية أجسامها مغطاة أبشواك وتناظرها شعاعي
هلا هيكل دعامي داخلي

التغذية واهلضم

عن طريق الفم واهلضم يف جهاز هضمي معقد

اإلخراج

عن طريق االنتشار عرب االقدام األنبوبية

التنفس

عن طريق األقدام األنبوبية

الدوران

عن طريق النظام الوعائي املائي

االستجابة للمؤثرات

عن طريق جهاز عصيب

التكاثر

التكاثر اجلنسي يكون عن طريق االخصاب اخلارجي
التكاثر الالجنسي يكون عن طريق التجدد

الالفقارايت احلبلية Invertebrate Chordates
هي حيواانت ال متلك عمود فقري ومتلك حبل عصيب.

()2

خصائصها:
•

احلبل الظهري Notochord

•

الذيل خلف الشرجي Postanal Tail

•

احلبل العصيب الظهري االنبويب Dorsal Tubular Nerve Cord

•

اجليوب (األكياس) البلعومية Pharyngeal Pouch

تنوع الالفقارايت احلبلية Diversity of Invertebrate Chordates
() 4

-1السهيم Branchiostoma

()3

-2الكيسيات Tunicates

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,2كتاب علم األحياء  ,1طبعة  ,2020صفحة .257
.https://shortest.link/pcV ,1
.https://shortest.link/pd4 ,3

.https://shortest.link/pd9 ,4
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احليواانت الفقارية Vertebrate
خصائص الفقارايت Characteristics of Vertebrates

 – 1هلا حبل عصيب ظهري.

 – 3هلا جيوب بلعومية.

 – 2هلا حبل ظهري.

 – 4هلا ذيل خلف شرجي.

تتميز الفقارايت ابلعمود الفقري الذي ُيل ُمل احلبل الظهري.

جدول ( )3-11أنواع اهلياكل الداخلية للفقارايت
وجه املقارنة

العظم

أوجه الشبه

الغضروف
اهليكل الداخلي للفقارايت يرتكب من مادة صلبة

أوجه االختالف

صلبة

مرنة

مثال

عظام اجلمجمة  -عظم الكتف – عظم الساق

طرف األنف – األذن – الوسائد بني الفقرات

أوال :األمساك Fishes
ً

جدول ( )3-12خصائص األمساك Characteristics of Fishes
اخلصائص
التغذية

األمساك
•
•

التنفس
الدوران

احلركة

بواسطة الرتمم ،االفرتاس ،التصفية من املاء ،التطفل

اهلضم خارجي يف قناة هضمية معقدة ومبساعدة اإلنزُيات اهلضمية

تستخدم اخلياشيم الستخالص األكسجني وتتخلص من اثين أكسيد الكربون
•

جهاز دوري مغلق

•
•

القلب مكون من ُحجرتني (أذين وبطني)

درجة احلرارة متغرية

•

الزعانف املزدوجة :تستخدمها للتوازن واالندفاع وتغيري االجتاه.

•
•
االستجابة

()1

()2

حسي على جانبيها يُساعدها على اكتشاف أي حركة يف املاء
اخلط اجلانيب :جهاز ّ
مثانة العوم :كيس مملوء ابهلواء يساعدها يف التحكم يف عمق الغوص

مكون من حبل شوكي ودماغ (كالفقارايت األخرى)

للمثريات
التكاثر
اإلخراج

•

إخصاب خارجي يف معظم األمساك

•

إخصاب داخلي يف القرش

الكلى من خالل الوحدات الكلوية (النيفرون) ،املادة اإلخراجية (األمونيا)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/pdh ,2
.https://shortest.link/pdo ,1
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طوائف األمساك Classes of Fishes
-1األمساك الالفكية  :Jawlessمثل اجلريث  Hagfishواجللكي .Lamprey

()1

-2األمساك العظمية  :Bony Fishesمثل الساملون واهلامور.

-3األمساك الغضروفية  :Cartilaginous Fishesمثل القرش والورنك.

اثنيا :الربمائيات Amphibians
ُملوقات تبدأ حياهتا كمخلوقات مائية مث تعيش على اليابسة بعد اكتمال منوها.
جدول ( )3-13خصائص الربمائيات Characteristics of Amphibians
اخلصائص
التغذية
التنفس
الدوران

الربمائيات
•
•

اهلضم داخلي ،متلك جهاز هضمي ُمع ّقد

•

الريقات من خالل :اخلياشيم أو اجللد

•

البالغة من خالل :الرئتني ،اجللد الرطب ،بطانة جتويف الفم

•

دورة دموية مزدوجة

•
•
االستجابة للمثريات
اجملمع(املذرق)

حرة التغذية

()2

القلب مكون من ثالث حجرات (أذينان وبطني)

ُمتغرية درجة احلرارة

جهاز عصيب ُمتخصص (متلك دماغ وأعضاء حس)
حجرة الستقبال فضالت اهلضم والبول والبويضة واحليوان املنوي قبل

ُمغادرة اجلسم

التكاثر

اإلخصاب خارجي

اإلخراج

الكلى ُخترج األمونيا أو اليوراي )البولينا) كفضالت انجتة من عمليات
األيض اخللوي

()3

تنوع الربمائيات Amphibians Diversity

-1عدُية الذيل  :Anuraمثل الضفادع والعالجيم Frog and Toads
-2الذيليات  :Caudataمثل السلمندرات ومسندالت املاء Salamanders and Newts
-3عدُية األرجل  :Gymnophionaعدُية األطراف Caecilians

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/pdS ,3
.https://shortest.link/pdG ,2
.https://shortest.link/pdA ,1
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اثلثا :الزواحف Reptiles
جدول ( )3-14خصائص الزواحف Characteristics of Reptiles
اخلصائص
البيوض الرهلية

الزواحف
أ-الغشاء الرهلي :احلماية

ب-كيس املمبار :ختزين الفضالت

()1

ج-غشاء الكوريون :يسمح بدخول األكسجني

د-كيس املح :ختزين الغذاء

هـ -القشرة اجللدية :محاية البيضة من اجلفاف
التغذية

متلك جهاز هضمي ُمع ّقد

التنفس

عن طريق الرائت إال بعض الزواحف املائية

الدوران

•

القلب مكون من ثالث حجرات (أذينان وبطني) ما عدا
التماسيح مكون من أربع حجرات

•

ُمتغرية درجة احلرارة

•
•

حجما من الربمائيات وأعضاء حس
دماغ أكرب ً
بعض الزواحف ال متلك أغشية طبلة

•

متلك األفاعي أعضاء جاكوبسون يف سقف احللق ف ّكر ما

متلك جهاز عصيب متخصص:

االستجابة للمثريات

()2

وظيفتها؟
احلركة

متلك بعض الزواحف أطراف للحركة وبعضها يعتمد على العضالت

التكاثر

اإلخصاب داخلي ،بعض األفاعي والسحايل حتتفظ ابلبيض بداخل

اإلخراج

يتم التخلص من محض البوليك بصورة شبه صلبة من خالل الكلى

ابلزحف

أجسامها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/q2V ,2
 ,1كتاب علم األحياء  ,2طبعة  ,2020صفحة .43
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جدول ( )3-15تنوع الزواحف Reptiles Diversity
الرتبة

اخلصائص

أمثلة
السحايل
األفاعي

-1احلرشفيات

•

Snakes

Squamata

السحايل

-2السلحفيات

السالحف

Lizards

األفاعي

متلك أرجل،
جفون،

•

متلك لسان

•

-3التمساحيات
Crocoditia

طبلة

•

بعضها يفرز مسًا
()2

بعضها يعيش يف املاء

•

ال متلك أسنان ،لديها حواف فم حادة

•

ُُييط جبسمها درع واقي

وصلبة

Turtles
التماسيح

• Crocodiles

متلك عضالت وفكوك قوية

•

متلك قلبًا من أربع حجرات

والقواطري

Alligators
التوااترا

Tuataras

-4خطمية الرأس

Sphenodonta

ال متلك أرجل
جفون ،أغشية،

أغشية طبلة

طويل

Testudinata

•

•

متلك عُرف من األشواك ُيتد على

•

متلك عني اثلثة يف قمة الرأس

والديناصورات

Dinosaurs

()1

()3

()4

طول الظهر

ابعا :الطيور Birds
رً

جدول ( )3-16خصائص الطيور Characteristics of Birds
اخلصائص
الريش

الطيور
زوائد متخصصة على اجللد مكونة من الكرياتني أنواعه :ريش ُميطي :يغطي األجنحة واجلسم والذيل

ريش زغيب :ريش انعم موجود حتت الريش احمليطي ُيجز اهلواء عن اجلسم حلمايته :تفرز الغدة الزيتية ابلذيل الزيت

التغذية

•

التغذية :عن طريق املنقار
متتلك جهاز هضمي متخصص حيث أهنا:

•
•

متلك حوصلة لتخزين الطعام

متلك قانصة ُمتوية على حجارة صغرية لطحن الطعام مبساعدة عضالت القانصة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/paT ,2
.https://shortest.link/peF ,1
.https://shortest.link/peN ,3

https://shortest.link/y4x ,4

43

اتبع جدول ()3-16
اخلصائص

()1

الطيور
متلك أكياس هوائية تساعدها على التنفس أثناء الطريان

التنفس
الدوران

•

عدد حجرات القلب  4حجرات واثبتة درجة احلرارة

•

هلا دورة دموية مزدوجة

االستجابة للمثريات

حجم الدماغ :كبري وُيلك حاسة شم وبصر قوية

احلركة

الطريان بسبب خفة العظام والتكيفات األخرى

التكاثر

اإلخصاب داخلي

اإلخراج

•
•
•

حتول الكليتان فضالت الدم إىل محض البوليك بصورة مادة بيضاء طرية

متلك تركيب اجملمع (املذرق) إلعادة امتصاص املاء
ال متلك مثانة .ملاذا برأيك؟

خامسا :الثدييات Mammals
ً

جدول ( )3-17خصائص الثدييات Characteristics of Mammals
من حيث
مميزاهتا
التغذية

الثدييات
•

وجود الغدد اللبنية إلنتاج احلليب وتغذية الصغار النامية

•

وجود شعر مكون من الكرياتني

•

التغذية :اكالت احلشرات ،اكالت أعشاب ،آكالت حلوم ،قارتة.

•

أعورا أكرب من آكالت اللحوم
آلكالت األعشاب جها ًزا هضميًا أطول ومعيًا ً
لصعوبة هضم األلياف

التنفس
الدوران

االستجابة

تتميز بوجود عضلة احلجاب احلاجز حتت الرئتني تفصل التجويف الصدري عن البطين
•

عدد حجرات القلب  4حجرات (أذينان وبطينان)

•

اثبتة درجة احلرارة

•

هلا دورة دموية مزدوجة

•

متلك جهاز عصيب متخصص وأكثر تعقي ًدا ،فلها دماغ يتكون من :املخ واملخيخ

•

متتلك حواس

•

هلا سلوك ُمع ّقد

-السباحة كالدالفني

احلركة

الركض كالذئب -القفز كالكنغر

التكاثر

اإلخصاب داخلي

اإلخراج

عن طريق الكلى يتم التخلص من اليوراي

-الطريان كاخلفاش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/pf2 ,2
.https://shortest.link/peW ,1

()2
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تنوع الثدييات Mammals Diversity
-1الثدييات (األولية) البيضية  :Monotremesمنقار البط وآكل النمل
 -2الثدييات الكيسية  :Marsupialsالكنغر والكواال
 -3الثدييات املشيمية  :Placental Mammalsتضم ثالثة عشر رتبة.

مترين ( )3-5اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
 – 5أكمل الكلمات اُملتقاطعة ابستخدام اُملفردات الواردة أدانه:
مفصليات ،زوائد ،فقارايت ،اجلوفمعوايت ،العباءة.
شوكيات اجللد ،متاثل جانيب ،متاثل شعاعي ،ال فقارايت ،الرخوايت ،خياشيم ،التحول،
ّ
أفقي:

ُكونة للصدفة.
 – Aغشاء نسيجي رقيق ُيفرز ّ
املادة امل ّ
حبليات ذات هيكل عظمي داخلي.
ّ –C

B

A

 – Dال فقارايت ،هلا جلد شوكي ،وجهاز وعائي مائي.

 – Gنوع من التماثل ،يكون كل جزء فيه مبثابة انعكاس لصورة اجلزء اآلخر

يف مرآة.

 – Iتراكيب كاألرجل أو قرون االستشعار تنمو من اجلسم.

J
D

C

E

مكون
 – Kحيواانت هلا زوائد
ّ
مفصلية ،وهيكل خارجي حلمايتها ،وجسمها ّ
من ِقطع.
عمودي:

F

التغريات متر هبا احليواانت أثناء منوها.
 – Aسلسلة من ّ

H

 – Bحيواانت بدون عمود فقري.

عاعيا تكون أجسامها جوفاء.
 – Eحيواانت ُمتماثلة ُش ً

 – Fنوع من التماثل تكون فيها أجزاء اجلسم ُم ّرتبة بشكل دائري حول املركز.
 – Hعضو يسمح بتبادل غاز األكسجني واثين أكسيد الكربون يف املاء.

 – Jحيواانت أجسامها طرية ،وعادة يكون هلا صدفة ،وجهاز دوري مفتوح.

G
I
K
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جدول ( )3-18تدريبات الفصل الثالث
 .15أي املخلوقات التالية ُُيكن تصنيفها ضمن مملكة البدائيات؟
A

نبااتت ذات أنسجة وعائية

B

C

طالئعيات يوجد على ذيلها سوط

D

A

يستخلص الطاقة من مصادر عضوية

B

C

مصدرا للطاقة
يعتمد على الطاقة اليت أنتجتها ُملوقات أخرى بوصفها
ً

D

حيواانت ذات عمود فقري
ُملوقات ختلو خالايها من جهاز جوجلي

 .16ما الذي ُُيكن للمخلوق ذايتّ التغذية أن يفعله؟

ُُي ّول الطاقة من ضوء الشمس إىل طاقة كيميائية

A&B

تكمن أمهية وظيفة الفلورا الطبيعية؟
 .17فيما ً
A

تُساعد على إنتاج ُُناع العظم

B

ُحتلل ُمسببات املرض يف القناة اهلضمية

C

تتنافس مع البكترياي املُسبّبة للمرض

D

تُنتج احلديد يف جمرى الدم

دمر جوانب احلياة كافّة يف منطقة التندرا؟
 .18ما الفطر الذي ُُيكن أن ينمو ُجم ّد ًدا بعد ثوران بركان ّ
A

مخرية طُفيليّة

B

C

بنيسليوم ذايت التغذية

D

A

أوال يف عملية التكاثر الالجنسي قبل التلقيح
جيب أن يدخل البيض ً

B

C

البيئات املائية غري ضرورية لإلخصاب اخلارجي

D

أشنات رائدة

رمي
مشروم ّ

أي مما يلي ينطبق على اإلخصاب اخلارجي يف األمساك؟
ّ .19

احليوان املنوي ال يُطلقه ذكر السمك ُمباشرة فوق البيض
البيئات املائية ضرورية لإلخصاب اخلارجي

 .20أي املواد التالية موجودة يف اهليكل اخلارجي جلراد البحر وليس يف الفراشات؟
A

أمالح الكالسيوم

B

C

بروتني

D

A

من الالفقارايت والطيور

B

C

من الفقارايت والطيور

D

كايتني
أمالح الصوديوم

 .21ما العبارة اليت تصف اخل ّفاش بشكل أفضل؟
من الالفقارايت والثدييات
من الفقارايت والثدييات
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الفصل الرابع
علم البيئة

المتبادلة
❖ المخلوقات ّ
الحية وعالقاتها ُ
❖ انتقال الطاقة في النظام البيئي
❖ تدوير المواد

❖ التعاقب البيئي

البرية
❖ المناطق الحيوية ّ
❖ األنظمة البيئية المائية
❖ التنوع الحيوي
❖سلوك الحيوان
❖ تدريبات
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تبادلة Organisms and Their Relationships
املخلوقات احليّة وعالقاهتا املُ َ
علم البيئة Ecology

هو علم يدرس العالقات بني الكائنات احلية وتفاعالهتا مع بيئاهتا.

•

سمى الغالف احليوي.
تعيش مجيع املخلوقات احلية على اختالف أنواعها وبيئاهتا ضمن إطار يُ ّ

•

العوامل احليوية  :Biotic Factorsتشمل مجيع املخلوقات احلية (نبااتت  -بكترياي  -حيواانت).....

•
•

يشمل الغالف احليوي  The Biosphereنوعني من العوامل :عوامل حيوية وعوامل ال حيوية.

العوامل الالحيوية  :Abiotic Factorsاملكوانت الغري حية يف بيئة املخلوق احلي (ماء  -هواء  -درجة حرارة )....

مستوايت التنظيم Level of Organization
❖ املخلوق احلي organism
❖ اجلماعة احليوية Population
❖ املُجتمع احليوي Biological Community
❖ النظام البيئي Ecosystem
❖ املنطقة احليوية Biome
❖ الغالف اجلوي The Biosphere

الغالف الجوي
أعلى
مستويات
ويمّثل
التنظيم ُ

ُجزء من الكرة
األرضية يدعم
الحياة

المنطقة الحيوية
مجموعة واسعة
من األنظمة
البيئية التي
تشترك في
المناخ نفسه

النظام البيئي
يتكون من
العوامل الحيوية
والعوامل
الال حيوية

المجتمع الحيوي
مجموعة من
جماعات حيوية
تتفاعل فيما
بينها في
المكان الواحد
والوقت نفسه

الجماعة الحيوية
مجموعة من
أفراد النوع
الواحد من
المخلوقات
الحية في
الموقع
الجغرافي نفسه
في الوقت
نفسه

المخلوق الحي
المستوى األول
وهو عبارة عن
مخلوق حي
وحيد أو ُمتعدد
الخاليا ،يحمل
صفات وراثية
خاصه به
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العالقات املتبادلة يف النظام البيئي Ecosystem Interaction
املوطن  :Habitatاملساحة اليت يعيش فيها املخلوق احلي.
اإلطار البيئي  :Nicheالدور الذي يؤديه املخلوق احلي يف بيئته.

جدول ( )4-1العالقات املتبادلة يف اجملتمع احليوي Community Interactions
العالقات البيئية
التنافس

•

ُيدث عندما يستخدم أكثر من ُملوق حي واحد املصادر ذاهتا يف الوقت نفسه.

•

ضا.
قد يكون التنافس على شريك التزاوج أي ً
التهام ُملوق حي ُملوق حي آخر

Competition

•

االفرتاس

•

عادة يُقضى على الضعيف ويبقى األقوى.

•

هناك بعض النبااتت املفرتسة مثل (الفينوس) الذي يلتهم احلشرات للحصول على عنصر النيرتوجني

Predation

عالقات التكافل Symbiosis
عالقة وثيقة يعيش فيها نوعان أو أكثر من املخلوقات احلية
نوع العالقة
التقايض

ُمفيدة

Mutualism
التعايش

Commensalism
ضارة

التطفل

Parasitism

أمثلة

وصفها
معا وكالمها
عالقة بني ُملوقني أو أكثر يعيشان ً
يستفيد من اآلخر

طحلب مع الفطر يف األشنات

الطيور واجلاموس الوحشي

السمكة املهرجة وشقائق النعمان

عالقة بني كائنني أحدمها يستفيد واألخر ال بناء الطيور أعشاشها على األشجار
عالقة األشنات ابلنبات

يستفيد وال يتضرر

بينما
هي عالقة تكافلية يستفيد منها ُملوق حي •

يتضرر اآلخر

•

طفيليات خارجية كالقراد

طفيليات داخلية كالبكترياي

انتقال الطاقة يف النظام البيئي Flow of Energy in Ecosystem
•
•
•

املنتجات  :Autotrophicكائنات ذاتية التغذية مثل (النبااتت  -الطحالب)

املستهلكات  :Consumeكائنات غري ذاتية التغذية تعتمد يف تغذيتها بشكل مباشر أو غري مباشر على النبااتت.

تقوم احمللالت  Decomposersبدور مهم يف عملية التخلص من الفضالت واملركبات العضوية يف النظام البيئي.
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مناذج انتقال الطاقة Models of Energy Flow
•

املستوى الغذائي ُُ Trophic Levelيثّل كل خطوة يف السلسلة الغذائية  Food Chainأو الشبكة الغذائية .Food web

•
•

املستوى األول ُمتثّله املُنتجات.
املستوايت املُتتابعة التالية ُمتثّله املُستهلكات.

حتصل املخلوقات احلية يف كل مستوى على طاقتها من املستوى الغذائي الذي يسبقه.

•

السالسل الغذائية  :Food Chainsعبارة عن سلسلة يتم فيها مترير الطاقة من املنتجات عرب سلسلة من املستهلكات.

•

الشبكة الغذائية  :Food Webهو منوذج ُيثل السالسل الغذائية املتداخلة واملتنوعة.

•

األهرام البيئية  :Ecological Pyramidsعبارة عن ُُمطط ُيكن أن يوضح الكميات النسبية من الطاقة والكتلة احليوية وأعداد

•

املخلوقات احلية يف كل مستوي غذائي يف النظام البيئي .وتشمل:

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1كتاب علم البيئة ،طبعة  ,2020صفحة .26
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تدوير املواد Cycling of Matter
الدورات يف الغالف اجلوي Cycles in The Biosphere
•

تزود املخلوقات احلية ابملواد املغذية اليت حتتاج إليها لتؤدي وظائفها.

املادة املغذية  :Nutrientمادة كيميائية جيب أن ُيصل عليها املخلوق احلي من بيئته للقيام بعملياته احليوية واستمرار حياته.
•

تتكون أجسام املخلوقات احلية مجيعها من املاء واملواد املغذية ،ومنها :الكربون والنيرتوجني.
()2
()1

دورة املاء يف الطبيعة

دورة الكربون
()3

دورة النيرتوجني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.https://shortest.link/pid ,1

 ,3كتاب العلوم للصف اخلامس االبتدائي الفصل الدراسي األول صفحة .118

.https://shortest.link/q6Y,2
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التعاقب البيئي Ecological Succession

ُيدث عندما يمستبدل جمتمع حيوي ما آبخر نتيجة للتغري يف العوامل احليوية والالحيوية.

املُفردة

جدول (ُ )4-2مفردات التعاقب البيئي

التعريف

التعاقب األويل Primary Succession

ُيدث بعدما يزال جمتمع حيوي كامل مع الرتبة

التعاقب الثانوي Secondary Succession

ُيدث بعدما يزال جمتمع حيوي كامل مع بقاء الرتبة

األنواع الرائدة Leading Species

تظهر يف التعاقب األويل لتبدأ يف تكوين جمتمع حيوي جديد مثل األشنات واحلزازايت.

جمتمع الذروة Climax Community

يطلق على اجملتمع احليوي املستقر الذي ُيدث فيه القليل من التغريات

الطقس Weather

حالة الغالف اجلوي يف مكان وزمان ُمددين

املناخ Climate

متوسط حالة الطقس يف منطقة ما

األوزون Ozone

طبقة واقية يف الغالف اجلوي متتص معظم األشعة فوق البنفسجية الضارة .ويرتكز فوق
القطب اجلنويب

()1

التعاقب األويل

()2

التعاقب الثانوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1كتاب العلوم للصف اخلامس االبتدائي الفصل الدراسي األول صفحة .130

 ,2كتاب علم البيئة ،طبعة  ,2020صفحة .50
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املناطق احليوية الربيّة Terrestrial Biomes

املناطق احليوية الربيّة الرئيسية Major Land Biomes

بناء على
تصنف املناطق احليوية الربية الرئيسية ً
درجة احلرارة

نبااتهتا

اهلطل

األنواع احليوانية

األنظمة البيئية املائية Aquatic Ecosystems
االنظمة البيئية املائية

املياه اإلنتقالية

املياه العذبة

املياه املاحلة

التنوع احليوي Biodiversity
سمى التنوع احليوي.
إن تعدد أنواع املخلوقات احلية املوجودة يف مكان ما واليت تتفاعل مع بعضها البعض يُ ّ
االنقراض :اختفاء أو موت آخر فرد يف أحد املخلوقات احلية يف الغالف احليوي.

أمهية التنوع احليوي The Importance of Biodiversity
•

استقرار النظام البيئي.

•

يُساهم يف جودة الغالف احليوي.

•

له قيمة اقتصادية غري مباشرة مثل :تزويد الغالف اجلوي ابألكسجني وختليصه من اثين أكسيد الكربون وخصوبة الرتبة.

•

له أمهية اقتصادية ُمباشرة مثل :الطعام واملسكن والعالج واملالبس.

أخطار تواجه التنوع احليوي Factors That Threaten Biodiversity
 - 1االستغالل اجلائر Overexploitation
 - 3جتزئة املوطن البيئي Fragmentation of Habitat
 - 5التضخم احليوي Biological Magnification
 - 7اإلثراء الغذائي Eutrophication

 - 2فقدان املوطن البيئي Habitat Loss
 – 4التلوث Pollution
 - 6املطر احلمضي Acid Precipitation
 - 8األنواع الدخيلة Introduced Species
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املُحافظة على التنوع احليوي Conserving Biodiversity
محاية التنوع احليوي Protecting Biodiversity
يتضمن التقليل من االستهالك وإعادة تدوير املواد وحفظ األنظمة البيئية.

•

استصالح النظام البيئي Restoring Ecosystem
استصالح النظام البيئي يتم بطريقتني:

•

 -1املعاجلة احليوية :Bioremediation
استخدام املخلوقات احلية مثل بدائية النواة أو الفطرايت ،أو النبااتت إلزالة املواد السامة من منطقة ملوثة.

 -2الزايدة احليوية :Biological Augmentation
إدخال ُملوقات حية مفرتسة طبيعية إىل نظام بيئي ُمتل.

ُسلوك احليوان Animal Behavior

السلوك Behavior
ُ

طريقة تستجيب هبا احليواانت ملثري ما.

جدول ( )4-3أنواع سلوك احليوان
النوع

تعريفه

السلوك الفطري (الغريزي) Innate Behavior

هو السلوك الذي يعتمد على الوراثة فقط

السلوك املكتسب Learned Behavior

هو السلوك الذي يعتمد على التجارب السابقة

أمثلة للسلوك الغريزي:
•
•

•
•

تغرد بعض الطيور يف مواسم التزاوج استجابة للهرموانت الذكرية.

مشي بعض صغار احليواانت بعد الوالدة مباشرة.

أمثلة للسلوك املُكتسب:
السباحة.

التعود.
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جدول ( )4-4السلوكيات البيئية Ecological Behaviors
التعريف

املثال

أنواعه

 -1سلوك الصراع :قتال بني فردين من نفس النوع حيث يسيطر الفائز على

القتال بني ذكور الغزالن أو
الدببة

الغذاء واملكان وشريك التزاوج.
سلوك التنافس

 -2سيادة التسلسل اهلرمي :حيث يكون فيه األفراد األعلى ترتيبا يف اجلماعة

Competitive Behavior

قادرين على الوصول للموارد دون حدوث صراع مع أفراد اجلماعة األخرى.

إانث الدجاج أو القردة

 -3حتديد منطقة النفوذ :اختيار منطقة ذات مساحة معينة والسيطرة عليها.
بول ذكور الطيور أو الفهد
سلوك مجع الطعام

الكثري من آكالت األعشاب

قدرة املخلوق احلي على احلصول على الغذاء وجتاوز ما يقابله من عقبات.

ومنها الفيلة واجلواميس

Foraging Behavior
سلوك اهلجرة

هجرة مسك السلمون للتكاثر

انتقال احليواانت من مكان إىل آخر حبثا عن فرص البقاء.

Migratory Behavior

مترين ( )4-1اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
 - 1أكمل اجلدول بوضع إشارة (  ) يف العمود املُناسب لتحديد نوع التلوث الذي تصفه كل ُمجلة مما أييت:
م

اجلملة

A

منوا زائ ًدا للطحالب ،ممّا يُقلّل من مستوايت األكسجني يف املاء
تُسبب األمسدة ًّ

B

ليكون محض الكربيتيك
يتفاعل اثين أكسيد الكربيت مع املاء يف الغالف اجلوي ّ

C

ترتاكم املُبيدات يف أجسام املخلوقات اليت تقع يف أعلى السلسلة الغذائية

D

ترا ُكم  DDTيف أنسجة النسور وعقاب البحر يف السبعينيات من القرن العشرين

املطر

احلمضي

التضخم
احليوي

اإلثراء

الغذائي
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جدول ( )4-5تدريبات الفصل الرابع
 .22أي املهمات اآلتية ينجزها ِ
عامل البيئة؟
ُ
A

استكشاف االستخدامات الطبيّة للرحيق

B

فحص أتثري مادة السيانيد على الطحالب

C

دراسة أحافري الرخوايت وتصنيفها

D

تلقيح املاشية ضد ٍ
مرض ما

 .23ما الذي يُع ّد نقطة ضعف يف الشبكات الغذائية التقليدية عندما تتعرض ملُشكالت بيئية ُمع ّقدة؟
A

ال ُمتثّل الشبكة الغذائية مجيع الروابط يف النظام البيئي احلقيقي

B

ال أتخذ الشبكات الغذائية بعني االعتبار األنواع الدخيلة

C

السالسل الغذائية العديدة يف الشبكة الغذائية جتعلها ُمع ّقدة

D

ال تُؤخذ املستوايت الغذائية بعني االعتبار عند إنشاء

االستخدام

يف البيئة

شبكة غذائية

مثاال على التقايض؟
 .24أي العمليات التالية تُع ّد ً
A

طاؤوس ذكر ُُيارس طقوس الغزل والتزاوج مع األنثى

B

حرا يتشاركان به
مسكة حتمي الروبيان الذي بدوره يبين ُج ً

C

يستقران حتت الصخرة نفسها
القريدس ومسك املنوة
ّ

D

نوعان من األفاعي هلما األلوان نفسها ويُشهران ُمسهما

 .25أي اآليت يُع ّد بداية للتعاقب األويل؟
A

أشنات تنمو على ِمحم بُركانية ابردة

B

منطقة حرجية تنمو من مناطق عُشبية

C

نوع جديد من نبات ينمو يف منطقة فيضان

D

أشجار تنمو بعد حريق يف غابة

فسر قِلّة أنواع احليواانت اليت تعيش يف النهر سريع اجلراين؟
 .26ما الذي يُ ّ
A

ُخي ّفض املاء البارد مستوايت األكسجني الذائب

B

متنع التيارات تراكم ُمعظم املادة العضوية

C

تكيفت حيواانت قليلة ملقاومة املاء عايل السرعة

D

أشعة الشمس بعي ًدا عن املخلوقات
يعكس املاء السطحي ّ

ذاتية التغ ّذي

(معاهدة منع ّ
االجتار ابألنواع املُهددة ابالنقراض)؟
 .27ما الذي يُع ّد خرقًا ملُعاهدة ُ CITES
A

إزالة الغاابت املطرية

B

تلويث البُحريات

C

بيع أنياب الفيّلة

D

صيد الوعول

فطراي؟
أي األمثلة التالية يُع ّد سلوًكا ً
ّ .28
A

زقزقة العصافري بعد فقسها

B

تعلّم الدببة اصطياد األمساك

C

نُطق الطفل الصغري بعض الكلمات

D

سري البط إىل الربكة على شكل جمموعة للحصول على

الغذاء
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دليل إجابة التمارين
متارين الفصل األول:

مترين ()2-2

مترين ()1-1

 - 4ختتلف الصبغات يف قدرهتا على امتصاص أطوال موجات ضوئية
ُُمّددةُ .ومتّكن األنواع املُختلفة من الصبغات النبااتت من اقتناص الطاقة
من مدى واسع للضوء املرئي.

 – 5كلوروفيل .b
التخمر :2 ،املُنتجات :3 ،امليتوكندراي :4 ،عمليات األيض،
ّ : 1( – 6
 :5املُستهلكات :6 ،اثين أكسيد الكربون :7 ،التنفس اخللوي:8 ،
البناء الضوئي).
الكلمة يف السطر الرأسي :الكيمياء

مترين ()1-2
ُُ - 2يثل الرسم البياين عملية االتزان الداخليُ .ويبني الرسم أنه إذا حدث

احلي شيء ما يؤثر يف حالته الطبيعية ،فإن سلسلة من العمليات تبدأ
للمخلوق ّ

الستعادة حالته الطبيعية.

خصبا .وملا
احلية اليت تتزاوج ُوتنتج ً
 – 3النوع جمموعة من املخلوقات ّ
نسال ً
صنفان
عقيما ،فإن الفرس واحلمار ُي ّ
كان نسل البغل الناتج عن فرس ومحار ً

على أهنما نوعان ُمنفصالن.
متارين الفصل الثاين:
مترين ()2-1

 :Aماء :B ،أكسجني أو جلوكوز :C ،أكسجني أو جلوكوز :D ،اثين

متارين الفصل الثالث:
مترين ()3-1
أبواغا داخلية .وعلى
ُ - 1تنتج البكترياي املُسببة للكزاز (التيتانوس) ً

تقتل اخلالاي البكتريية ،فإن األبواغ
الرغم من أن ظروف اجلفاف واحلرارة ُ

الداخلية اليت ُأنتجت تسمح للخالاي أبن تعيش يف الظروف القاسية ملُّدة

زمنية طويلة.
ّ

مترين ()3-2
ودمر احملصول .وملّا كانت
 – 2أصاب البياض الزغيب البطاطس اإليرلندية ّ
البطاطس املصدر الغذائي األساسي ،ومل يستطع املزارعون األيرلنديون

إجياد ُماصيل زراعية أخرى بديلة ،فقد حدثت جماعةُ .وُيكن أن ينوع
املزارعون يف احملاصيل اليت يزرعوهنا قبل حدوث اجملاعة.

أكسيد الكربون أو فضالت :E ،اثين أكسيد الكربون أو فضالت.

مترين ()3-3

-3

 :A – 3خطأُ ،مثبطات املناعة (عدم رفض العضو املزروع)

 :F - 2بروتني انقل.

التخمر
 :Bخطأّ ،

مترين ()3-4

 :A – 4نبااتت وعائية ال بذرية :B ،نبااتت ُم ّعراة البذور،
غطاة البذور.
 :Cنبااتت ُم ّ
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دليل إجابة التمارين
مترين ()3-5

–5

متارين الفصل الرابع:
مترين ()4-1

 – Aاإلثراء الغذائي.
 – Bاملطر احلمضي.
 – Cالتضخم احليوي.
 – Dالتضخم احليوي.
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مفاتيح إجابة التدريبات
س

اإلجابة

س

اإلجابة

س

اإلجابة

1

D

8

D

15

D

2

A

9

A

16

B

3

B

10

D

17

C

4

C

11

B

18

B

5

B

12

D

19

D

6

A

13

D

20

A

7

B

14

D

21

D
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: عندما نصف أي مخلوق حي بأنه ذاتي التغذية فإن هذا المخلوق يمكنه أن- 1

When we describe any living organism as autotrophic, this organism can:

.يستخلص الطاقة من مصادر عضوية

It gets energy from organic sources

.يحول الطاقة من ضوء الشمس الى طاقة كيميائية
Converts energy from sunlight into chemical energy.
.يعتمد على الطاقة التي انتجتها مخلوقات أخرى بوصفها مصدر للطاقة
It depends on the energy produced by other creatures as an energy source.
.يستطيع ان يعيش في معزل عن المخلوقات الحية األخرى

He can live in isolation from other living beings

.يستخدم العناصر الموجودة في التربة فقط
Only soil elements are used.

)A
(B
)C
)D
)E

: المخلوقات الحية التي لم تتغير تركيبيا وسلوكيا منذ آالف السنين قد تكون- 2
Organisms that have not changed in thousands of years may:
Be poorly adapt.

.غير قادرة على التكيف

)A

Mate more often.

.تتزاوج بكثرة

(B

.قدرتها عالية على التنافس

)C

.تعيش في بيئات مستقرة

)D

.ال تعتمد على النباتات

)E

Be fierce competitors.
live in stable environments.
Do not depend on plants.
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: أفضل طريقة لتحديد المخلوقات الحية داخل نفس النوع هي العثور على تلك المخلوقات التي- 3

The best way to identify organisms within the same species is to find those organisms that:
يمكن تهجينها

Can interbreed.

.تتشارك نفس الصفات الجسدية
Share the same physical traits.
.تتشارك نفس الصفات الكيميائية الحيوية

Share the same biochemical traits.

يمكن تزاوجها وإنتاج نسل لديه القدرة على التكاثر

Can be mated and produce offspring that can reproduce

ال تتشارك اي من الصفات الحيوكيميائية
Do not share any of the biochemical traits

Which statement describes the frog better?

A
B
C
D
E

 – ما العبارة التي تصف الضفدع بشكل أفضل؟4
.من الالفقاريات والزواحف

It is an invertebrate and a reptile
من الفقاريات والبرمائيات

It is a vertebrate and an amphibian

من الالفقاريات والبرمائيات

It is an invertebrate and an amphibian

من الفقاريات والزواحف
It is a vertebrate and a reptile
من الفقاريات والثدييات
It is a vertebrate and a Mammal

A
B
C
D
E
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 اال أنها تشترك في مبدأ واحد يجعلها أكثر كفاءة، رغم اختالف وظيفة كل عضو من األعضاء الموضحة في الصور المرفقة- 5
 ما هو هذا المبدأ؟.في القيام بوظائفها

Although the function of each organ shown in the attached pictures is different, but they
share one principle that makes them more efficient in carrying out their functions. What
is this principle?
خمالت األمعاء

الشعيرات الجذرية

الخياشيم

Resists mechanical shocks.
Increase the surface area.
The large number of cellular organelles in it.
Maintaining the organs ’moisture.

.مقاوم الصدمات الميكانيكية

)A

.زيادة مساحة السطح

(B

.كثرة العضيات الخلوية فيها

)C

.المحافظة على رطوبة األعضاء

)D

 أي جزء من الزهرة ينتج حبوب اللقاح؟- 6
Which part of the flower produces pollen?

E

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E
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؟.......... : سمك القرش: أوجد التطابق المناسب- 7

Find the appropriate symmetry: Sharks:
Bone

العظم

)A

Cartilage

غضروف

)B

Round mouth

فم دائري

)C

الجلد

)D

Skin

2

1

 أي من هذه الحيوانات تتوقع أن تغير من درجة حرارة أجسامها- 8
مع تغير درجة حرارة البيئة المحيطة؟

Which of these animals expect to change their
body temperature as the ambient temperature
changes?
4

3

1, 2, 4

)A

2, 3

)B

4, 3, 1

)C

3, 4

)D

: تنتشر البذور التي تملك هذا التركيب عن طريق، على األرجح- 9

A seed with this structure is mostly likely spread by:

Water

الماء

)A

Human

اإلنسان

(B

Animal

الحيوان

)C

Soil

التربة

)D

Wind

الرياح

)E
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 في فوهة بركانية غنية بكبريتيد الهيدروجين أكتشف مخلوق جديد وحيد الخلية غير قادر على البناء الضوئي ويفتقر- 10
: اعتمادا على هذه الصفات تقرر تصنيفه مبدئيا بأنه،للنواة

In a volcanic crater rich in hydrogen sulfide, a new single-celled organism unable to

photosynthesize and lacks a nucleus was discovered. Based on these characteristics, it was
initially determined that it:
Cyanobacteria
Fungi
Real bacteria
Primitive bacteria
Protozoa

.بكتيريا خضراء مزرقة

)A

.فطريات

(B

.بكتيريا حقيقية

)C

.بكتيريا بدائية

)D

.طالئعيات

)E

الحية في السلسلة الغذائية التالية يحتوي على قدر أكبر من الطاقة المنتقلة؟
ّ  أي من المخلوقات- 11
Which of the organisms in the next food chain have more energy transferred?

Wheat

القمح

Mouse

)A
)B

الفأر
Snake

)C
األفعى

Lion

األسد

)D
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2

1

 توفر المواد، الموارد الطبيعية أجزاء من بيئة األرض- 12
. والمستخدمة لبقاء المخلوقات الحية،الضرورية

أي من االختيارات اآلتية يمثل موارد متجددة؟

Natural resources are part of the Earth's
environment and provide the necessary

materials, used for the survival of living
organisms.

Which of the following options represents
renewable resources?
4

3

1

)A

3،2

)B

3

)C

4،1

)D

 ولكنها في الوقت نفسه ُتساعد على تكاثر،المبينة في الصورة حبوب اللقاح والرحيق من أجل غذائها
ُ  تجمع الحشرة- 13
 ماذا توضح هذه العالقة؟.النبات

The insect shown in the picture collects pollen and nectar for food, but at the same time
helps to a Plant reproduction.

What does this relationship explain?

Predation

افتراس

)A

commensalism

تعايش

)B

mutualism

تقايض

)C

parasitism

تطفل

)D

Competition

تنافس

)E
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 ومن الممارسات المطلوبة أن يحضر المتسوق. يسلط االنتباه نحو الممارسات الصديقة لألرض، في اليوم العالمي للبيئة- 14
 ماذا تسمى هذه الممارسة؟.حقيبته القماشية لحمل مشترياته

On World Environment Day, attention is drawn to Earth-friendly practices. Among these
practices a shopper is strongly advised to bring his cloth bag to carry his purchases. What is
the name of this practice?
Reducing waste

اإلقالل من الهدر

)A

Decrease consumption

ترشيد االستهالك

(B

Reuse

إعادة االستخدام

)C

التخلص من النفايات

)D

االستخدام األفضل

)E

Trash disposal
Best use

 يمثل بيع األسماك التي تصطادها من. يوضح الرسم البياني المرفق نمو مجموعة من األسماك في بركة مع مرور الوقت- 15

 كم عدد األسماك التي يجب. ولديك مطلق الحرية في جمع أكبر عدد ممكن من األسماك في وقت واحد،هذه البركة مصدر رزقك
أن تتركها في البركة في كل مرة لضمان زيادة معدل التكاثر لألسماك؟

The attached graph shows the growth of a population of fish in a pond over time. Selling the
fish, you catch from this pond is your livelihood, and you free to harvest as many fish as
possible at once. How many fish should you leave in the pond at a time to ensure an
increase in the production rate of fish?

A) 2

B) 100

C) 500

D) 750

E) 1000
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مفتاح حل التحديات
8

7

6

5

4

3

2

1

A

B

B

B

B

D

D

B

15

14

13

12

11

10

9

C

A

C

B

B

D

E
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 .8حقيبة املُعلّم لألنشطة الصفيّة ملقرر األحياء ( )2التعليم الثانوي  -نظام املُقررات – الربانمج املُشرتك  /وزارة التعليم –
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 .9حقيبة املُعلّم لألنشطة الصفيّة ملقرر األحياء ( )3التعليم الثانوي  -نظام املُقررات – الربانمج املُشرتك  /وزارة التعليم –
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 .14حقيبة املُعلّم لألنشطة الصفيّة ملقرر العلوم للصف السادس االبتدائي  /وزارة التعليم – الرايض ،طبعة .2020
.15

ريفن ،بيرت واجملموعة ،علم األحياء ،سلسلة ال ُكتب اجلامعية املُرتمجة ،العبيكان /وزارة التعليم العايل.

 .16علم البيئة التعليم الثانوي  -نظام املُقررات – الربانمج املُشرتك  /وزارة التعليم – الرايض ،طبعة .2020
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ما هي الفيزايء؟
 .1الفيزًّيء تعين معرفة الطبيعة ،وجاء املصطلح "فيزًّيء" "𝑠𝑐𝑖𝑠𝑦 "𝑃ℎمن الكلمة اليواننية"𝑠𝑜𝑘𝑖𝑠𝑦 ،"𝑃ℎوميكن تعريفها
ببساطة أهنا العلم الذي يدرس تركيب وسلوك املادة وعالقتها مع الطاقة.
مبسط.
 .2اهلدف من الفيزًّيء هو شرح الظواهر الطبيعية يف الكون بشكل ّ
 .3منذ بدء احلياة واإلنسان يتوق إىل فهم الظواهر الطبيعية يف بيئته وحياول أن يبحث عن تفسري هلا ،مث تطور هذا البحث ليصل إىل
اخرتاع وتطوير األجهزة واألدوات اليت يستخدمها حالي ا مثل اهلاتف اجلوال والكمبيوتر والسيارة واأللعاب اإللكرتونية وغريها.
أيضا ابستخدام املبادئ الفيزًّيئية ميكن معرفة كيف تعمل األشياء من حولك نذكر على سبيل املثال :الطائرة والسفينة واهلاتف
اجلوال واحلاسب االيل.
 .4ميكن تفسري الكثري من الظواهر يف الطبيعة ابستخدام املبادئ الفيزًّيئية ،نذكر منها على سبيل املثال ما يلي:
 )aتبدو أوراق األشجار خضراء ألهنا تعكس اللون األخضر ومتتص بقية األلوان املوجودة يف اللون األبيض.
 )bنستطيع رؤية الربق أوال مث نسمع صوت الرعد ألن سرعة الضوء أكرب بكثري من سرعة الصوت.

72

الرايضيات يف الفيزايء
Mathematics in Physics
تعترب الرايضيات لغة العلم ،فهي القادرة عن التعبري عن الكميات الفيزًّيئية ابألرقام وجتعلنا نستطيع التعامل مع هذه االرقام بطرق الرًّيضية
املعروفة للحصول علي نتيجة مبنيه على عالقة بني متغريات خمتلفة جرت العادة يف الرًّيضيات للتعبري عن اجملهول ابحلرف "س" واملقابل
اإلجنليزي له "𝑥"  .سيكون هذا اجملهول يف الفيزًّيء عبارة عن كمية فيزًّيئية نريد إجياد قيمتها مثال قد تكون كثافة وقد تكون قوة وقد تكون
سرعة لذلك سنستخدم رمز اخر خاص لكل كمية.
أيضا تعلمنا يف الرًّيضيات العالقة بني املتغريين "س" و "ص" املقابل هلما ابإلجنليزية 𝑥و
𝑦ميكن متثيلها ابملستوى االحداثي (الرسم البياين) وإجياد كميات خمتلفة من خالله مثل امليل
واملساحة حتت املنحّن أيضا ميكن استنتاج هل العالقة طرديه خطية ام هناك نوع اخر من
العالقات.
أيضا تعلمنا يف الرًّيضيات "نظرية فيثاغورس" ومنها استطعنا إجياد طول الضلع الثالث يف
مثلث قائم الزاوية بداللة طول ضلعيه االخرين .سنتعلم تطبيق فيزًّيئي مهم هلذه العالقة.
𝑐 2 = 𝑎2 + 𝑏 2

أيضا إجياد ما يسمى امليل وهو الفرق بني قيمتني على حمور 𝑦 وما يقابلهما على حمور 𝑥.
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مهارات رايضية

سنعرض هنا أمثلة بسيطة على بعض املهارات الرًّيضية اليت حنتاج أن نتمكن منها اآلن:
-

معادالت الدرجة األول مبتغري واحد.
 -1يف املعادالت التالية اوجد قيمة 𝑥

a. 𝑥 + 2 = 4
𝑥b. 4 + 𝑥 = 2 + 2
c. 2𝑥 = 5 + 3𝑥 − 2

 -2ارسم املستوى االحداثي 𝑦  𝑥,وحدد عليه النقاط التالية:
𝑦
3
−1
−3
 -3أوجد ميل اخلط املستقيم يف الشكل التايل

𝑥
2
0
−2

النقطة
𝐾
𝐿
𝑅
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القياس
Measurement
ميكن تعريف القياس أبنه مقارنة كمية جمهولة أبخرى معيارية .فعند قياس طول شيء معني فإننا نقارنه بكمية معيارية معروفة وحمفوظة مسبقا
تسمى املرت وهلا تعريف خاص .أيضا عندما نقيس كتلة فإننا نقارهنا بكمية معيارية معروفة أيضا وحمفوظة وهي الكيلوجرام .احبث عن معّن
الكيلو جرام واملرت؟
)Example (1

مثال))1
ما طول قلم الرصاص يف الشكل ادانه؟

How long is the pencil in the
?figurebelow

إجياد الطول يعين نقارن طول القلم (اجملهول) بطول املسطرة (أداة قياس
معروفة) وبذلك نقول اننا اوجدان طول القلم .ولكن هل يكفي فقط ان
نضع رقم؟ال ال بد من وضع وحدة قياس فطول القلم يف هذا املثال هو
4.85 cm

الكميات األساسية واملشتقة
Basic and Derivative Quantities
 -１الكميات األساسية:
وهي الكميات اليت ال ميكن إجيادها من كميات أخرى أبسط منها.
مثل :الزمن والطول والكتلة ودرجة احلرارة وشدة التيار الكهرابئي وتسمى وحداهتا ابلوحدات األساسية.
كل كمية فيزايئية ميكن التعبري عنها بقيمة عددية مع وحدة قياس معينة.

مثال:
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*يف هذه احلقيبة التدريبية سنستخدم الرموز التالية:
𝒎𝒄

𝟐𝟏

وحدة القياس هي نسبة مت اعتمادها كمعيار يتم من خالله قياس أي كمية أخرى من نفس النوع .وهناك العديد من الوحدات املختلفة .ميكن
كتابة كمية معينة مع وحدة قياس مناسبة لكل جمتمع كما يف اجلدول التايل:
الطول
انش
قدم
ميل
مرت

الكتلة
اجلرام
الكيلو جرام
الطن
الباوند

الزمن
اثنية
دقيقة
ساعة
يوم

لتسهيل التعامل ولكي يكون هناك اتفاق علمي على وحدات معينة مت االتفاق على النظام الدويل للوحدات
الذي يرمز له ابلرمز ).(SI
وحدد النظام الدويل سبع وحدات أساسية هي:
االسم
الطول
الكتلة
الزمن
شدة التيار
ابئيارة
الكهراحلر
درجة
كمية املادة
شدة االضاءة

الكمية االساسية

الرمز
ℓ
𝑚
𝑡
𝐼
𝑇
𝑛
𝐸

الوحدة األساسية ابلنظام الدويل )(SI
الرمز
االسم
𝑚
مرت
𝑔𝑘
كيلوجرام
𝑠
الثانية
𝐴
االمبري
𝐾
كلفن
𝑙𝑚
مول
𝑑𝐶
قنديلة
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-２

الكميات املشتقة:

هي الكميات اليت ميكن اشتقاقها من الكميات األساسية حسب القانون املستخدم ،مثل :املساحة واحلجم والسرعة والكثافة
والتسارع .وتسمى وحدات هذه الكميات ابلوحدات املشتقة.
بعض وحدات الكميات املشتقة طويلة نسبي ا ،والختصارها مسيت أبمساء العلماء الذين أسهموا بوضعها ،مث مت أخذ احلرف

األول من اسم العامل ابللغة اإلجنليزية ابلشكل الكبري " "capital letterللتعبري عن تلك الوحدة ،مثالا مت تسمية وحدة قياس
القوة " "Newtonنسبة إىل العامل نيوتن ،ومت اختصارها هبذا الشكل (𝑁).

يبني اجلدول التايل بعض الكميات املشتقة ووحدات قياسها.
أكمل اجلدول أبمثلة أخرى.
الكمية املشتقة
االسم

الرمز

املساحة

𝐴

السرعة

𝒗

القوة

𝐹

القانون

الوحدة املشتقة ابلنظام الدويل )𝑺(
الوحدات األساسية املشتق منها

االسم اخلاص

الطول × العرض

𝑚 × 𝑚 = 𝑚2

-

املسافة

𝑚
= 𝑚𝑠 −1
𝑠

-

الوحدة

الزمن
الكتلة × التسارع

𝑚
𝑠2

𝑘𝑔.

𝑁 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛,
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Exercise (1)
An electric heater used to boil water.
When the switch is turned on, the
electric current in the heating element
produces heat energy. The temperature
of water increases steadily until it starts
to boil after 15 minutes. If another
heater with a greater power is used, the
time taken to boil the same volume of
water would be less than 15 minutes.
From the above description, identify
the physical quantities. Then, classify
these quantities into base quantities and
derived quantities.

)1( تدريب
 عندما تكون على وضع.غالية ماء كهرابئية تستخدم لغلي املاء
 فرتتفع درجة. التيار الكهرابئي يسخن عنصر التسخني.التشغيل
 لو استخدمنا.دقيقة15 حرارة املاء ويبدأ املاء ابلغليان بعد
غالية أخرى ذات قدرة أكرب سيكون الوقت الذي يستغرقه
.دقيقة15 غليان املاء اقل من
من خالل الوصف أعاله حدد الكميات الفيزًّيئية مث صنفها اىل
.كميات أساسية ومشتقة

. ورد يف التدريب أعاله أربع كميات حاول استنتاجها مث صنفها حسب ما تعلمته سابقا اىل كميات أساسية ومشتقة:توضيح
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 التدوين العلميتكتب األعداد بداللة القوى للعدد عشرة وهو ما يسمى (ابلتدوين العلمي) او الطريقة العلمية لكتابة االعداد مثل  28900تكتب
ابلشكل  2.89 × 104والعدد  0.0034يكتب ابلشكل 3.4 × 10−3
)Exercise (2

تدريب ()2
أكمل اجلدول التايل:

Complete the following table:

العدد

التدوين العلمي

0.0000245

2.45 × 10−5

0.4245
3456.5
23400000
220574
2300.00

حتويل الوحدات
Conversion of Units
تنبيه :دائما اكتب الوحدات!
تنبيه :دائما اكتب الوحدات!
مبكرا مث
عند إجراء العمليات احلسابية ،قم بتضمني الوحدات لكل كمية وانقل الوحدات خالل احلساب ابلكامل .جتنب حذف الوحدات ا
وضع الوحدات املتوقعة يف النهاية مع اإلجابة النهائية.

بتضمني الوحدات يف كل خطوة ،ميكنك اكتشاف األخطاء إذا كانت وحدات اإلجابة غري صحيحة.
يف بعض األحيان يكون من الضروري حتويل الوحدات من نظام قياس إىل آخر ،أو التحويل داخل النظام نفسه ،على سبيل املثال من كيلومرت
إىل مرت.
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سنستخدم ما يسمى مبعامل التحويل للقيام بذلك وهو يساوي واحد صحيح ،على سبيل املثال 𝑔  1 𝑘𝑔 = 1000ومن هنا
نستطيع كتابة معامل التحويل التايل:
𝑔𝑘 1
𝑔 1000

𝑔 1000
او
𝑔𝑘 1

=1

=1

خنتار معامالت التحويل حبيث ميكن شطب بعضها مع بعض للحصول على الوحدة املطلوبة كما يف املثال التايل:

مت اختيار معامل التحويل الن التحويل من  kgاىل  gلو كان التحويل ابلعكس كنا سنستخدم معامل التحويل االخر.
وقد حنتاج يف بعض التحويالت سلسلة من التحويالت مثل حتويل
اىل 𝒔

تدريب ()3
استخدم معامل التحويل إلجراء التحويالت التالية اىل
الوحدات الدولية:
)a
)b
)c
)d

𝑚𝑐 50اىل𝑚
 20 km/hإىل m/s
80 𝑐𝑚2إىل 𝑚2
 450 cm3إىل m3

𝒎𝒌
𝒉

اىل

𝒎
𝒔

نالحظ اننا حنتاج حتويل 𝒎𝒌 اىل 𝒎 وأيضا حتويل 𝒉

)Exercise (3
Use the conversion factor to convert
the following units to SI
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 الكميات القياسية واملتجهةScalar and Vector Quantities

-

كل الكميات الفيزًّيئية تصنف على اهنا اما كميات قياسية او كميات متجهة.
-

الكميات القياسية :هي الكميات اليت حتدد ابملقدار فقط
مثل :درجة احلرارة – الكتلة – الزمن – املسافة – الشغل – القدرة

-

الكميات املتجهة :هي الكميات اليت حتدد ابملقدار واالجتاه.
مثل :القوة – االزاحة – الوزن – التسارع.
للكميات املتجهة تعامل خاص غري عن الكميات القياسية.
ميكن متثيل الكميات املتجهة بسهم طوله يشري اىل مقدار هذه الكمية واجتاه يشري اىل اجتاه هذه الكمية.
سنرمز هلذه الكمية املتجهة ابلرمز ⃗
𝑨⃗ حرف فوقه سهم صغري بعض املراجع ترمز هلا حبرف غامق  Boldوالبعض االخر حرف
فوقه سهم كما ذكران سابق.
𝑨⃗
لذلك سنقول ان املتجهة⃗ = 𝟒𝟎. 𝟎 𝐮𝐧𝐢𝐭 , 𝐄𝐬𝐭:
(يدل على ان قيمة هذا املتجهة 40وله وحدة ،واجتاهه اىل الشرق)
ميكن متثيله هبذا السهم.

تدريب ()1
حدد مقدارواجتاه املتجهة ⃗
𝐵

𝐴

)Exercise (1
Determine the magnitude and
direction of the vector
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Exercise (2)

)2( تدريب

Determine the magnitude and
direction of the vector

𝐶 حدد مقدار واجتاه املتجهة

𝐶

Exercise (3)
Represent the following vector
quantities:
𝐴 = 30.0 𝑢𝑛𝑖𝑡 , 𝑠𝑜𝑢𝑡ℎ
⃗ = 60.0 𝑢𝑛𝑖𝑡 , 𝑤𝑒𝑠𝑡
𝐵
𝐶 = 80.0 𝑢𝑛𝑖𝑡 , 90°

)3( تدريب
:مثّل الكميات املتجهة التالية
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 مجع القوىCombining Forces

-

تذكر قلنا للكميات املتجهة تعامل خاص غري عن الكميات القياسية ،فمثال إذا كان لدي 𝑔𝒌 𝟑 من أي مادة مث اضفت هلا 𝒈𝒌 𝟐 من
مادة أخرى ستصبح الكتلة 𝒈𝒌 𝟓وهذا أيضا ينطبق على أي كمية قياسية دون ان حنتاج اىل اجتاه.
لكن يف الكميات املتجهة البد من حتديد االجتاه.
لنأخذ القوى كمثال علىالكميات املتجهة عندما يسحب طفالن عربة بقوة 𝑵 𝟎𝟓كما يف الشكل ادانه فإن العربة لن تتحرك.

وعندما يسحبان يف نفس االجتاه ستتحرك بسبب أتثرها بقوة مقدارها 𝑵 𝟎𝟎𝟏يف نفس اجتاه أتثري القوتني ،ونستبدل السهم بسهم جديد
طوله يساوي الضعف واجتاها يشري اىل اجتاه أتثري القوتني .ويطلق على جمموع املتجهات جلميع القوى اليت تؤثر يف جسم :اسم القوة
احملصلة( احملصلة𝑭 ).
تدريب ()1
قواتن افقيتان احدامها 𝑁  250واألخرى
𝑁 150تؤثران يف قارب يف االجتاه نفسه اوجد
القوة االفقية احملصلة اليت تؤثر يف القارب.

)Exercise (1
Two horizontal forces, 250 𝑁 and 150 𝑁,
are exerted on a canoe. If these forces are
applied in the same direction, find the net
horizontal force on the canoe.
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Exercise (2)
If the same two forces as in the previous
problem are exerted on the canoe in
opposite directions, what is the net
horizontal force on the canoe? Be sure to
indicate the direction of the net force.

)2( تدريب
إذا اثرت القواتن السابقتان يف القارب يف
اجتاهني متعاكسني اوجد القوة االفقية احملصلة؟
أتكد من حتديد االجتاه

84

احلركة يف بعد واحد
Motion in One Dimension
احلركة ظاهرة تالزمنا وندركها بشكل غريزي ،فالعينان تنتبهان غريزًّيا إىل األجسام املتحركة أكثر من االنتباه إىل األجسام
الساكنة ،وهي موجودة يف كل مكان ،وكانت من أوىل الظواهر حمالا للدراسة والتفسري.
أنواع احلركة :Kinds of Motion
احلركة ببساطة هي تغري مستمر يف موقع اجلسم.
وقد حيدث هذا التغري على خط مستقيم (يف بعد واحد) أو على حميط دائرة أو على منحىن أو أترجحا على خط واحد وغري ذلك ،ولذلك
ميكن تصنيف احلركة إىل أنواع متعددة حبسب املسار ومنها:
 .1احلركة على خط مستقيم.
 .2احلركة الدائرية.
 .3حركة املقذوفات.
 .4احلركة االهتزازية.
سنقتصر على دراسة احلركة يف بعد واحد.
متثيل احلركة :Representing of Motion
يسهل متثيل احلركة من فهمها ووصفها وحتليلها واستنتاج تنبؤات مستقبلية مثالا مىت يصل اجلسم ملوقع معني ،أو ما املوقع الذي سيتواجد به
اجلسم بعد زمن ما ،ونستخدم لذلك طرق متعددة ومنها :املخططات التوضيحية – مناذج اجلسيم النقطي – جداول البياانت – الرسوم
البيانية.
ُمططات احلركة :Motion Diagrams
عندما يتم التقاط عدة صور متالحقة للجسم املتحرك تفصل بينها فرتات زمنية متساوية ،مث مجعها يف صورة واحدة ،تظهر مواقع اجلسم املتحرك
بعد فرتات زمنية متساوية حنصل على خمطط توضيحي للحركة ،مثل ذلك املبني للحافلة ،الحظ ان اخللفية اثبتة .وأن بني كل موقعني متتاليني
زمن قدره 1 s
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منوذج اجلسيم النقطي :Particle Model
عندما خنتزل اجلسم يف املخطط التوضيحي للحركة يف نقطة تقع يف مركزه ،فإننا حنصل على سلسلة متتابعة من النقاط املفردة ،واليت تبني مواقع
اجلسم املتحرك بعد فرتات زمنية متساوية ،وهو ما يسمى بنموذج اجلسيم النقطي.

قراءة منوذج اجلسيم النقطي حلركة على خط مستقيم:
 عندما تكون املسافات بني النقاط متساوية:اجلسم يقطع مسافات متساوية يف الفرتات الزمنية املتساوية ،أي أن سرعته اثبتة ،واحلركة منتظمة.
 عندما تكون املسافات بني النقاط غري متساوية:اجلسم يقطع مسافات خمتلفة يف الفرتات الزمنية املتساوية ،أي أن سرعته متغرية ،واحلركة غري منتظمة.
تدريب ()1
املخططات التوضيحية حلاالت خمتلفة من احلركة موضحة
أدانه.أكمل رسم منوذج اجلسيم النقطي لكل حالة،
وصنفها إىل :حركة منتظمة ،حركة غري منتظمة.

)Exercise (1
Illustrations of different states of
movement are shown below. Complete
the point particle model drawing for each
case, and classify it as: uniform motion,
irregular motion.
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املوقع :Position
املوقع بشكل عام :هو املكان الذي يتواجد به اجلسم.
يف الفيزًّيء املوقع عبارة عن متجه والبد أن نفهم املقصود به جيدا ألمهيته يف وصف حركة اجلسم.

املوقع يف الفيزايء 𝒅 :
متجه ذيله نقطة اإلسناد ورأسه مكان وجود اجلسم املتحرك.طول هذا املتجه يعرب عن بعد اجلسم عن نقطة اإلسناد ،ورأس السهم يشري إىل
اجتاه املوقع.
نقطة اإلسناد (نقطة األصل) :النقطة اليت تكون عندها قيمة املوقع تساوي الصفر ،وهي اختيارية وقد حتدد يف السؤال أو ترتك لك.
تذكر

املوقع كمية متجهة وحدة قياسها يف النظام الدويل :املرت )𝒎(

النظام اإلحداثي Coordinate System:
نظام يستخدم لوصف احلركة وحتديد املوقع ،حيدد لك موقع نقطة اإلسناد واالجتاهالذي تزداد فيه القيم املوجبة والقيم السالبة للموقع .ويعتمد
النظام اإلحداثي على نوع احلركة:
إذا كانت احلركة يف بعد واحد :النظام اإلحداثي عبارة عن حمور واحد على امتداد مسار احلركة 𝑑

إذا كانت احلركة يف بعدين :النظام اإلحداثي عبارة عن حمورين متعامدين 𝑦 𝑥,

يدرج النظام اإلحداثي بقيم متغرية للموقع وحتدد فيه نقطة اإلسناد (النقطة الصفرية) واجتاه تزايد القيم املوجبة والسالبة لإلحداثيات.
)Exercise (2

تدريب ()2
ارسم متجه املوقع للكرة ،وحدده مقدارا واجتاه ا.

Draw the position vector of the sphere
and specify the magnitude and direction.
حركة يف بعدين

حركة يف بعد واحد

قيمة املوقع:
اجتاهه:
قيمة املوقع:
قيمة املوقع:
اجتاهه:
تذكر

عند حساب املوقع البد من حتديده مقداراً واجتاهاً.

اجتاهه:
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اختيار النظام اإلحداثي:
مثال:
نقطة اإلسناد 10 m:غرب الشجرة
اجتاه تزايد القيم املوجبة:شرقا
اجتاه تزايد القيم السالبة :غرابا
املوقع عندما متر احلافلة مبحاذاة عمود اإلانرة:
متجه قيمته 𝑑 = 30 m:اجتاهه :شرقا
املسافة واإلزاحةDistance and Displacement :

املفهوم

املسافة 𝑺

اإلزاحة ⃗
𝒅𝜟

طول املسار الفعلي حلركة اجلسم ،وهي كمية قياسية.

التغري يف موقع اجلسم يف اجتاه معني ،وهي كمية متجهة.

يف حالة ثبات السرعة على خط مستقيم:
القانون

𝒕𝒗 = 𝑺

يف بعد واحد𝜟𝒅 = 𝒅𝒇 − 𝒅𝒊 :

𝒅 :املسافة)𝑚(

𝒊𝒅 :املوضع االبتدائي )(m

𝒗 :السرعة)(m/s

𝒇𝒅 :املوضع النهائي)𝑚(

𝒕 :الزمن)𝑠(
اإلشارات

دائما موجبة.

رسم اإلزاحة بني موضعني بيانياً:
هي متجه يصل بني مكاين وجود اجلسم ابجتاه احلركة. نرسم متجه املوضع األول 𝑖𝑑 ومتجه املوضع الثاين 𝑓𝑑 ،نعكس املتجه 𝑖𝑑 وجنعل ذيله ينطبق على رأس املتجه 𝑓𝑑⃗⃗⃗واإلزاحة
هي متجه من ذيل 𝑓𝑑 إىل رأس 𝑖𝑑−

موجبة :إذا كانت ابجتاه 𝑑( +الشرق).
سالبة :إذا كانت ابجتاه 𝑑( −الغرب).
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Exercise (3)

)3( تدريب

A ball moves west as shown in the figure.
Calculate the distance and displacement
of the ball during its entire movement draw the displacement vector. Does the
distance and displacement differ if the
movement is in the opposite direction?

.كرة تتحرك غراباكما هو موضح يف الشكل
أحسب املسافة وإزاحة الكرة خالل كامل حركتها – ارسم
هل ختتلف املسافة واإلزاحة لو كانت احلركة يف.متجه اإلزاحة
االجتاه املعاكس؟

Exercise (4)

)4( تدريب

Two runners run from the same start
 إذا كان طول،عداءان انطلقا من نفس البداية وعند نفس اللحظة
point and at the same moment, if the race  والعداء4.00 m/s  العداء 𝐴 سرعته، 500.0 m السباق
length is 500.0m .Runner A has a speed  احسب الزمن الذي سينتظر فيه، 3.00 m/s 𝐵 سرعته
of 4.00 m/s and runner B has a speed of
.العداء 𝐴 العداء 𝐵 عند خط النهاية
3.00 m/s, Calculate the time of waiting
should runner A take it till, runner B
come to the finish line.

.املسافة دائما موجبة
. )−𝑑 ) أو سالبة (يف اجتاه+𝑑 اإلزاحة قد تكون موجبة (يف اجتاه
.املسافة تساوي القيمة املطلقة لإلزاحة عندما تكون احلركة يف خط مستقيم وابجتاه واحد

تذكر
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منحّن (املوقع – الزمن) :Position – Time Graph
ميكن متثيل البياانت املتعلقة ابملوقع والزمن يف رسم بياين ،مما يساعد على اكتشاف العالقات وإجراء العديد من احلساابت.
طريقة إعداد الرسوم البيانية من جدول بياانت
.1
.2
.3
.4
.5

رسم حماور اإلحداثيات.
وضع قيم العامل املستقل (الزمن) مع الوحدة على حمور 𝑥.تقسيم احملور أبعداد تتناسب مع بياانت الزمن الواردة يف اجلدول.
وضع قيم املتغري التابع (املوقع) مع الوحدة على حمور 𝑦.تقسيم احملور أبعداد تتناسب مع بياانت املوقع الواردة يف اجلدول.
حتديد نقاط العالقة :كل نقطة احداثياهتا الزمن واملوقع املرتبط به.
رسم املنحىن األفضل (الذي مير مبعظم النقاط).

تدريب ()1
يتحرك جسم على خط مستقيم كما هو موضح يف الرسم
البياين (املوقع – الزمن).
ابعتبار أن االجتاه املوجب للحركة شرق ا.

 .1من أين انطلق اجلسم ابلنسبة لنقطة األصل؟

 .2مىت كان اجلسم على بعد  10 mشرق نقطة األصل؟
 .3مىت مر اجلسم بنقطة األصل.

)Exercise (1
An object moves in a straight line as shown in
the graph (Position – time).
Considering that the positive direction of the
movement east.

?1- Where did the object go off about its point of origin

2- When was the object in 10 meast of the point of
?origin
?3- When did the body pass through the point of origin

 .4يف أي الفرتات الزمنية كان اجلسم يتحرك غرابا؟

?4- In what time periods did the body move west

 .5هل توقف اجلسم شرق أم غرب نقطة األصل؟

?5- Did the body stop east or west of the point of origin

 .6هل توقف اجلسم عند نقطة انطالقه؟

?6- Has the body stopped at its point of departure
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السرعة:Velocity
مثلنا حركة سيارتني (حركة منتظمة) على خمطط توضيحي واحد كما يف الشكل ادانه .الفرتات الزمنية بني النقاط يف منوذج اجلسيم النقطي
متساوية وتساوي  ، 2 sنالحظ أن السيار 𝐵 تقطع إزاحة أكرب من السيارة 𝐴 يف نفس الفرتة الزمنية ،وذلك حيدث ببساطة ألن سرعتها
أكرب ،فماهي السرعة.

السرعة ببساطة هي :عدد األمتار اليت يقطعها اجلسم يف الثانية الواحدة.
وهي كمية متجهة ووحدة قياسها املرت لكل اثنية يف النظام الدويل للوحدات.
أنواع السرعة:
حبسب اعتبار االجتاه :منيز بني نوعني من السرعة يف الفيزايء:
نوعي السرعة
املفهوم
القانون

السرعة املتوسطة العددية
متوسط تغري املسافة ابلنسبة للزمن.
𝑆
𝑡𝛥

= ̄𝑣

اإلشارات

دائما موجبة.

بيانيا

هي القيمة املطلقة (املوجبة) مليل اخلط البياين يف منحىن
(املوضع-الزمن).

السرعة املتوسطة املتجهة
متوسط تغري اإلزاحة ابلنسبة للزمن.
𝑖𝑑 𝛥𝑑 𝑑𝑓 −
=
𝑡𝛥
𝑡𝛥

= ̄𝒗

موجبة :احلركة ابالجتاه املوجب.
سالبة :احلركة ابالجتاه السالب.

هي ميل اخلط البياين يف منحىن (املوضع -الزمن).
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تدريب ()1
قمنا بتمثيل حركة السيارتني يف بداية املوضوع يف رسم بياين واحد
(املوقع – الزمن).
احسب السرعة املتوسطة املتجهة والسرعة املتوسطة العددية من
ميل اخلطوط البيانية.

)Exercise (10
We represented the movement of the
two cars at the beginning of the topic in
one graph (position - time).
Calculate the average mean velocity and
the average speed from the slope of the
graphs

منحّن (السرعة – الزمن) :Velocity – Time Graph
و بنفس ما مت يف منحىن املوقع الزمن ميكن أن نرسم العالقة بني السرعة و الزمن.
تدريب ()2
ميثل الرسم البياين حركة درجة هوائية ،ابفرتاض االجتاه املوجب للحركة شرقا ،اجب عن التايل:

 .1يف أي الفرتات الزمنية كانت الدراجة تتحرك شرق ا؟
 .2يف أي الفرتات الزمنية كانت الدراجة تتحرك غرابا؟
 .3عند أي اللحظات الزمنية عكست الدراجة اجتاه حركتها؟

)Exercise (2
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 الطاقةEnergy

-

تعرف الطاقة أبهنا املقدرة على القيام بشغل .تقاس الطاقة بوحدة اجلول نسبة إىل العامل مجس جول ،وهي وحدة مشتقة وميكنك إجياد
الوحدات األساسية اليت اشتقت منها هذه الوحدة .من املعلوم أيضا أن كمية الطاقة حمفوظة ،وميكن أن تتحول من شكل إىل شكل آخر.
الطاقة امليكانيكية هي عبارة عن جمموع الطاقة احلركية والكامنة (الوضع) للجسم ،واتليا تعريف كل منهما:
الطاقة احلركية :هي الطاقة اليت ميتلكها اجلسم عندما يتحرك بسرعة معينة ،وميكن حساهبا من العالقة الرًّيضية التالية:
1
𝐾𝐸 = 𝑚𝑣 2
2
حيث : 𝑲𝑬 :الطاقة احلركية ،وتقاس بوحدة اجلول 𝐽
𝒎 : :كتلة اجلسم بوحدة 𝑔𝑘
𝑣  :سرعة اجلسم بوحدة

𝑚
𝑠

 ،الحظ ان السرعة تربيع يف القانون السابق!

الطاقة الكامنة (الوضع) :وهي الطاقة اليت تعتمد على وضع (حالة اجلسم) ،مثل الطاقة الكامنة (طاقة الوضع) اليت ميتلكها اجلسم عندما
يرتفع مسافة  ℎعن سطح األرض ،وميكن حساهبا من خالل العالقة الرًّيضية:
𝑃𝐸 = 𝑚𝑔ℎ
حيث : :𝑷𝑬 :الطاقة الكامنة ،وتقاس بوحدة اجلول 𝐽
𝒎 : :كتلة اجلسم بوحدة 𝑔𝑘
 : ℎارتفاع اجلسم بوحدة 𝑚
تدريب ()1
سقط جسم وزنه 𝑁 5من مبىن ارتفاعه 𝑚  ،10أوجد
سرعته إذا كان على ارتفاع 𝑚  2من سطح األرض؟

)Exercise (1
A body of weight 5 N falls from a
building 10 m high What is its velocity
if it is 2 m from the surface of the
?earth
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 -املرونة

Elasticity.

مجيع األجسام يف الطبيعة قابلة للتغري يف الشكل أو احلجم أو كليهما عندما
تؤثر عليها قوى خارجية ،وختتلف عن بعضها يف مدى قابليتها للعودة إىل حالتها
األصلية أو ما نسميه (مرونتها) .ولذلك فإن املرونة إحدى اخلواص الفيزًّيئية
اهلامة للمواد ،وتعرف أبهنا :اخلاصية اليت متكن اجلسم من استعادة حجمه وشكله األصلي بعد إزالة القوى املؤثرة فيه .واملواد اليت تتسم خباصية
املرونة نسميها مواد مرنة ،ومن أشهرها :النوابض كما يف الشكل اعاله.
قانون هوك للنو ابض:
نص قانون هوك :تتناسب االستطالة 𝑥 احلاصلة يف انبض طردًّي مع القوة املؤثرة 𝐹 ضمن احلد املرن للنابض.
الصيغة الرًّيضية لقانون هوك:
𝑥𝑘𝐹𝑠 = −
𝑠𝐹 :القوة املؤثرة يف النابض )𝑁(
𝑥 :اإلزاحة عن موضع االتزان (استطالة أو انضغاط))𝑚(
𝑘 :اثبت املرونة للنابض)𝑚(𝑁/
)Exercise (1

تدريب ()1
2 102 N

0.5 m
1102 N
0.6m

A vertical spring suspended in the bottom
wight 2 102 N and its length became 0.5 m ,
when added another wight of 1102 N its new
magnitude of length became 0.6m , calculate
?the spring constant
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 املوائع Fluidsيقصد ابملائع كل مادة هلا خاصية التدفق أو االنتشار .وأهم ما مييزها اهنا ليس هلا شكل اثبت وإمنا أتخذ شكل الوعاء الذي حيويها .تشمل
املوائع :السوائل والغازات.

خاصية االنتشار يف الغازات

خاصية التدفق يف السوائل
تتميز املوائع أبن:
 )1شكلها غري اثبت.

 )3جزيئاهتا تتحرك حبرية.

 )2الروابط بني جزيئاهتا ضعيفة.

لكل مادة عدد من اخلواص الفيزًّيئية من أمهها :الكتلة،احلجم،الكثافة ،الوزن.

املفهوم

التعريف

الرمز

وحد القياس الدولية

القانون

الكتلة

مقادر ما يف اجلسم من مادة

𝑚

𝑔𝑘

𝜌𝑉 = 𝑚

احلجم

احليز الذي يشغله اجلسم

𝑉

𝑚3

𝑚
𝜌

الكثافة

كتلة وحدة احلجوم.

يُقرا

𝑔𝑘
𝑚3

𝑚
=𝜌
𝑉

الوزن

مقدار قوة جذب األرض للجسم

𝑊

𝑁

𝑔𝑚 = 𝑊

=𝑉

𝜌
)(Rho

تعرب كثافة املادة عن مدى تقارب جزيئاهتا .تقل كثافة السوائل ابرتفاع درجة حرارهتا ألن حجمها يزداد واملسافات بني جزيئاهتا تتباعد .تزداد
كثافة الغازات بضغطها ألن حجمها يقل وتتقارب جزيئاهتا من بعضها.
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:يوضح اجلدول التايل كثافات مواد ُمتلفة

Exercise (1)
The density of aluminum is 2.70 g/cm
calculate it in international units.

)1( تدريب
3

Exercise (2)
What is the volume of helium (its
density 0.179 kg/𝑚3 ) has the same
mass of 5.0 𝑚3 as nitrogen (its density
1.25 kg/𝑚3 )

 احسبها ابلوحدات2.70 g/cm3 تبلغ كثافة األلومونيوم
.الدولية للكثافة

)2( تدريب
 ) الذي له0.179 kg/𝑚3 ماهو حجم اهليليوم (كثافته
 من النيرتوجني (كثافته5.0 𝑚3 نفس كتلة
) 1.25 kg/𝑚3
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الضغط :Pressure
عندما تؤثر قوة على سطح ما ،فإننا نقول إن القوة تبذل ضغط ا.
والضغط فيزًّيئيا :هو املقدار من القوة الذي يؤثر عمودًّيا على وحدة مساحات من السطح.
ولذلك فإنه حيسب من العالقة:

𝐹
𝐴

=𝑃

𝐹 :القوة𝐴)𝑁( :املساحة𝑃) :(𝑚2الضغط  (N/m=Pa)Paتسمى ابسكال
الحظ أن الضغط كمية قياسية وليست متجهة.
تدريب ()1

)Exercise (1

اسطوانة معدنية كتلتها 80.0 kgوطوهلا 2.0 mومساحة

A metal cylinder with a mass of
(80.0 kg) and a length of 2.0 m and an
area of both ends 25 c𝑚2 stands
Vertically at one end, what pressure
does the cylinder have on the floor.

فسر:يستخدم املتزجلون حذاء خاص بدالا عن احلذاء العادي.

Explain: Sliders use special shoes
instead of the regular.

كل من هنايتيها  25 c𝑚2تقف
رأسيا على إحدى النهايتني ،ما هو الضغط الذي متارسه
األسطوانة على األرض.
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الضغط يف املوائع :Fluid's Pressure
يتسبب املائع الساكن يف إحداث ضغط على أي جسم مغمور فيه ،وهلذا الضغط اخلصائص التالية:
 )1يؤثر يف مجيع االجتاهات على اجلسم املغمور.
وهناك مشاهدات كثرية تثبت ذلك ،ومنها أن السباحني والغواصني يشعرون
بضغط املاء على مجيع أجزاء أجسامهم عند عمق معني.
)2

القوى الناجتة عن ضغط املائع تكون دائم ا عمودية على األسطح املؤثرة عليها.

حساب ضغط املائع عند نقطة:

ميكن حساب ضغط املائع عند نقطة على عمق  ℎابلعالقة𝑷𝒇 = 𝝆𝒇 𝒉𝒈 :
حيث:
𝑓𝑃:ضغط املائع )(N/m=Pa
 :ℎعمق النقطة حتت سطح املائع
𝑓𝜌)𝑚(:كثافة املائع ) ( kg/𝑚3
املائع املعرض للجو:
هناك ضغط آخر يؤثر عند النقطة 𝐵 وهو الضغط اجلوي 𝑜𝑃ولذلك حنسب الضغط الكلي ويسمى الضغط املطلق
ابلعالقة:
𝒉𝒈𝝆 𝑷 = 𝑷𝒐 + 𝑷𝒇 = 𝑷𝒐 +
الضغط اجلوي :Atmospheric Pressure
حيسب الضغط اجلوي بطريقة حساب ضغط املائع نفسها𝑷𝒐 = 𝝆𝒂𝒊𝒓 𝒈𝒉 :
وقيمة الضغط اجلوي عند نقطة تعادل وزن عمود من اهلواء مقام فوق وحدة مساحات حتتوي النقطة وارتفاعه ميتد من النقطة وحىن هناية
الغالف اجلوي .ℎ
الضغط اجلوي معقد ولذلك إلن كثافة اهلواء ختتلف مه االرتفاع ،وألنه اليوجد سطح علوي حمدد ميكن قياس  ℎعلى أساسه.
قيمة الضغط اجلوي املتوسط عند سطح البحر يف الظروف املعيارية (درجة احلرارة  25درجة مئوية)
 𝑷𝒐 = 𝟏. 𝟎𝟏𝟑 × 𝟏𝟎𝟓 Paويعادل واحد ضغط جوي = 1 atm
من وحدات قياس الضغط وحدة البار 1 bar =105 Pa :وتستعمل يف التنبؤات اجلوية وخرائط الطقس.
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تدريب ( :)1قارن بني الضغط على عمق  ℎيف األواين املوضحة يف الشكل علما أهنا مجيعا مملوءة ابلزيت.

تدريب ()2
غواصة تغوص يف ماء البحر الذي كثافته
 1.025 × 103 kg/𝑚3على عمق 1.0 × 102 m
احسب القوة اليت يتعرض هلا ابب الغواصة العلوي الذي مساحته
4.0𝑚2
اعترب𝑃𝑜 =1.013×105 Pa :

)Exercise (2
A submarine dives in seawater whose
density is 1.025 × 103 kg/𝑚3 at a
depth of 1.0 × 102 mCalculate the
force affecting the upper submarine
door and its area 4.0𝑚2
considered:𝑃𝑜 =1.013×105 Pa

مبدأ ابسكال: Pascal's Principle
وضعه العامل والفيلسوف الفرنسي بليز ابسكال عام  1652م
النص :إذا أثر ضغط خارجي على مائع حمصور ،فإن الضغط عند أي نقطة داخل املائع سوف يزداد
ابملقدار نفسه من الضغط.
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تطبيق (الرافعة اهليدروليكية):
تعمل على مبدأ ابسكال.
عند بذل قوة  𝐹1على املكبس الصغري ،تنتقل الزًّيدة يف الضغط لتؤثر على املكبس الكبري بقوة كبرية :𝐹2
𝐹1 𝐹2
=
𝐴1 𝐴2

𝛥𝑃1 = 𝛥𝑃2

نالحظ أن املكبس الصغري ينخفض إبزاحة أكرب من إزاحة ارتفاع املكبس الكبري:
𝐹2 𝛥𝑥1
=
𝐹1 𝛥𝑥2
الكمية

𝟐𝑨
𝟏𝑨

=

𝟐𝑭
𝟏𝑭

تسمى الفائدة اآللية للمكبس اهليدروليكي.

تعمل على مبدأ ابسكال العديد من الروافع التكنولوجية مثل روافع السيارات والفرامل اهليدروليكية.
تدريب ()1
مكبس هيدروليكي الفائدة امليكانيكية له ، 200
احسب القوة الالزمة لرفع ثقل كتلته × 2.0
.103 kg

)Exercise (1
The mechanical benefit hydraulic piston
has 200, calculate the force needed to lift
the weight of its mass 2.0 × 103 kg

الطفو ومبدأ أرمخيدس:
من مالحظاتنا اليومية فإن األجسام تبدو أخف وزانا حتت املاء ،فمثالا يصعب علينا رفع صخرة ثقيلة من على سطح األرض ،بينما ميكننا فعل
ذلك بسهولة لو كانت مغمورة حتت املاء ،وهذا يدل على أتثرها بقوة إىل أعلى تقلل من وزهنا وتسمى قوة الطفو 𝑏𝐹Buoyant force
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جتربة لتحقيق مبدأ أرمخيدس:
اإلانء مملوء ابملاء إىل حافته،
نزن اجلسم يف اهلواء (قراءة امليزان) 𝑊 = 5 𝑁 :
عند غمر اجلسم يف املاء ،يزاح املاء يف الوعاء الصغري.
يصبح وزن اجلسم داخل املاء (قراءة امليزان)𝑊𝑎𝑝𝑝 = 3 𝑁 :
وهذا يعين أن قوة الطفو تساوي:
𝑁 𝐹𝑏 = 𝑊 − 𝑊𝑎𝑝𝑝 = 5 − 3 = 2
نالحظ أن وزن املاء املزاح يساوي قوة الطفو.
وحجم املاء املزاح يساوي حجم اجلسم كامالا.
مبدأ أرمخيدس :Archimedes's Principle
النص :إذا غمر جسم جزئي ا أو كلي ا يف مائع ،فإن املائع يؤثر عليه بقوة إىل أعلى تسمى قوة الطفو (الدفع) ،وتساوي وزن املائع املزاح بواسطة
اجلسم.
الصيغة الرايضية:
𝑓𝑉𝑔 𝑓𝜌 = 𝑏𝐹
𝑓𝑉 :حجم املائع املزاح بواسطة اجلسم 𝑓𝜌)  :(𝑚3كثافة املائع 𝑏𝐹) :(kg/𝑚3قوة الطفو)𝑁(
وزن اجلسم الظاهري داخل املائع :
𝑏𝐹 𝑊𝑎𝑝𝑝 = 𝑊 − 𝐹𝑏 = 𝑚𝑔 − 𝐹𝑏 = 𝑉𝜌𝑔 −
𝑊 :الوزن احلقيقي 𝑝𝑝𝑎𝑊)𝑁( :الوزن الظاهري داخل املائع)𝑁(
𝑚 :كتلة اجلسم املغمور𝜌) :(kgكثافة اجلسم 𝑉) :(kg/𝑚3حجم اجلسم كامالا ) (𝑚3
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حاالت تطبيق قاعدة أرمخيدس
اجلسم مغمور كلياً

اجلسم طايف

اجلسم معلق

كثافة اجلسم > كثافة السائل

كثافة اجلسم < كثافة السائل

كثافة اجلسم = كثافة السائل

𝑓𝑉 = حجم اجلسم كامالا

𝑓𝑉 =حجم اجلزء املغمور من اجلسم

𝑓𝑉 = حجم اجلسم كامالا

𝑊 < 𝑝𝑝𝑎𝑊 𝑓𝑉𝑔 𝑓𝜌 = 𝑏𝐹

𝑝𝑝𝑎𝑊 𝑏𝐹 = 𝑊 𝑓𝑉𝑔 𝑓𝜌 = 𝑏𝐹
=0

𝑝𝑝𝑎𝑊 𝑏𝐹 = 𝑊 𝑓𝑉𝑔 𝑓𝜌 = 𝑏𝐹
=0

الوزن الظاهري يساوي الصفر

الوزن الظاهري يساوي الصفر

الوزن الظاهري أقل من الوزن احلقيقي

تدريب ()1
ملاذا تطفو السفينة فوق املاء برغم أهنا مصنوعة من احلديد
الذي كثافته أكرب من املاء.

)Exercise (1
Why does the ship float above water
even though it is made of iron whose
?density is greater than water
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)Exercise (2

تدريب ()2
جسم كتلته  0.50 kgوكثافته  5.00 g/cm3غمر متاما
يف سائل فأصبح وزنه 2.0 N

The body of its mass 0.50 kg and its
density 5.00 g/cm3 completely
immersed in a liquid, so its weight
 2.0 N Calculate: buoyancy forceliquid density

احسب :قوة الطفو وكثافة السائل

معادلة هامة (خاصة لألجسام الطافية) :
لألجسام الطافية فإن قوة الطفو تساوي وزن اجلسم ،ويكون وزنه الظاهري صفرا.
𝑉𝜌 = 𝑓𝑉 𝑓𝜌𝑉𝜌𝑔 = 𝑓𝑉 𝑓𝜌g

𝑏𝐹 = 𝑊

أي أن :كثافة املائع 𝒙 حجم اجلزء املغمور = كثافة اجلسم 𝒙 حجم اجلسم كامالً
تدريب ()3
ألقيت قطعة خشب كثافتها
 0.400 × 103 kg/𝑚3وحجمها 5.6 c𝑚3يف
سائل كثافته0.800 × 103 kg/𝑚3
احسب وزهنا الظاهري يف السائل.

)Exercise (3
A piece of wood with a density of
00.400 × 103 kg/𝑚3 and its size
5.6 c𝑚3 was thrown in a liquid density
of 0.800 × 103 kg/𝑚3 Calculate its
apparent weight in the liquid.
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قوة الطفو يف اهلواء:
يعد اهلواء مائع ا وينتج قوة طفو (قوة دفع) نستخدم معها مبدأ أرمخيدس ،ونظرا ألن كثافة اهلواء قليلة فإن أثر هذه القوة يكون
حمدودا ،ويكون وزن األجسام يف اهلواء أقل من وزهنا يف الفراغ بسبب قوة الطفو.
ومن األجسام اليت تطفو يف اهلواء البالوانت اململوءة بغازات أخف من اهلواء مثل اهليليوم (انظر الشكل) أو يستخدم اهلواء
الساخن (أقل كثافة من اهلواء اجلوي).
حىت يبقى البالون معلقا فإن قوة الدفع جيب أن تساوي جمموع وزن اهليليوم داخل البالون ووزن احلمل.
𝑔 𝑑𝑎𝑜𝑙𝑚 𝐹𝑏 = 𝑚𝐻𝑒 𝑔 +
تدريب ()1
ماحجم اهليليوم املطلوب ملؤه يف البالون ليبقى عالقا يف اهلواء ،إذا

كانت كتلة اهليليوم  29.1 kgو كتلة احلمل 𝑔𝑘 180
(كثافة اهلواء.)𝜌𝑓 = 1.29 kg/𝑚3 :
اعترب حجم املائع املزاح يساوي حجم البالون بدون احلمل.

)Exercise (3
What is the volume of helium
required to be filled in the balloon
to remain suspended in the air if the
mass of helium is 29.1 kgand the
= 𝑓𝜌 load mass180 𝑘𝑔(air density:
1.29 kg/𝑚3 ).
Consider the volume of the
displaced fluid equal to the balloon
size without pregnancy.
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 الكهرابءElectricity

-

الدائرة الكهرابئية البسيطة:
تتكون الدائرة الكهرابئية البسيطة من مصدر فرق جهد (البطارية) وأسالك توصيل وقاطعة (مفتاح) ومصباح.

يتم توصيل املكوانت الكهرابئية يف الدائرة الكهرابئية إبحدى الطريقتني:
-１

التوصيل املتسلسل (التوايل) ،الحظ الشكل ستجد أن التيار الكهرابئي (وحدة قياسه األمبري  )Aاملار يف

مجيع مكوانت الدائرة متساوي ،بينما فرق اجلهد (وحدة قياسه الفولت  )Vبني طريف أي مكون خمتلف،
ولكن حسب قانون حفظ الطاقة سيكون جمموعهم مساوي لقيمة فرق اجلهد من املصدر.
⋯ =  = 𝐼1 = 𝐼2الكلي𝐼
⋯ =  = 𝑉1 + 𝑉2الكلي𝑉
-２

التوصيل املتوازي (التوازي) الحظ الشكل ستجد أن التيار املار يف كل مكون خمتلف ،ولكن حسب

قانون حفظ الشحنة سيكون جمموعه يف النهاية مساوي للتيار األصلي ،بينما فرق اجلهد املطبق على مجيع
املكوانت نفسه ويساوي فرق جهد املصدر.
⋯  = 𝐼1 + 𝐼2 +الكلي𝐼
⋯ =  = 𝑉1 = 𝑉2الكلي𝑉

أضف إىل معلوماتك أن أي مكون يستهلك الطاقة يف الدائرة الكهرابئية يسمى (محل) وحيتوي على مقاومة يرمز هلا ابلرمز  Rوتقاس
بوحدة األوم ويرمز لوحدة األوم هبذا الشكل (.) Ω
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حلل مسائل الدوائر الكهرابئية حنتاج أن نبسطها حىت نصل إىل دائرة كهرابئية بسيطة حتتوي على مصدر جهد واحد ومقاومة واحدة من
خالل إجياد قيمة املقاومة املكافئة يف كل حالة من احلالتني السابقتني:
-１

توصيل املقاومات على التسلسل (التوايل).

-２

توصيل املقاومات على التوازي.

 = 𝑅1 + 𝑅2 ….املكافئة𝑅
1
1
1
=
+ … ..
 𝑅1 𝑅2الكلية𝑅
قانون أوم
يدرس قانون أوم العالقة بني التيار وفرق اجلهد عند ثبات قيمة املقاومة.
نص القانون :يتناسب التيار املار يف مقاومة تناسبا طردًّيا مع فرق اجلهد عند ثبات قيمة املقاومة.
العالقة الرًّيضية:
𝑉
𝑅
تدريب ()1
يف الدائرة الكهرابئية أوجد مقدار املقاومة املكافئة ،وأوجد
التيار املار يف كل مقاومة

=𝐼
)Exercise (1
In the electric circuit find the equivalent
resistance, the current through each
?resistance
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Exercise (2)
In the electric circuit find the equivalent
resistance, the current through each
resistance?

)2( تدريب
،يف الدائرة الكهرابئية أدانه أوجد مقدار املقاومة املكافئة
وأوجد التيار املار يف كل مقاومة؟
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اإلجاابت النهائية للتدريبات
التدوين العلمي:
تدريب ()2
العدد

التدوين العلمي

0.0000245

2.45 × 10−5

0.4245

42.45 × 10−2

3456.5

34.565 × 102

23400000

2.34 × 107

220574

22.0574 × 104

2300.00

2.30 × 103

تدريب ()3
-a

𝑚 50 × 10−2

-b

𝑠 ∕ 𝑚 5.6

-c

80 × 10−4 𝑚2

-d

450 × 10−6 𝑚3

الكميات القياسية

واملتجهة:

تدريب ()1
شرق  −شمال 30 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠 ,
يمكن تحديد االتجاه بزاوية  45درجة

تدريب ()2
غرب 35 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠 ,
يمكن تحديد االتجاه بالزاوية 180درجة
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مجع القوى
تدريب ()1
𝑁  400في نفس اتجاه القوتين

تدريب ()2
𝑁 100
في اتجاه القوة األكبر

املوقع
تدريب ()2
* 4 mشرقاا  2m ،غرااب
* ، 5 mمشال الشرق

املسافة و اإلزاحة
تدريب ()3

d=5m
d=-5m

*املسافة ال يتغري مقدارها بتغري اجتاه احلركة.
*اإلزاحة تتغري بتغري اجتاه احلركة.
تدريب ()4

Δt = 42s

منحّن (املوقع – الزمن)

تدريب ()1

-1

- 60m

 - 4من  40 sإىل 50 s

-2

25s

 -5شرق نقطة األصل من  s30إىل s40

4

22.5s

- 6ال ،التوقف النهائي عند - 40 m
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السرعة

تدريب ()1

𝑠 ∕ 𝑚̅𝑨 = 20
𝒗
𝑠 ∕ 𝑚𝑣̅𝐵 = 40
تدريب ()2
 – 1من  1.0 sإىل 4.5 s
) 4.5s – 5.0s ( ، ) 0.0 s – 1.0 s ( -2
4.5 sand1.0 s– 3

الطاقة:
تدريب ()1
𝑠 ∕ 𝑚 3 ⋅ 96

املرونة:
تدريب ()1
𝑚 ∕ 𝑁103
املوائع:

تدريب ()2
34.9 𝑚3

الضغط
تدريب ()1
𝑁
𝑚2

313.6 × 103

تدريب ()2
𝑁 4.4 × 106
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مبدأ ابسكال
تدريب ()1
𝑁 98
الطفو ومبدأ أرمخيدس:
تدريب ()2
قوة الطفو 2.9𝑁.
كثافة السائل

𝑔𝑘
𝑚3

2.2448×103

تدريب ()3
كثافة السائل أكرب من كثافة اجلسم ابلتايل الوزن الظاهري = صفر
قوة الطفو يف اهلواء:
تدريب ()1
162.1m3
الكهرابء
تدريب ()1
R = 6×103
I = 2×10-3 A
تدريب ()2
R = 6.667×102
I1 = I2=I3 = 6×10-3 A
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اختبار جترييب
اخرت اإلجابة الصحيحة:
(علما ان كثافة ماء البحر  - 1024 kg/m3الضغط اجلوي عند الظروف املعيارية  (101.3 kPaتسارع اجلاذبية األرضية 9.80 𝑚/𝑠 2
 - 1مكبس هيدروليكي مساحة اسطوانته الكبرية تعادل  10أمثال مساحة االسطوانة الصغرية ،القوة الالزمة لرفع جسم كتلته 𝑚
موضوع على سطح االسطوانة الكبرية تساوي:
𝑔𝑚

A.

𝑔𝑚

B.

5
10

𝑔𝑚C. 2
𝑔𝑚 D. 5
- 2يف املستقبل البعيد يتوقع بناء معمل على سطح القمر ،مت إسقاط كرة يف وعاء به ماء داخل هذا املعمل ،إذا علمت أن تسارع
1

اجلاذبية على القمر تعادل تسارع اجلاذبية على األرض ،فإن قوة الطفو املؤثرة على هذه الكرة تساوي:
6

1
6

وزن املاء املزاح A.
وزن املاء املزاح B.
1
6

وزن الكرة C.
وزن الكرة D.

 3جيلس طفل وزنه  364 Nعلى كرسي ثالثي االرجل وزنه 𝑁  41اذا كانت مساحة تالمس قواعد االرجل مع األرض 19.3 cm2
فان متوسط الضغط الذي يؤثر به الطفل والكرسي على األرض
A. 2.1 × 102 kPa
B. 2.1 × 103 kPa
C. 2.1 × 104 kPa
D. 2.1 × 105 kPa
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 4مساحة مقطع املكبس الصغري يف رافعة هيدروليكية  3.00 𝑐𝑚2واملكبس الكبري مساحة مقطعة  200.0 𝑐𝑚2ما مقدار القوة
اليت استخدمت على املكبس الصغري لكي يرفع محل قدره 𝑁𝑘 15.0
𝑁A. 2234
𝑁𝑘 B. 2375
𝑁 C. 2445
𝑁 D. 2250
 5انفذة مكتب ابعادها  3.40 mو  2.10 mهبت عاصفة أدت الخنفاض الضغط اخلارجي اىل  0.93 atmوبقي الضغط
داخل الغرفة  1.0 atmما حمصلة القوى املؤثرة على النافذة؟

𝑁 A. 2.9 × 104
𝑁 B. 4.9 × 104
𝑁 C. 5.0 × 104
𝑁 D. 1 × 104

 6يتحرك جسم من  diاىل 𝑓𝑑 حسب قيم احداثيات معينة .أي القيم التالية تعطي أكرب قيمة لإلزاحة.

A. 𝑑𝑖 = −4 m , 𝑑𝑓 = 4 m

B. 𝑑𝑖 = 4 m , 𝑑𝑓 = −2 m
C. 𝑑𝑖 = −4 m , 𝑑𝑓 = 2 m
D. 𝑑𝑖 = −4 m , 𝑑𝑓 = −8 m

 7الوحدة الدولية املشتقة من الوحدات التالية هي:

A. 𝑚2
𝐾 B.
C. s
𝑚
ℎ

D.
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 8احسب الضغط عند عمق 𝑚  1000يف احمليط.

𝑎𝑃 A. 1.30 × 1010
𝑎𝑃 B. 1.01 × 107
𝑎𝑃 C. 10.0 × 106
𝑎𝑃 D. 9.12 × 104

 9املسافة بني منزل خالد ومدرسته 𝑚𝑘  10كما يف الشكل.أذا حترك خالد من منزله شرق ا إزاحة
قدرها 𝑚𝑘 6فإن عليه أن يتحرك مشاالا للوصول إىل مدرسته إزاحة قدرها:

𝑚𝑘 A. 6
𝑚𝑘 B. 7
𝑚𝑘 C. 8
𝑚𝑘 D. 9

 10كم تبلغ قيمة املقاومة املكافئة بني النقطتني  1و  2يف الدائرة ادانه:

A. 3 Ω
B. 4 Ω
C. 5Ω
D. 6 Ω
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اإلجاابت لالختبار التجرييب
رقم السؤال

االجابة

.1

B

.2

B

.3

A

.4

D

.5

A

.6

A

.7

A

.8

C

.9

C

.10

C
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الدرس األول :علم الكيمياء Chemistry Science

• الكيمياء علم جتريب ،وحنصل على كثري من املعرفة فيه من خالل البحث يف املخترب .إضافة إىل ذلك ،يستخدم الكيميائيون هذه األًّيم
احلاسوب لدراسة البناء اجملهري واخلصائص الكيميائية للمواد.
أيضا أجهزة إلكرتونية معقدة لتحليل امللواثت املنبعثة من حمركات السيارات أو املركبات السامة املوجودة يف الرتبة على سبيل املثال.
•
ا
• شارك الكيميائيون يف تطوير أدوية جديدة ويف األحباث الزراعية ،ويبحثون عن حلول ملشكالت التلوث البيئي من خالل البحث عن
بدائل ملصادر الطاقة احلالية.
طور الكيميائيون البوليمرات ،وهي جزيئات كبرية احلجم
• ترتكز معظم الصناعات على الكيمياء بغض النظر عن منتجاهتا ،فمثالا ّ
غااب ابلعلم
تستخدم يف صناعة كثري من البضائع كاملالبس ،وأدوات الطبخ ،واأللعاب وبسبب هذه التطبيقات املتنوعة تسمى الكيمياء ا
املركزي.

تعاريف مهمة

حيزا من الفراغ وله كتلة.
• املادة :كل شيء يشغل ا
• املادة الكيميائية :مادة نقية هلا تركيب حمدد واثبت.
• الكتلة :مقدار ما حيتويه اجلسم من مادة.
• احلجم :احليز الذي يشغله اجلسم من الفراغ.
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القياس Measurement
• يعـ ـ ــد القيـ ـ ــاس مـ ـ ــن أهـ ـ ــم املهـ ـ ــارات الـ ـ ــيت جيـ ـ ــب أن يتقنهـ ـ ــا الكيميـ ـ ــائي للحصـ ـ ــول علـ ـ ــى نتـ ـ ــائج دقيقـ ـ ــة وأكثـ ـ ــر مصـ ـ ــداقية وخاليـ ـ ــة مـ ـ ــن
األخطاء.
• يف املختربات الكيميائية يتم االستعانة ابلكثري من املعدات والزجاجيات لتحقيق ذلك كما يف الشكل (.)1-1
بعض معدات املخترب الكيميائي كما يوضحه (شكل )1-1

الزجاجيات األساسية
Basic Glassware

دوارق ،أقماع ،وزجاجيات التحليل والفصل Flasks, Funnels, Analysis & Separation

المكثّفات
Condensers

أجهزة القياس
Measuring Apparatus
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مترين ) (1اكتب اسم كل أداة ودواعي استخدامها يف اجلدول التايل بعد مشاهدة الفيديو من خالل الباركود

دواعي االستخدام

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

أهم وحدات القياس ابلنظام العاملي  (SI) UNITSوحتويالهتا
فيديو تعليمي

الرمز Symbol

الوحدة Unit

m

مرت

kg

كيلوجرام

الكمية Quantity

meter

الطول

Length

kilogram

الكتلة

Mass

s

اثنية

second

الوقت

Time

K

كلفن

mol

مول

Kelvin

درجة احلرارة

Temperature

mole

كمية املادة

Amt. substance
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مترين ) (2الحظ ما يلي مث اكتب القراءة الصحيحة بعد مشاهدة الفيديو

وحدات قياس حجم السوائل

القراءة الصحيحة لحجم السائل

التحويل بني وحدات درجات احلرارة

كيفية التحويل بين وحدات
درجات الحرارة

(شكل  )2-1يوضح قياسات الرتمومرت لوحدات درجات احلرارة وكيفية التحويل بينها

التحويل بني وحدات الكتلة

(شكل )3-1
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مترين ) (3صل القيم التالية مبا يكافئها من وحدات الكتلة

ُيكن حل ورقة العمل اإللكرتونية هذه
وتصحيحها مباشرة من خالل مسح هذا
الباركود

مترين ) (4أحسب مما يلي
من مئوية إىل كالفن وابلعكس:

1 kg = 1000 g

K = C° + 273

كم تبلغ درجة حرارة جسمك الطبيعية ابلكالفن؟

جسم تبلغ كتلته  23.45 Kgكم تبلغ بوحدة
اجلرام ؟

1 Liter = 1000 ml = 1 dm3
3

1 m = 1000 Liter

دورق حجمي ُيتوي  0.25Lماء كم ملليرت
يساوي هذا املقدار؟

الكثافة Density
يعرب عنها رايضيًا يف املعادلة التالية:
الكثافة هي كتلة اجلسم مقسومة على حجمهّ ،
𝐬𝐬𝐚𝐦
𝐦
=
𝐯 𝒆𝐦𝐮𝐥𝐨𝐯

= 𝐲𝐭𝐢𝐬𝐧𝐞𝐝

عالقة الكتلة مع الكثافة طردية عند ثبوت احلجم
عالقة الكتلة والحجم بالكثافة

عالقة احلجم مع الكثافة عكسية عند ثبوت الكتلة
𝒈𝒌
𝑳

𝒓𝒐

𝒈
𝒍𝒎

=

𝐭𝐢𝐧𝐮 𝐬𝐬𝐚𝐦
𝐭𝐢𝐧𝐮 𝐦𝐮𝐥𝐨𝐯

= وحدة قياس الكثافة

ما عالقة صالحية البيض مبفهوم الكثافة ،انظر إىل (شكل )4-1؟

(شكل )4-1
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مترين ) (5أحسب مما يلي
احسب كثافة قطعة من معدن األلومنيوم كتلتها
 8.4 gوحجمها  3.1 cm³؟

ما هو حجم عينة من الزئبق السائل واليت كتلتها 76.2 g
وكثافتها 13.6 g/ml؟

مترين ) (6أحسب مما يلي
يوضح الرسم البياين اجملاور يف (شكل  )5-1سلسلة من
األكواب حتتوي على سوائل ُمتلفة ابإلضافة إىل كثافات هذه
السوائل.
عينة صغرية من الليثيوم هلا كثافة  ، g/cm³ 0.5هل ستغرق
العينة أم تطفو عند وضعها يف الدورق B؟ فسر إجابتك.
(شكل )5-1

...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
مترين ) (7أجب عما يلي
ُيكن حل ورقة العمل اإللكرتونية هذه وتصحيحها مباشرة من خالل مسح هذا الباركود
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الوحدات املشتقة
الكمية

Quantity

الرمز

وحدة القياس

القانون

املساحة

Area

A

m²

الطول × العرض

احلجم

Volume

V

m³

الطول × العرض × االرتفاع

الكثافة

Density

D

Kg/m³

الكتلة  /احلجم

الطاقة

Energy

E

)Joule (J

القوة × املسافة

مترين ) (8حول القيم التالية كما هو مطلوب
 -1ما قيمة املساحة  20 m 2بوحدة cm 2
 -2ما قيمة احلجم  2.0 m 3بوحدة cm 3

....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................

 -3ما قيمة الكثافة  2.0 kg/m 3بوحدة g/cm 3

.........................................................................................................................................

مترين ) (9قم ابلتحويل بني وحدات القياس يف الفقرات التالية
 -1شخص طوله  172 cmعرب عنه بوحدة dm؟

طريقة احلل

التحويل بين وحدات المسافة

املطلوب التحويل من وحدة  cmإىل وحدة  dmوحسب جدول التحويالت يعين أننـ ـ ـا
سنحول من صغري إىل كبري فيظهر لنا أن الفرق بني الوحدتني هو  101وحسب القاعدة
ال بد أن نضرب يف 𝟏 𝟏𝟎−أو القسمة على  10ليساوي .17.2 dm
 -2شخص طوله  1.40 mعرب عنه بوحدة cm

...............................................................................................................................................

 -3قطعة طوهلا  2800 mmعرب عنها بوحدة m

............................................................................................................................................

 -4قطعة حجمها  185 cm3عرب عنه بوحدة dm3
 -5قطعة كتلتها  18 gعرب عنه بوحدة kg

.........................................................................................................................................................

 -6أرض مساحتها  15 cm2عرب عنه بوحدة m2

 -7قطعة حجمها  5 Lعرب عنه بوحدة

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... m3
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الدرس الثاني :حاالت المادة States of Matter
الحالة

الغازية Gas

السائلة Liquid

الصلبة Solid

الشكل

غير محدد

شكل الوعاء الموجود فيه

ثابت

الحجم

غير محدد

ثابت

ثابت

االنضغاط

قابل

غير قابل

غير قابل

الكثافة

قليلة

متوسطة إلى كبيرة

كبيرة

تماسك الجسيمات

ضعيف

متوسط

قوي

حركة الجسيمات

سريعة

متوسطة

قليلة جدا

نوع الحركة

عشوائية

انزالقية

اهتزازية

البالزما :هي إحدى حاالت المادة موجودة في الطبيعة.
وهي عبارة عن غاز متأين يتكوّن من جسيمات مشحونة.
معظم المادة في الكون توجد في حالة البالزما مثل الحاصل
في النجوم وأيونات الهيدروجين المنتشرة في الفضاء.
حاالت المادة

تح ّوالت المادة States of Matter

تحوالت المادة

التسامي

حاالت المادة (شكل )1-2

126

مترين ) (10اكتب حالة املادة (صلبة أم سائلة أم غازية) حتت كل صورة

هل ُيكن اعتبار تصاعد الدخان من كسر العود "البخور" عند تعرضها للحرارة عملية تسامي ؟
ضح إجابتك.
وّ
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مترين ) (11اكتب مسمى العملية الفيزايئية املناسب لكل مما يلي

مترين ) (12اكتب مسمى العملية الفيزايئية لتحوالت املادة يف املخطط التايل
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مترين ) (13امأل الفراغات التالية
أ -ما حالة جسيمات املادة لكل حالة فيزايئية:

(شكل )2-2

ب-ارسم مثاالً لكل حالة من حاالت املادة (صلب ،سائل ،غاز):

عملييت االنصهار والتجمد
منحنيات العالقة بني الزمن ودرجة احلرارة يف
ّ

الطاقة الحرارية

من  Aالى  Dطارد للحرارة

من  Aالى  Dماص للحرارة
(عملية انصهار)

(عملية تجمد)
(شكل )3-2
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تصنيف املادة Classification of Matter
المخاليط
Mixtures
غير متجانسة

متجانسة

Hetrogeneous

Homogeneous

(شكل )4-2

(شكل )5-2

مثال توضيحي
متجانسا للعني اجملردة .وعند النظر إليه حتت اجملهر ،ميكنك رؤية تلك
يتكون الدم من عدة مكوانت خمتلفة ولكنه يبدو للوهلة األوىل
ّ
ا

املكوانت :خالًّي الدم احلمراء والبيضاء والصفائح الدموية والبالزما فبالتايل ميكن فصلها هلذا الدم خليط غري متجانس كما هو موضح يف
(شكل .)6-2

(شكل )6-2
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المــــــادة Matter
غير متجانسة Hetrogeneous

متجانسة Homogeneous

مكوناتها متمايزة ،أكثر من طور

مكوناتها غير متمايزة ،من طور واحد

مخلوط غيرمتجانس
Hetrogeneous Mixture

مخلوط متجانس

المواد النقية Pure Substances

Homogeneous Mixture

ذات تركيب محدد وثابت

يسمى محلول يتكون
من مذيب ومذاب

العنصر Element
يتكون من نوع واحد من الذرات

المركب Compound

المذيب  Solventهو الكمية األكثر

يتكون من أكثر من نوع من الذرات

المذاب  Soluteهو الكمية األقل

العناصر Elements
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مترين ) (14صنف هذه املواد إىل مواد نقية  Pure Substancesوُماليط Mixtures

ُيكن حل ورقة العمل اإللكرتونية هذه وتصحيحها مباشرة من خالل مسح هذا الباركود

132

مترين ) (15صنّف هذه املواد إىل مواد متجانسة  Homogenousوغري متجانسة Heterogeneous

ُيكن حل ورقة العمل اإللكرتونية هذه وتصحيحها مباشرة من خالل مسح هذا الباركود
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الدرس الثالث :خواص املادة Matter Properties

 -1خواص فيزايئية Physical Properties
ميكن قياسها أو مالحظتها دون تغيري الرتكيب (شكل  )1-3وهي نوعني:
أ -كميّة :هي اخلص ـ ــائص اليت ميكن قياس ـ ــها و إعطاؤها قيمة رًّيض ـ ــية حمددة مثل:
الكتلة ،احلجم ،الكثافة ،درجة الغليان.
ب -نوعيّة :هي اخلص ـ ـ ـ ــائص اليت تص ـ ـ ـ ــف املادة وال ميكن إعطاؤها قيمة رًّيض ـ ـ ـ ــية

(شكل )1-3

مثل :الرائحة ،اللون ،الربيق ،الطعم.
 -2خواص كيميائية Chemical Properties
هي اخلواص املتعلق ــة ابلرتكي ــب ال ــداخلي للم ــادة وتؤثر يف تف ــاعالهت ــا الكيمي ــائي ــة
(شكل  )2-3مثل :احلمضية والقاعدية ،النشاط الكيميائي ،التأكسد.
(شكل )2-3

تغريات املادة

 -1تغريات فيزايئية Physical Changs
تغري يف الشـ ـ ــكل اخلارجي للمادة دون تغري الرتكيب وتتضـ ـ ــمن تغريات حاالت املادة ،الكسـ ـ ــر ،التمزيق،
التفتيت (شاهد الفيديو).

تغيرات فيزيائية

 -2تغريات كيميائية Chemical Changes
تغري يف املادة حبيث ينتج مادة جديدة خمتلفة بسبب حدوث تفاعل كيميائي ويرافقها إما تغريات حرارية،
أو تغري اللون ،أو تكون غازات أو مواد صلبة ،تغري طعم ،أو انبعاث رائحة (شاهد الفيديو).
تغيرات كيميائية
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مترين ( )16صنّف هذه الصور إىل تغريات فيزايئية وتغريات كيميائية

...................... -1

...................... -2

...................... -3

...................... -4

...................... -5

...................... -6

...................... -7

...................... -8

...................... -9

...................... -10
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تغري اجملموعة (كيميائي أم فيزايئي)
سم العملية أسفل كل صورة مث صنّف ّ
مترين )ّ (17

التغير ...........................

التغير ...........................

مترين ) (18صنف التغريات التالية إىل (فيزايئية أو كيميائية)
أ -انصهار الشمع

التغري
ّ

ب -حرق الورق
ج -انكسار الزجاج
د -تسامي اليود
ه -تفتيت الرمل
و -تفاعل اخلارصني مع محض الكلور
ز -طهو الطعام
ح -حرق الشمع
ط -ترسيب األمالح

نوعه
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مقارنة بني املركب واملخلوط

املركب

املخلوط

طرق كيميائية لفصل عناصره

طرق فيزايئية لفصل مكوانته

عناصره تتحد بنسب اثبتة

مكوانته أبي نسبة

خواصه ختتلف عن خواص عناصره

اخلواص ال تتغري بني مكوانته

فيكون مواد جديدة
ُيدث تفاعل كيميائي ّ

ال ُيدث تفاعل كيميائي فال تتكون مواد جديدة

الفرق بينهما

مترين ) (19صنف املواد التالية إىل (ُملوط ،مركب ،عنصر)

اهلواء Air

سلك حناس Cu Wire

ماء البحر Sea Water

الدم Blood

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

مترين ) (20اخرت مما يلي

ُيكن حل ورقة العمل اإللكرتونية هذه وتصحيحها مباشرة من خالل مسح هذا الباركود
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طرق فصل املخاليط
 -1الصب

Decantation

 -2الرتسيب

Sedimentation

 -3الرتشيح

Filtration

لفصل السائل عن املواد الصلبة أو السوائل واحد من أبس ـ ــط طرق الفص ـ ــل وهو عملية طبيعية تفص ـ ــل فيها املواد عن لفصـ ــل مادتني غري ذائبتني ،أي مادة صـ ــلبة مع سـ ــائلة

األخرى غري املمتزجة ،عن طريق إزالة الطبقة طريق تشـ ــكيل طبقات من اجلسـ ــيمات الصـ ــغرية مثل الرمل أو الطني ،وزن مثـل رمـل ومـاء ابس ـ ـ ـ ـ ــتخـدام مـادة مس ـ ـ ـ ـ ــاميـة مثـل ورق
كثريا ببعضهما (شكل .)4-3
السائلة يف األعلى من الطبقة الصلبة أو املادة والرتسيب مرتبطان ً

السائلة أدانه مثل املاء والزيت أو الرمل واملاء

(شكل .)3-3

Separation Funnel

(شكل )5-3

(شكل )4-3

(شكل )3-3

 -4قمع الفصل

الرتشيح (شكل .)5-3

 -5التقطري البسيط

Simple Distillation

 -6التقطري التجزيئي

Fractional Distillation

لفصل مادتني سائلتني غري ذائبتني عن يتم إجراء التقطري البسـ ــيط لفصـ ــل مادتني ذائبتني مثل ماء عن سـ ــكر أو أي لفصـل مادتني سـائلتني ممتزجتني ُمتلفتني بدرجات الغليان،

بعضهما مثل الزيت واملاء من خالل شـ ـ ـ ـ ــوائب أخرى ،خلليط ختتلف فيه درجة غليان املكوانت مبقدار  70درجة يسـتخدم لتنقية الكحول وتنقية البنزين يف صـناعات تكرير
االستعانة ابملغالق كما يف (شكل  .)6-3مئوية على األقل (شكل .)7-3

(شكل )6-3

(شكل )7-3

طرق فصل املخاليط

البرتول (شكل .)8-3

(شكل )8-3

138

مترين ) (21كيف ُيكنك تنقية املاء العكر ليصبح صاحل لالستخدام؟
............................................................................................................................
....................................................................................... .....................................
....................................................................... ......................................................

مترين ) (22كيف ُيكن االستعانة ابملغناطيس يف فصل املخاليط؟ استعن ابلشكل أدانه للشرح
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

تعاريف مهمة

• السائل النقي :درجة غليانه حمددة واثبتة ،وجود شوائب فيه يزيد درجة الغليان.
• املادة الصلبة النقية :درجة انصهارها اثبتة ،وجود شوائب فيها يقلل درجة االنصهار.
مترين أكمل اخلريطة املفاهيمية التالية ابستعمال املفردات أدانه
(كيميائية ،فيزايئية ،الصدأ ،اللمعان ،التفاعل ،التبخر ،املادة)
-6
......................

-2
......................

مثل

-3
......................

مثل

-7
......................

-4
......................

مثل

-8
......................

-5
......................

مثل االحتراق و

لها خواص
-1
......................
تخضع لمتغيرات
-9
......................

والحجم
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املادة Matter
عملياهتا الفيزايئية

حاالهتا States

Physical Processes

صلبة ،سائلة ،غازية

التبخر ،التكثف ،االنصهار ،التجمد ،التسامي ،الرتكيب

Solid, Liquid, Gas

أشكاهلا Forms
عناصر

مركبات

فلزات
ال فلزات
أشباه فلزات

تفصل كيميائيًا

خواصها Properties
ُماليط

فيزايئية

كيميائية

مثل

مثل

الكثافة

االحرتاق

تفصل فيزايئيًا
أنواعها

مثل

متجانسة

التحليل الكهريب
احملاليل

غري متجانسة
غاز × غاز
غاز × سائل
غاز × صلب
سائل × غاز
سائل × سائل
سائل × صلب
صلب × غاز

أنواع المحاليل

صلب × سائل
صلب × صلب

تغرياهتا Changes

فيزايئية

كيميائية

مثل

مثل

غليان املاء

صدأ احلديد
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اخترب معلوماتك
 -1احسب السعات احلجمية  Volumetric Capacitiesلكل وعاء واكتبها يف الفراغات التالية:

1L

150 ml

8L

3L

75 ml
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 -2اجلدول التايل يتضمن درجات انصهار وغليان لبعض املواد امأل الفراغات الالحقة ابحلرف املناسب:
املادة

درجة االنصهار

درجة الغليان

)Melting point (C°

)Boiling point (C°

أ

-111

-78

ب

-7

58

ج

0.0

100

د

44

280

هـ

801

1413

 -1أي املواد تدل على املاء ............................
 -2أي املواد غاز يف حرارة الغرفة ............................
 -3أي املواد صلبة يف حرارة الغرفة ............................
 -4أي املواد تتبخر بسهولة ...........................

 -3ضع إشارة أكرب أو أصغر أو يساوي )<،> ،

=( فيما يلي:

حجم عينة من املاء يساوي 292 cm³

حجم عينة من الزيت يساوي 292 ml

كتلة قطعة من احلديد تساوي 1.23 kg

كتلة قطعة من النحاس تساوي 1300 g

إجراء جتربة يستغرق 1.92 min

إجراء جتربة يستغرق 120 sec

طول سلك حناس 0.02 m

طول سلك حديد 0.002 m

كثافة قطعة معدنية كتلتها  5.0 gوحجمها 2.0 cm3

كثافة قطعة معدنية كتلتها  20 gوحجمها 8 cm3

حجم قطعة من النحاس كتلتها  5.0 gوكثافتها 8.96 g/cm3

حجم عينة من الزئبق كتلتها  8.0 gوكثافتها 13.6 g/cm3
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 -4اخرت اإلجابة الصحيحة:
 .1عند تكاثف البخار فإن اجلسيمات:
Condensation

أ -تفقد طاقة

تكاثف

ب -تكسب طاقة
ج -ال تتغري طاقتها

 .2أي وصف حلاالت املادة صحيح فيما خيص املنحّن الذي أمامك:

Gas

Liquid

Solid

أ

Gas

S+L

Solid

ب

Liquid

S+L

Solid

ج

Solid

L+G

Liquid

د

Z
Y
X

Time

 .3أي السوائل التالية له أكرب حجم:
أ5 ml -
ب5 dm3 -
ج50 cm3 -
د0.05 L -
 .4أي األدوات املخربية التالية تقيس ابلضبط  25.0 cm3من ٍ
سائل ما:
أ -خمبار مدرج Graduated Cylinder
ب -دورق خمروطي Conical Flask
ج -ماصة حجمية Volumetric Pipet
د -كأس زجاجي Beaker
ه-

Temperature

Z

Y

X

اإلجابة

143

 -3يف جتربة عملية إذا كانت كتلة كأس زجاجي فارغ تساوي  25.652 gوكتلته وهو ُيتوي مادة صلبة تساوي 26.541g
فإن كتلة املادة الصلبة تساوي:
أ1.889 g -
ب0.889 g -
ج1.111 g -
د0.111 g -
 -4صنّف املواد التالية إىل نقيّة أو غري نقيّة:
غاز األكسجني

اهلواء

احلليب

الدم

سلك حناس

ماء مُقطر

الرمل

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

اعتمادا على اخليارات اليت أمامك امأل الفراغات التالية:
-5
ً
(مركبُ ،ملوط ،ليس ًأاي منهما ،كالمها)
أ -احتاد كيميائي لعنصرين أو أكثر................................
ب -يتكون من مادتني نقيتني أو أكثر................................
ج -حيتوي على نوع واحد من الذرات................................
د -ميكن فصل مكوانته بسهولة................................
ه -مثال عليه املاء النقي................................
و -مثال عليه ماء البحر................................
اعتمادا على اخليارات اليت أمامك ،امأل الفراغات التالية:
-6
ً
(املادة النقية ،املادة الغري نقية ،كالمها ،ليس ًأاي منهما)

أ -تكون درجة غلياهنا حمددة واثبتة ................................
ب -قد تكون خملوط متجانس أو غري متجانس ................................
ج -ميكن أن حتتوي أكثر من مادة نقية ................................
د -يتم فصل مكوانهتا بسهولة ................................
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املتوقع ................................
ه -درجة غليان السائل منها أعلى من ّ
و -ميكن أن تكون مرئيّة أو غري مرئيّة ................................
ز -قد تكون سائلة أو صلبة أو غاز ................................
ح -فقط توجد يف احلالة الصلبة يف حرارة الغرفة ...............................
ط -ال ميكن فصل مكوانهتا ابلرتشيح أو التقطري ................................
ي -ماء البحر يعترب مثال عليها ................................
اعتمادا على اخليارات اليت أمامك ،امأل الفراغات التالية ابحلرف املناسب:
-7
ً
)(A

)(B

Pure Solid

Pure Gas

صلب نقي

غاز نقي

)(C
Pure
Liquid
سائل نقي

)(D

)(E

)(F

)(G

)(H

A+B

A+C

B+C

A+B+C

None

A+B

A+C

B+C

A+B+C

ليس مما سبق

جدا ...........................
أ -الطاقة احلركية بني جسيماهتا منخفضة ا
ب -توجد أثناء عملية االنصهار ...........................
ج -توجد أثناء عملية الرتسيب ...........................
د -توجد عند انتهاء عملية الرتسيب ...........................
ه -يتم فصلهما ابلرتشيح ...........................
و -درجات انصهارها وغلياهنا حمددة واثبتة ...........................
ز -يتم قياس حجمها ابستخدام خمبار مدرج ...........................
ح -قابل لالنضغاط ...........................
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 -8عند إضافة  200 mlمن املاء لإلانءين التاليني ،ما القراءة اليت ستحصل عليها؟

 -9كم حجم املاء املطلوب مللء كل إانء إىل 800 ml؟ اكتب القراءة اجلديدة أسفل كل إانء:

 -10كم حجم املاء الالزم إزاحته من كل إانء ليصبح انتج حجم املاء فيهما 300 ml؟ اكتب القراءة اجلديدة أسفل كل إانء:
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الذرة والبنية الذريّة Atom and Atomic Structure
الدرس الرابعّ :
الذرة :أصغر جزء من العنصر.
ّ
العنصر :مادة نقيّة حيتوي على نفس النوع من الذرات.
مناذج الذرة Atom Models


منوذج دميوقريطوس Democritus Model



منوذج دالتون Dalton Model



منوذج طومسون Tomson Model



منوذج رذرفورد Rutherford Model



منوذج بور Bohr Model



الكمي Charge-Cloud Model
منوذج الذرة ّ

نماذج الذرّ ة

(شكل  )1-4العلماء الذين سامهوا يف حتديث مناذج الذرة

تركيب الذرة Atom Structre
الذرة من:
تتكون ّ
ّ
الذرة .حتتوي هذه النواة على:
الذرة ويسمى ابلنواة ذات شحنة موجبة ومتثل معظم كتلة ّ
 -1مركز ّ
أ -بروتوانت  Protonsموجبة الشحنة )(p

ب -نيوتروانت  Neutronsمتعادلة الشحنة )(n
 -2حتيط ابلنواة مدارات أو مستوايت طاقة حتتوي على جسيمات سالبة الشحنة تسمى اإللكرتوانت .(e) Electrons
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كتلة وشحنة جسيمات الذرة (اإللكرتون والربوتون والنيوترون)

نالحظ من اجلدول أعاله
• كتلة الربوتون = كتلة النيوترون.
• كتلة اإللكرتون =  1/1840من كتلة الربوتون.
• شحنة الربوتون واإللكرتون متساويتان ابملقدار ومتعاكستان ابإلشارة.
• يف أي ذرة منفردة يكون عدد الربوتوانت = عدد اإللكرتوانت وهلذا تكون الذرة متعادلة كهرابئياً.
العدد الذري  Atomic Numberوالعدد الكتلي Mass Number
للذرة املتعادلة = عدد الربوتوانت = عدد اإللكرتوانت
العدد الذري ّ
العدد الكتلي = عدد الربوتوانت  +عدد النيوتروانت
عدد النيوتروانت = العدد الكتلي – عدد الربوتوانت
العدد الذري والعدد الكتلي

(شكل  )2-4حساب العدد الكتلي للذرة
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اجلدول الدوري Periodic Table

العدد الذري
رمز العنصر
اسم العنصر
الكتلة الذرية

(شكل )3-4

الجدول الدوري

عنصر األكسجين

لذرة مث اذكر اسم هذا النموذج الذري ،يف الفراغات التالية
مترين ) (23اكتب مكوانت وأجزاء ا ّ

الذري بـ ...........................................
يسمى هذا النموذج ّ

النموذج الذري الحديث

مترين ) (24حساب عدد الربوتوانت ،النيوتروانت ،اإللكرتوانت ،والعدد الكتلي
أ -احسب املطلوب يف اجلدول التايل:
العنصر

رمزه الكيميائي

p

الصوديوم

Na

11

الكالسيوم

Ca

20

البواتسيوم

K

اهليدروجني

H

e

23
20
19

1

n

العدد الكتلي

20
1
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ب -استعن ابجلدول الدوري الذي أمامك مث امأل الفراغات التالية:

مترين ) (25حل الفقرات التالية

أ-

الذري املرافق:
أكمل بطاقة هذا العنصر مستعينًا ابلنموذج ّ

دون يف
نظرا لصالبته وخفته ومقاومته للتآكل ،أمامك منوذج لذرتهّ ،
ب -يعد عنصر األملونيوم من أهم العناصر يف الصناعات ً
كال مما يلي:
اخلاانت الفارغة أعداد ً

الربوتوانت

النيوتروانت

اإللكرتوانت

مستوايت الطاقة

.................... .................... .................... ....................

الكتلة الذرية
....................
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مترين ) (26حل الكلمات املتقاطعة التالية ابستخدام املصطلحات واملفاهيم اإلجنليزية

عمودي Down

أفقي Across

 1جسيم دون ذري بدون شحنة

ُ 2مطط يرتب مجيع العناصر املعروفة حسب ترتيب كتلتها الذرية

 3جسيم دون ذري بشحنة سالبة

 5جسيم دون ذري بشحنة موجبة

 4هذا العنصر ُيتوي على  3بروتوانت
الذرة  ،حتتوي على الربوتوانت والنيوتروانت
 6يف وسط ّ

 7عنصر ُيتوي على  6بروتوانت
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الدرس اخلامس :الرموز الكيميائية للعناصر Chemical Elements Symbols
يف اجلدول الدوري (شكل  )1-5لكل عنصر رمز خاص به يعرب عنه.
 -1يرمز له ابحلرف األول من امسه اإلجنليزي أو الالتيين ويكتب بـ  Capital Letterمثل:
•  Kرمز البواتسيوم من امسه الالتيين .Kalium
•  Sرمز الكربيت من كلمة .Sulfur
 -2إن تشابه احلرف األول مع عنصرآخر ،فريمز له ابحلرف األول والثاين من امسه اإلجنليزي أو الالتيين ويكتب
رمزه  Capital and Small Lettersمثل:
•  Naرمز الصوديوم  Natriumو  Neرمز النيون .Neun
أيضا Capital and
 -3إن تشابه احلرفني األولني فريمز للعنصر ابحلرف األول والثالث من امسه اإلجنليزي أو الالتيين ويكتب ا
 Small Lettersمثل:
•  Caرمز الكالسيوم  Calciumو  Cdرمز الكادميوم .Cadmium

(شكل  )1-5الرموز الكيميائية في الجدول الدوري

كتابة الرموز الكيميائية

أمثلة على رموز عناصر أخرى
العنصر

رمزه

العنصر

رمزه

العنصر

رمزه

كلور

Cl

ابريوم

Ba

ليثيوم

Li

يود

I

بورون

B

فضة

Ag

هيليوم

He

بروم

Br

حديد

Fe

أرجون

Ar

نيرتوجني

N

ذهب

Au

كربتون

Kr

نيون

Ne

مغنيسيوم

Mg

زينون

Xe

كربيت

S

منغنيز

Mn

قصدير

Sn

سيليكون

Si

حناس

Cu

يورانيوم

U

كربون

C

خارصني

Zn

ألومنيوم

Al

أكسجني

O

نيكل

Ni

تيتانيوم

Ti

فسفور

P

رصاص

Pb

فاانديوم

V

فلور

F

كروم

Cr
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تطبيقات بعض عناصر اجلدول الدوري يف حياتنا اليومية (شكل )2-5

كيف ترتتب اجلسيمات يف ذرة العنصر؟
•

الربوتوانت والنيوتروانت داخل النواة.

•

اإللكرتوانت تتحرك يف الفراغ احمليط ابلنواة يف مدارات حمددة الطاقة (منوذج الذرة للعامل بور)

•

تزداد طاقة املدار اإللكرتوين كلما اقرتب من النواة وتقل كلما ابتعد عنها.

•

يرمز للمدار الطاقي ابحلرف .n

•

السعة القصوى للمدار الطايف = 2n2

•

املدار قبل األخري غالباا ممتليء.

•

إلكرتوانت املدار األخري تسمى إلكرتوانت التكافؤ.

•

إلكرتوانت التكافؤ هي املسؤولة عن الدخول يف التفاعالت الكيميائية وإضفاء اخلواص الفيزًّيئية والكيميائية
للعناصر (شاهد الفيديو).

التوزيع اإللكتروني في الذرة
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مثال توضيحي

(شكل  )3-5مستوايت الطاقة يف الذرة

عدد e

السعة 2n2

املستوى

2

2(1) 2

n=1

8

2(2) 2

n=2

18

2(3) 2

n=3

32

2(4) 2

n=4

مترين ) (27أجب عن الفقرات التالية
أ -أكتب التوزيع اإللكرتوين للمستوايت الرئيسية للعناصر التالية:
املدار n=4

املدار n=3

املدار n=2

املدار n=1

رمز العنصر

العدد الذري

C

6

Cl

17

P

15

O

8

ب -وّزع إلكرتوانت العناصر التالية ابألرقام والرسم:
11Na

10Ne

16S

19K

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..
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مترين ) (28حدد ابلرسم إلكرتوانت التكافؤ فقط واكتب عددها يف أسفل كل ذرة

…… = e

…… = e

…… = e

…… = e

القاعدة الثمانية
أن حتتوي ذرة العنصر على مثان إلكرتوانت يف مستوى الطاقة األخري ،مثل الغاز اخلامل ماعدا غاز اهليليوم يكتفي إبلكرتونني ،عن طريق
فقد إلكرتوانت (فلز) أو اكتساب إلكرتوانت (ال فلز)( ،شاهد الفيديو).
أيضا بـ "الغاز النبيل".
الغاز اخلامل :هو أي عنصر يوجد يف اجملموعة  18Aيف اجلدول الدوري ويسمى ا

الفلزات والالفلزات

كيف تتم ّكن ذرات العناصر من حتقيق االستقرار؟
عن طريق تكوين املركبات أو اجلزيئات وهذا كله حيدث من خالل التفاعالت الكيميائية.
املركب :مادة نقية تتكون من احتاد عنصرين خمتلفني أو أكثر (شاهد الفيديو).
اجلزيء :أصغر جزء من املركب حيتوي على ذرتني متشاهبتني أو خمتلفتني أو عدد أكثر من الذرات.
مجيع الذرات يف املركب تصل لالستقرار غالباا من خالل حتقيق قاعدة الثمانية.

المركبات Compounds

(شكل  )4-5الفرق بني العنصر واجلزيء واملركب واخلليط
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ولكل مركب أو جزيء صيغة كيميائية مثل

𝐎 𝟐𝐇

𝐥𝐂𝐚𝐍

𝟔𝐎 𝟐𝟏𝐇 𝟔𝐂

𝟐𝐥𝐂

𝟐𝐎𝐂 𝐝𝐧𝐚 𝟐𝐎

الصيغ الكيميائية للمركبات Chemical Formulas of Compounds

• تساعدان الصيغة الكيميائية يف معرفة أنواع الذرات وعددها الفعلي يف املركب.
• يكون العدد على ميني رمز العنصر يف الصيغة دال على عدد ذرات العنصر.
• فمثالا يف اجلزيء الواحد من سكر اجللوكوز ( C6H12O6شكل :)5-5
يوجد  6ذرات كربون  12 +ذرة هيدروجني  6 +ذرات أكسجني.

(شكل )5-5

مترين )ّ (29بني عدد الذرات املوجودة يف الصيغ التالية
عدد الذرات

الصيغة
H2SO4
Fe2 (SO4) 3
Na2CO3
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الدرس السادس :النظائر Isotopes
• هى ذرات حتتوى على نفس العدد من الربوتوانت وختتلف فيما بينها ىف عدد النيوتروانت ،أي بتعريف آخر هي ذرات
هلا نفس العدد الذري وختتلف ىف العدد الكتلي (شاهد الفيديو).
• نظائر العنصر الواحد متماثلة يف خواصها الكيميائية ألن هلا نفس العدد من اإللكرتوانت ونفس العدد من الربوتوانت.
النظائر

هل تعتقد أن هناك ح ًدا لعدد النظائر اليت ُيكن أن ُيتوي عليها عنصر ما؟ علّل إجابتك؟
مثال نظائر اهليدروجني
H–3

H–2

H–1

p

1

1

1

e

1

1

1

n

2

1

0

نسبة وجوده %

0.005

0.015

99.98

(شكل )1-6

معدل الكتلة الذرية للنظائر Average Atomic Mass of Isotopes
• يوجد لكل نظري نسبة مئوية حمددة يف الطبيعة.
نعرب عن كتلة العنصر ابلعدد الكتلي بل مبعدل الكتلة الذرية جلميع نظائر العنصر.
• ال ّ

• معدل الكتلة الذريّة = (كتلة النظري األول ×  %وجوده) ( +كتلة النظري الثاين ×  %وجوده) ..... +
• وحدهتا :وحدة كتلة ذرية أو .amu

اعتمادا على اجلدول اجملاور والذي يضم نظائر الكلور:
ً
.......................................................................................................
.......................................................................................................

p

17

17

e

.......................................................................................................

n

.......................................................................................................

 %وجوده

.......................................................................................................

Cl - 37

Cl - 35

25%

75%
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مترين ) (30احسب معدل الكتلة الذرية لنظائر الكربون التالية

...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

موقع تفاعلي

...................................................................................................................

لبناء الذرة والنظائر

...................................................................................................................

لو أعطيت  10ماليني ذرة كربون ،كم سيكون عدد النظائر حني إذن؟

اخترب معلوماتك
 -1اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي:
أ -ذرة عددها الكتلي  31إذا كان عدد النيوتروانت يزيد عن عدد

( ( 31 , 15 , 30 , 16

الربوتوانت بواحد فإن عدد اإللكرتوانت:
ب -إذا كان العنصر  12X24والعنصر  11Y23فإن عدد النيوتروانت فيهما:
ج -عدد بروتوانت عنصر  Xيساوي  26وعدد نيوتروانته يساوي  30تكون
صيغته هي:

خمتلف ،متساوي ،ال ميكن حسابه ،خمتلف بواحد
X , 56 X

30

30

26

,

56

X

30

,

56

X

26

بروتوانت ونيوتروانت ،إلكرتوانت ونيوتروانت ،بروتوانت وإلكرتوانت ،عدد

د -يف أي ذرة متعادلة ،العددين املتساويني مها:

ذري وعدد كتلي

ه -واحدة مما يلي صحيحة فيما خيص النظائر:

متساوية النيوتروانت ،خمتلفة الربوتوانت ،ذرات لعناصر خمتلفة ،ذرات نفس
العنصر وختتلف يف عدد النيوتروانت
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 -2ضع إشارة ( ≈ أو = أو < أو > ( فيما يلي
كتلة النيوترون

)

(

كتلة الربوتون

كتلة اإللكرتون

)

(

كتلة الربوتون

عدد الربوتوانت يف ذرة أكسجني

)

(

عدد اإللكرتوانت يف ذرة األكسجني

قيمة شحنة اإللكرتون

)

(

قيمة شحنة الربوتون

كتلة  2000الكرتون

)

(

كتلة بروتون واحد

14
7N

)

(

كتلة ذرة الكلور

)

(

كتلة نواة الكلور

شحنة النواة

)

(

شحنة الذرة

عدد نيوتروانت

عدد نيوتروانت

14
6C

 -3امأل الفراغات يف اجلدول التايل
العنصر
الكلور

رمزه

عدد الربوتوانت

عدد اإللكرتوانت

عدد النيوتروانت

35

17

احلديد

26

الفضة

47

الكالسيوم

العدد الكتلي

30
108
20

20

 -4احسب متوسط الكتلة الذرية للعنصر )(X
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

النظري

الكتلة

 %وجوده

X

6 a.m.u

7.6%

X

7 a.m.u

92.4%
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 -5احسب احسب متوسط الكتلة الذرية للعنصر Ar؟
Ar-40

Ar-38

Ar-36

النظري

39.96 a.m.u

37.96 a.m.u

35.97 a.m.u

كتلة النظري

99.6 %

0.063%

0.337%

نسبة النظري

............................................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................... ............................................

 -6أجب عما يلي

ُيكن حل ورقة العمل هذه وتصحيح اإلجابة مباشرة من خالل مسح الباركود هنا

اعتمادا على ما يلي امأل الفراغات التالية ،قد تتضمن اإلجابة أكثر من كلمة
-7
ً
(النواة ،اإللكرتوانت ،النيوتروانت ،الربوتوانت)
أ -كتلها متقاربة
ب -حتمل شحنة

..................................

موجبة .................................

ج -خيتلف عددها يف نظائر العنصر

..................................

د -شحناهتا متساوية ابملقدار ومتعاكسة ابإلشارة
ه -حتتوي على معظم كتلة الذرة

..................................

و -ال يظهر أثر شحنتها يف الذرة
ز -يعرب عنها ابلعدد الكتلي

..................................

..................................

ح -عندما يتغري عددها حنصل على عنصر جديد
ط-

..................................

هلا شحنة سالبة وكتلتها مهملة

..................................

..................................
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 -8امأل الفراغات التالية لكل عنصر كما هو موضح يف منوذج ذرة  ،Hاستعن ابجلدول الدوري
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الدرس السابع :األيوانت Ions

األيوانت هي ذرات العناصر ولكن حتمل شحنات

موجبة ()Cations
تفقد إلكرتون أو أكثر

بسيطة
معقدة (الجذور)
تتك ّون من عنصر واحد
تتكوّ ن من عناصر مختلفة
عليها شحنة تساوي عدد شحنته تساوي عدد إلكترونات
التكافؤ المفقودة Na+
إلكترونات التكافؤ المفقودة
مثل األمونيوم NH4+

سالبة ()Anions

تكتسب إلكرتون أو أكثر

معقدة (الجذور)
تتكوّ ن من عناصر مختلفة ذات
شحنة تساوي عدد إلكترونات
SO−2
التكافؤ المكتسبة مثل 4

بسيطة
تتك ّون من عنصر واحد شحنته
تساوي عدد إلكترونات التكافؤ
المكتسبة مثل O−2

ما هو األيون؟
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جدول ألهم الكاتيوانت واألنيوانت (املعقدة والبسيطة)

األيوانت املوجبة
األيوانت السالبة

األيون

اهليدروجني

الليثيوم

الصوديوم

البواتسيوم

الفضة

املاغنيسيوم

الكالسيوم

الباريوم

االسرتانشيوم

رمزه

H+

Li +

Na+

K+

Ag +

Mg 2+

Ca2+

Ba 2+

Sr 2+

األيون

اخلارصني

النحاس I

النحاس II

احلديد II

احلديد III

الكروم II

الكروم III

األلومينيوم

األمونيوم

رمزه

Zn2+

Cu+

Cu2+

Fe2+

Fe3+

Cr 2+

Cr 3+

Al3+

NH4+

األيون

فلوريد

كلوريد

بروميد

يوديد

أكسيد

كربيتيد

نيرتيد

هيدروكسيد

سيانيد

رمزه

F-

Cl -

Br -

I-

O2-

S2-

N3-

OH-

CN -

األيون

نيرتيت

نرتات

بيكربوانت

برمنغنات

هيبوكلورايت

كلورايت

كلورات

بريكلورات

سليكات

رمزه

NO2-

NO3-

HCO3-

MnO4-

ClO -

ClO2-

ClO3-

ClO4-

SiO32-

موضحا كم عدد ذرات األكسجني يف كل مركب
مترين ) (31اكتب أمساء املركبات التالية
ً

املركب
االسم
عدد ذرات األكسجني

Na2CO3

Ca(OH)2

Al(NO3)3

H2SO4
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خطوات كتابة الصيغة الكيميائية للمركبات األيونية
مثال :الصيغة الكيميائية ملركب كلوريد املغنيسيوم:

• تكون الشحنات أببسط نسبة ،فقد يلزم االختصار.
مثال :صيغة أكسيد السليكون هي  SiO2وليست Si2O4
• إذا تساوت أعداد الشحنات فإهنا ال تُكتب.
مثال :صيغة أكسيد الكالسيوم هي  CaOوليست Ca2O2
• إذا كان عدد الشحنات يساوي  +1أو  −1فإنه ال يُكتب.

مثال :صيغة كلوريد املاغنيسيوم هي  MgCl2و ليست Mg1Cl2

• األيوانت عديدة الذرات توضع داخل قوسني.
مثال :صيغة هيدروكسيد الباريوم هي  Ba(OH)2وليست BaOH2
مترين ) (32كتابة الصيغ الكيميائية
ُيكنك حل تدريبات تفاعلية وتصحيحها مباشرة من خالل املسح على الباركود

164

مترين ) (33أجب مما يلي
أ -اكتب الصيغة الكيميائية للمركبات التالية:
هيدروكسيد الكالسيوم

كربيتات احلديد III

كربيتات الصوديوم

سليكات الصوديوم

كربيتيد احلديد II

هيدروكسيد اخلارصني

بيكربوانت املاغنيسيوم

بروميد البواتسيوم

كربوانت األلومينيوم

فلوريد النحاس II

اعتمادا على األيوانت يف اجلدول التايل اكتب اسم كل مركب مع صيغته الكيميائية:
ب-
ً

SO3 -2

SO4 -2

NO3 -1

PO4 -3

O-2

OH -1

األيوانت
Ca+2

K +1

Al+3

Cu+2

Fe+2

Fe+3

NH4+1
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مفاتيح إجاابت التمارين
التمرين

اإلجابة

1

كأس – قطارة – دورق – ُمبار مدرج – قاعدة هلب – قمع – ماسك أانبيب – حامل املعايرة – ميزان  -جمهر

2

7 ml – 38 ml – 33.2 ml – 20.3 ml – 39 ml

4

310 K – 23450 g – 250 ml

5

2.71 g/cm³ - 5.61 ml

8

200000 cm² - 2000000 cm³ - 2000 g/cm³

10

غاز – صلب – سائل – صلب – سائل – غاز – صلب – غاز – غاز

11

تبخر – تكثف – انصهار – جتمد

15

كيميائي – فيزايئي – كيميائي – كيميائي – فيزايئي – كيميائي – كيميائي – فيزايئي – فيزايئي – كيميائي

16

(متزيق الورق – ذوابن املثلجات – احتطاب – غليان) تغريات فيزايئية
(تعفن/فساد الطعام – احرتاق – هضم – صدأ) تغريات كيميائية

17

كيميائي – كيميائي – فيزايئي – فيزايئي – فيزايئي – كيميائي – كيميائي – كيميائي – فيزايئي

18

ُملوط – عنصر – ُملوط – ُملوط
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تدريبات شاملة
السؤال

1

النص

أي من هذه الزجاجات سوف تفقد أكرب كمية من خبار املاء إذا مت تزويدها بنفس الكمية من احلرارة ولنفس الفرتة الزمنية؟
Which of these bottles will lose the most amount of water vapour if supplied
?with the same amount of heat for the same time period

االختيارات

c

d

a

b

السؤال

2

النص

يتكون الغاز املوجود يف االسطوانة املستخدمة يف الطبخ والناتج أثناء عملية تكرير النفط اخلام أو املستخلص أثناء معاجلة
ا
الغاز الطبيعي من غاز البيواتن والربوابن بشكل رئيسي ،مع كميات صغرية من غازات أخرى ،صف املادة املكونة ألسطوانة
الغاز؟
Cooking gas is produced during the process of either refining crude oil, or
during the extraction of natural gas which mainly contains butane and propane
with small amounts of other gases. Describe the component material of the gas
?cylinder

االختيارات

عنصر
Element

مركب
Compound

خليط
Mixture

c

b

a
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3

السؤال

 ستالحظ أن اجلزء، بعد بضع دقائق.كواب من املاء املثلج مث وضعته على طاولة املطبخ
ً لنفرتض أنك مألت
 ملاذا حدث ذلك؟.اخلارجي من الكأس قد جتمعت عليه قطرات من املاء

Suppose you pour a glass of ice water and set it on the kitchen table.

النص

After a few minutes, you noticed that the glass was covered with drops
of water. Why do you think this happened?

.يربد األكسجني يف اهلواء ويتكثف على الزجاج البارد

Oxygen in the air cooled and condensed onto the cold glass.

.يربد خبار املاء يف اهلواء ويتبخر على الزجاج البارد
Water vapour in the air cooled and evaporated onto the cold glass

.يربد خبار املاء يف اهلواء ويتكثف على الزجاج البارد
Water vapour in the air cooled and condensed onto the cold glass

.يتسرب املاء من خالل املسام املوجودة يف الزجاج

Water leaks through pores in the glass.

a

b
االختيارات
c

d

4

السؤال

؟x, y, z من الشكل التايل اخرت املناسب لوصف موقع احلروف
Based on the corresponding figure, choose what
suits the description of location of characters x, y,
z?
) خبارy( ،) تربيدz( ،) سائلx(

(x) liquid, (z) cooling, (y) vapour

) خبارy( ،) تسخنيz( ،) سائلx(

(x) liquid, (z) heating, (y) vapour

) خبارy( ،) تكاثفz( ،) صلبx(

(x) solid, (z) condensation, (y) vapour

) سائلy( ،) تسخنيz( ،) سائلx(

(x) liquid, (z) heating, (y) liquid

النص

a
b
االختيارات
c
d
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5

السؤال

ثالث

X  مل) حيث يبلغ حجم300(  يف كأسZ  وX مكعبني
 كم يبلغ حجم كل مكعب؟Z أضعاف حجم
Cubes X and Z are in beaker (300 mL), The
volume of X is three times the volume of Z?

(X) 42.8 ml (Z)7.2 ml

a

(X) 37.5 ml (Z)12.5 ml

b

(X) 40.5 ml (Z) 9.5 ml

c

(X) 31.5 ml (Z)18.5 ml

d

6

النص

االختيارات

السؤال

أي من اخليارات التالية تظهر ترتيب العناصر اليت لديها أقل عدد من الربوتوانت إىل تلك اليت حتتوي على أكرب عدد من
)الربوتوانت يف الذرات (مرتبة من اليسار إىل اليمني
Which of the following lists the elements in order, from those having the most
protons to those having the least protons in the atoms (ordered from left to
right)?
النص

Rb, K, Na, Li

O, N, B, Li

O, S, Se, Te

Na, S, Al, Cl

a

b

c

d

االختيارات
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السؤال

النص

7

إذا وضعت ملعقة معدنية وملعقة خشبية يف وعاء حيتوي على املاء املغلي ،فإن
واحدة من تلك امللعقتني ستصبح ساخنة جدا .ملاذا؟
If you put a metal spoon and a wooden spoon into
a pot of boiling water, one will become too hot to
?touch. Why
التوصيل احلراري للفلزات أفضل من اخلشب

a

Metals conduct heat better than wood

التوصيل احلراري للخشب أفضل من الفلزات.

b

Wood conducts heat better than metals.

االختيارات

تسحب الفلزات احلرارة ألن احلرارة تنجذب إىل الفلزات

c

Metals pull in heat because heat is attracted to metals.

اخلشب ليس بنفس قوة الفلزات

d

Wood isn’t as strong as metals.

8

السؤال

ما حجم اجلسم  Xاملوضح يف الرسم أدانه؟
النص

What is the volume of object X in
?the figure below

االختيارات

25.0 cm³

20.0 cm³

15.0 cm³

10.0 cm³

d

c

b

a
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9

السؤال

شعر جمموعة من الناس ابلقلق إزاء بناء حمطة جديدة تعمل على حرق الفحم لتوليد الطاقة يف
 ما هو سبب قلقهم على األرجح؟.حيهم
a group of people were concerned about a new coalburning power plant that might be built in their
neighbourhood. what is probably their main concern?
.حرق الفحم ينتج حرارة أكثر من حرق األخشاب

burning coal produces more heat than burning wood.

.يوجد يف األرض فحم أكثر من النفط والغاز

there is more coal in the earth than there is oil and gas.

.ميكن للحرارة الناجتة عن حرق الفحم أن حترك املولدات اليت تنتج الكهرابء

the heat from burning coal can drive generators that produce electricity

.حرق الفحم ينتج اثين أكسيد الكربيت الذي يساهم يف املطر احلمضي

burning coal produces sulphur dioxide which contributes to acid rain

النص

a
b
االختيارات
c
d

10

السؤال

؟3  ماذا ميثل الرقمNH3 يف الصيغة الكيميائية لألمونيا
In the chemical formula for ammonia NH3 what does the subscript 3
represent?

النص

.عدد جزيئات األمونيا اليت ترتبط ببعضها البعض

the number of ammonia molecules that will bond together.

.عدد ذرات اهليدروجني يف كل جزيء من األمونيا

the number of hydrogen atoms in each molecule of ammonia.

.عدد ذرات النيرتوجني واهليدروجني يف كل جزيء من األمونيا

the number of nitrogen and hydrogen atoms in each molecule of ammonia.

.عدد ذرات النيرتوجني يف كل جزيء من األمونيا

the number of nitrogen atoms in each molecule of ammonia.

a

b
االختيارات
c

d
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السؤال

11

النص

أي من الكائنات التالية ميكن أن توجد هبا أجسام مركزية؟
?Which of these organisms can have Centrioles
براميسيوم

االختيارات

عنب

Paramecium

Grape

Bacteria

Insect

d

c

b

a

السؤال

النص

االختيارات

12

ما الطراز الشكلي – اجليين ألفراد اجليل األول F1؟
What is the Phenotype – Genotype of first?generation F1
قصري – tt

قصري – T t

طويل – Tt

طويل – TT

d

c

b

a

السؤال

النص

االختيارات

بكتريًّي

حشرة

13

املادة الناجتة من عملية البناء الضوئي واليت يتخلص منها النبات هي؟
The material produced by photosynthesis and disposed of by
?the plant is
اجللوكوز
glucose

املاء
Water

اثين أكسيد الكربون
Carbon dioxide

أكسجني
Oxygen

d

c

b

a
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السؤال

14

النص

أي من الكائنات التالية حتدث فيها دورة دموية واحدة؟
?Which of the following organisms has a single circulatory system

االختيارات

c

d

السؤال

النص

االختيارات

a

b

15

ختزن الطاقة الغذائية بشكل أكرب يف؟
اخرت من  1إىل 4
?Food energy is stored more in
Choose from 1 to 4

4

3

2

1

d

c

b

a
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السؤال

النص

االختيارات

16

ما نوع العالقة بني أمساك الرميورا وأمساك القرش؟
What is the relationship between
?Remora fish and sharks

ترمم
Saprobes

تطفل
Parasitism

تقايض
Mutualism

تعايش
Commensalism

d

c

b

a

17

السؤال

أكثر الغازات تواجدا يف اهلواء هو؟
?The most common gas in the air is

النص

الفسفور

االختيارات

النيرتوجني

Phosphorus

Nitrogen

Carbon Dioxide

Oxygen

d

c

b

a

السؤال

النص

االختيارات

اثين أكسيد الكربون

األكسجني

18

أي العمليات احليوية التالية تساهم يف بقاء البكتريًّي؟
Which of the following biological processes
?contribute to the survival of bacteria
التربعم
Budding

االنشطار الثنائي
Binary fission

تكوين األبواغ
By spores

االقرتان
Conjugation

d

c

b

a
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19

السؤال

تزود اجلسم ابلنيرتوجني؟
ّ النيرتوجني مهم يف عملية تضاعف احلمض النووي أي املواد التالية
Nitrogen is important in DNA replication. Which of the
following substances provide the body with nitrogen?
املاء
Water

الكربوهيدرات
Carbohydrates

الربوتينات
Proteins

الدهون
Lipids

a

b

c

d

20

االختيارات

السؤال

ما املستوى التنظيمي الذي متثله الورقة يف النبات؟
What level of organization does the leaf represent in the
plant?
خلية
Cell

نسيج
Tissue

عضو
Organism

جهاز
System

a

b

c

d

21

An acoustic wave crosses three media. If itis
velocity in the medium 2 is as much as possible
and the medium 1 is the least possible, then the
type of materials that make up this medium are:

النص

النص

االختيارات

السؤال
 أكرب ما2 موجة صوتية تعرب ثالث أوساط فإذا كانت سرعتها يف الوسط
: أقل ما ميكن فإن نوع املواد اليت تكون هذا الوسط هي1 ميكن والوسط
النص

غاز – صلب – سائل
Gas - Solid - Liquid

صلب – سائل – غاز
Solid - Liquid - Gas

غاز – سائل – غاز
Gas - Liquid - Gas

سائل – صلب – غاز
Liquid - Solid - Gas

a

b

c

d

االختيارات
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السؤال

النص

االختيارات

22

سيكون للنابض (الزنربك) طاقة وضع (كامنة) يف حالة؟
?The spring will have potential energy when
ليست  aأو b
neither a nor b

يف احلالتني  aوb
both a and b

الضغط
it is compressed

السحب
it is pulled out

d

c

b

a

السؤال

النص

االختيارات

23

ألقيت كرة البيسبول عمودًّيا يف اهلواء .تسارع الكرة يف أعلى نقطة هلا هو( :أمهل
مقاومة اهلواء)
A baseball is thrown vertically into the air. The
acceleration of the ball at its highest point is:
)(Neglect air drag
1g up
إىل أعلى  1جم

1g down
إىل األسفل  1جم

0.5g up
إىل أعلى  0.5حم

0.5g down
إىل األسفل  0.5جم

d

c

b

a
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السؤال

:الفرق بني الفيلني يف الصورة
The difference between the two elephants
in the picture is:
كالمها له نفس الطاقة
Both have the same energy

a

الفيل األمين له طاقة أكرب
The right one has more energy

b

الفيل االيسر له طاقة اقل
The left one has less energy

c

الفيل االيسر له طاقة اعلى
The left one has higher energy

d

النص

االختيارات

25

السؤال

:( يكونA) اجلرم

النص

Object (A) is:

Comet مذنب

Star جنم

Planet كوكب

Asteroid كويكب

a

b

c

d

االختيارات
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النص
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يتجه مسار املاء اىل البالون بسبب؟

The water is heading toward the balloon due to:

االختيارات

الكهرابء
Electricity

اهلواء
Air

الضغط
Pressure

اجلاذبية
Gravity

d

c

b

a

السؤال

النص
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يف رحلة العودة للمنزل يقطع ابص املدرسة  km 50يف  30دقيقة لذلك تكون سرعة الباص بوحدة

)(m/s

On the back journey, this bus runs 50 km in 30 minutes, so the
speed of the bus was is in (m/s) unit:

االختيارات

28.88

27.77

26.66

25.55

d

c

b

a
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 مرت مث توقف مث استمر يف املشي مرة أخرى يف نفس االجتاه600 حترك ُممد من منزله مسافة

وقطع ربع مسافته قبل التوقف مث عاد ابجتاه املنزل وتوقف يف منتصف الطريق فكم يكون

بعده عن منزله بوحدة املرت؟

Mohammed moved from his house 600 meters and
then stopped and then continued to walk again in the

same direction and cut a quarter of his journey before

النص

stopping and then returned towards the house and

stopped in the middle of the road, how much far from
his house(in meters)?
315

335

375

395

a

b

c

d

29

االختيارات

السؤال

 مقدار الشغل الذي،) م (كما هو موضح يف الشكل100  حترك مسافة. نيوتن100 ُيمل سعد صندوقني وزهنم

:)بذله (بوحدة اجلول

Saad holds two boxes weighing 100 Newtons. Move 100 m (as
shown in the figure), the amount of work done (in joules):

0

10

100

1000

a

b

c

d

النص

االختيارات
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 النقطة اليت يكون عندها أبعد ما ميكن.ميثل الرسم البياين حركة شخص ما
عن نقطة البداية؟
The graph represents someone's movement.
Which point is as far as possible from the starting
point?

A

B

C

D

a

b

c

d

النص

االختيارات
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مفاتيح إجابة التدريبات الشاملة

السؤال

اإلجابة الصحيحة

1

A

2

A

3

C

4

C

5

B

6

C

7

A

8

D

9

D

10

B

11

A

12

B

13

A

14

D

15

A

16

A

17

C

18

B

19

C

20

C

21

A

22

C

23

C

24

D

25

B

26

D

27

C

28

C

29

A

30
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قائمة الفيديوهات التعليمية

الصفحة

الرابط

عنوان الفيديو

9

https://youtu.be/chODOKSPJS4

أدوات وزجاجيات املختربات الكيميائية

9

https://youtu.be/4zfbRWHKQQI

وحدات القياس ابلنظام العاملي

10

https://youtu.be/lNmbeLrDJ7s

وحدات قياس حجم السوائل

10

https://youtu.be/SgZ5lN8dNLE

القراءة الصحيحة حلجم السائل

10

https://youtu.be/nf5pfzwybFQ

كيفية التحويل بني وحدات درجة احلرارة

11

https://youtu.be/M16zs5kXZOE

عالقة الكتلة واحلجم ابلكثافة

13

https://youtu.be/QtsqRfk-udg

التحويل بني وحدات املسافة

14

https://youtu.be/MRrUrONZ1nQ

حاالت املادة

14

https://youtu.be/iwp7NcWBr1k

حتوالت املادة

14

https://youtu.be/YM-U1XrnLCA

خاصية التسامي

17

https://youtu.be/qQWCbw5fq5o

الطاقة احلرارية

18

https://youtu.be/e9_KWTAQa90

املخاليط

19

https://youtu.be/JQPoWBA-fLs

العناصر

22

https://youtu.be/1RJ0eToRej8

اخلاصية الفيزًّيئية

22

https://youtu.be/42TYulHrlSc

اخلاصية الكيميائية

25

https://youtu.be/YsEjruYVCBc

الفرق بني العنصر واملركب واملخلوط

26

https://youtu.be/66HRyUAQN6M

فصل املخاليط

28

https://youtu.be/8vRm35j6xgc

أنواع احملاليل

36

https://youtu.be/hTvXUs7s_10

مناذج الذرة

37

https://youtu.be/S3AO9a8IWF8

العدد الذري والعدد الكتلي

38

https://youtu.be/bvPaa5Il44g

اجلدول الدوري

38

https://youtu.be/jgOXFUun-XM

النموذج الذري احلديث

41

https://youtu.be/wfe6G3ipRhE

كتابة الرموز الكيميائية

42

https://youtu.be/_3qCqIve2Yw

الرتتيب والتوزيع اإللكرتوين

44

https://youtu.be/xVbLfEFooH0
https://youtu.be/wWvnhpGLXso

الفلزات والالفلزات

44

https://youtu.be/p0ydLXe_imY

املركبات

46

https://youtu.be/OAyaCV4vohc

النظائر

46

https://youtu.be/phZeE7Att_s

فيديو إثرائي

51

https://youtu.be/puaYob5MVOc

ما هو األيون؟
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